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Curitiba. Fatado 6.0 Paraná.
-c-Publícado no D. O. de 24 de
janeiro de 19'72 _
_.
69.983 - Decreto de 20 de janeh'o de 1972 Declara de
utilidade pública a Associação
da "Ordem das Cónegas Rcgntares do Santo Sepulcro", com
sede em Campinas, Estudo de
São Paulo. Puhlicndo no
D. D. de 24-1-19'rJ ......•...
69.934 - Decreto de 2(1 de janeiro de 1972 - Declara de
uutídade pública a Sociedade
Hospital de Carjdade de São
Fl"aL:cisco de Paula, com sede
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e

Contábeis

de são Sebastião da Paraíso,
em Minas Gerais
Publicado no D. O. de 24-1-72
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Decreto rie 20 de fiJ,w
19'/2 Autcnza o
funcionamento da Faculdade

G!l.986 -

ncíro de

de Comunicação Hélio Alonso,
mantida pela Orgalli:óação Hélio Alamo de Educação P. Cultura, no Rio de Jancuo - GM.
- Publicado no D. O. de 24
de janeiro de 1972
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de proteção à Ma';eruidadlO e à
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D. O. de 24-1-72
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24-1-1972
69.989 - Decreto de 20 de janeiro de 19'72 Declara de
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Beneficente da Santa Casa de
Misel-'icórdia de Cuiabá, currr
sede em Cuiabá, Estado de Mato orosso. - Publicado no D. O.
de 21 de janeiro de 19'12
69,990 - Decreto de 20 de janeiro de 197~ - Declara de
utilidade publica a Sociedade
Beneficente do Hospital Nossa Senhora Auxüíadcc-a, com
sede em Tl'ÕS Lagoas, tsstacto
de Mato Grosso. - Publicado no D. O. de 21-1-'12
69.991 - Decreto de 20 de ja~
neirc de 1972
Declara de
utilidade publica o Serviço de
Obras Sociais S.O.S., com
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sede em Araraquara, Estado de
'São Paulo.
Publicado no
D. O. de 24-1-1972
69.992 -
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utilidade pública a Congregacão das Irmãzinhas da Imaculada Conceição, com sede
em São Paulo, Estado de São
Paulo. - Publicado no D. O. de
24-1-72
111
69.998 - Decreto de 20 de janeiro de 1972 - Declara de
utilidade pública o Patronato
Santa Catarina Labouré, com
sede em Piripiri, Estado do
Piauí. - Publicado no D. O. de
24 de janeiro de 1972
111
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São Paulo. Publicado no
D. O. de 24-1-72
111
70.000 - Decreto de 20 de janeiro de 1972 - Declara de
utilidade pública, o Ginásio
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Estado de Pernambuco. - Publicado no D. O. de 24-1-72 112

70.001 - Decreto de 20 de janeiro de 1972 - Declara de
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112
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S. Paulo. - Publicado no D. O.
de 24-1-1972
,. . . . . . . 112
70.003 - Decreto de 20 de janeiro de 1972 - Declara de
utilidade pública o Instituto
Campíneíro dos Cegos Trabalhadores, com sede em Campinas, Estado de São Paulo. Publicado no D. O. de 24-1-72 113
70.004 - Decreto de 20 de janeiro de 1972 - Declara de
utilidade pública o Instituto
utilidade pública a Assoclaçâo
de Proteção e Assistência à
Infância de Pires do Rio, com
sede em Pires do Rio, Estado
de Goiás.
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D. O. de 24-1-72
113
70.005 - Decreto de 20 de janeiro de 1972 - Declara de
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com sede em Ubá, Estado de
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113
70.006 - Decreto de 20 de janeiro de 1972 Declara ele
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1'0 de .1972 - Concede a Taxo
Yassuda, Empresa de Mineração o direito de lavrar feldspato
e quartzo, no munícioíc da Ouro
Fino, Estado de Minas Gerais - Publicado no D. O. de
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D.O. de 25-1-72
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com sede em Paraíba do Sal,
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janeiro de 1972
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70.053 - Decreto de 26 de janeiro de 1972 Concede à
Cal-Ouímíca Mineração Indústria e Comércio Ltda. o direito de lavrar calcário, no
Município de Formiga, Estado de Minas Gerais. - Publicado no D. O.
de 27 de
janeiro de 1972

153

154

70.054 - Decreto de 26 de janeir-o de 1972 - Declara sem
efeito o Decreto n? 54.832, de
3 de novembro de 1964.

Publicado no D. O. de 27 de
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10.065 - Decreto de 26 de janeiro de 1972 - Decreta intervenção federal no Município de Leme, Estado de São
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providências. -Publicado no
D. O. de 27-1-72
164

xv

íNDICE

Ptiqe,
70.068 - Decreto de 27 de janeiro de 1972 - Concede reconhecimento ao Curso de Mecânica de Máquinas, da Faculdade de Engenharia de Operação "Braz Cubas", com sede
em Mogi das Cruzes, SP. Publicado no D. O. de 28 de
janeiro de 1972
16S
70.069 - Decreto de 27 de janeiro de 1972 - Altera a Ordenança-Geral para o Serviço
da Armada, aprovada pelo Decreto nv 8.726, de 6 de fevereiro de 1942. - Publicado no
D. o. de 28-1-72
166
70.070 - Decreto de 28 de j aneíro de 1972 - Declara sem
efeito o Decreto nv 41.529, de
17 de maio de 1957. - Publicada no D. O. de 31-1-72
166

70.071 - Decreto de 28 de janeiro de 1972 - Retifica o artigo 19 do Decreto nv 37.554,
de 30 de junho de 1955. Publicado no D. O. de 31 de
janeiro de 1972
70.072 - Decreto de 28 de janetro de 1972 - Concede à
Cerâmica Togni S. A. o direito de lavrar argila no Manicípic de Poços de Caldas,
'Estado de Minas Gerais.
Publicado no D. O. de 31 de
janeiro de 1972
70.073 - Decreto de 28 de janeiro de 1972 Concede à
Companhia de Cimento Portland Rio Branco direito de
lavrar calcário, no Município
de Corumbá, Estado de Goiás.
- Publicado no D. O. de 31
de janeiro de 1972
70.074 - Decreto de 28 de janeiro de 1972 Concede à
Azuleijos do Pará S. A. AZPA
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Preto - São Paulo. - Publicado no D. O. de 1-2-72 .... 171
70.079 - Decreto de 31 de janeiro de 1972 Autoriza
funcionamento do Curso de
Ciências Administrativas da
Faculdade de Ciências Contábeis de Santa Cruz do Sul
RS. - Publicado no D. O. de
1-2-72
..
171
70.ü80 - Decreto de 31 de janeiro de 1972 - Autoriza o
funcionamento da Faculdade
de Filosofia, Cíênclas e Letras
"Professor Carlos Pasquale",
em São Paulo. - Publicado no
D. o. de 1-2-72
171
70.081 - Decreto de 31 de janeiro de 1972 - Autoriza o
funcionamento da Faculdade
de Ciências Contábeis e Administrativas com os Cursos de
Contabilidade e Administração
- Minas Gerais. - Publicado
no D. O. de 1-2-72
172
70.082 - Decreto de 31 de janeiro de 1972 - Altera a "strutura básica. da SecretariaGeral do Ministério do Trabalho e Previdência Social, dá
nova denominação e reclassífica cargos em comissão, transforma funções gratificadas em
cargos em comissão, reclassifica e cria funções gratificadas no Quadro de Pessoal do
mesmo Ministério, e dá outras
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raae,
providências. - Publicado no
D. O. de 1-2-72
172
70.083 - Decreto de 1° de fevereiro de 1972 - Declara de
utilidade pública as instituições que menciona. -- Publicado no D. O. de 3-2-72 .... 173
70.084 - Decreto de I? de fevereiro de 1972 - Localiza, no
Campo dos Afonsos, Estado da
Guanabara, a sede do Coman-

do de Formação e Aperfeiçoamento, do Ministério da Aeronáutica.
Publicado no

D. o. de 2-2-72
173
'70.085 - Decreto de 19 de fevereiro de 1972 - Localiza, em
São José dos Campos, no Es-

tado de São Paulo, a sede do
Departamento de Pesquisas c
Desenvolvimento, do Ministério da Aeronáutica. - Publi-

cado no D. O. de 2-2-72 ....
'70.086 - Decreto de 1Q de fevereiro de 1972 - Cria o De-

174

175

Decreto de 2 de tevereiro de 1972 - Torna sem
efeito aproveitamento de dísponivel no Quadro de Pesssoal
do Ministério da Marinha. Publicado no D. O. de 3 de
fevereiro de 1972 . .. . . . . . . . . .. 176
'70.090 - Decreto de 2 de fevereiro de 1972
Torna sem
efeito a inclusão de servidores
da extinta Superintendência do
Plano de Valorização Econômica da Amazônia nos Quadros de
Pessoal dos Ministérios da
Aeronáutica e da Marinha, e
dá outras providências. Publi.cado no D. O. de 3-2-72
176

'70.089 -

D. O. de 3-2-72

177

Decreto de 2 de fevereiro de 1972 - Inclui nas atribuições dos Ministérios da Marinha e da Aeronáutica, as atlvídades de meteorologia marítima e aeronáutica, respectivamente, e dá outras providências. Publicado no D. O. de 3-

70.092 -

2-72

178

Decreto de 2 de fevereiro de 1972 - Aprova incorporações de empresas de energia elétrica no sul do Pais,
transfere direitos e deveres concedidos e dá outras providências. Publicado no D. O. de 3-

70.093 -

partamento de Administração
do Ministério da Fazenda, e
dá outras providências.
Publicado no D. O. de 2 e
retificado no de 7-2-72
174
"70.087 Decreto de 2 de fevereiro de 1972 Classifica
órgãos de deliberação coletiva
existentes na área do Ministério da Justiça. - Publicado no
D. O. de 3-2-72
175
'70.088 Decreto ée 2 de fevereiro de 1972 - Aproveita no
Quadro de Pesoal do Mínístérlo
da Marinha, servidores em disponibilidade, e dá outras providências.
Publicado no
D. O. de 3-2-72

Págs.
Decreto de 2 de feveOutorga à
reiro de 1972
Companhia Telefônica do Rio
Grande do Norte concessão
para explorar o serviço de telefonia público urbano em todos os municípios do Estado do
Rio Grande do Norte e dá outras providências. Publicado no

70.091 -

2-72

178

Decreto de 2 de fevereiro de 1972 - Concede a Irmãos Guilhermino Ltda., o direito de lavrar caulím, no município de Brás Pires, Estado de
Minas Gerais. Publicado no

70.094 -

D. O. de 3-2-72

179

Decreto .de 2 de fevereiro de 1972 - Concede reconhecimento à Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de
Adamantina, com os Cursos de
Pedagogia, Letras, Estudos Sociais (Licenciatura de 19 Ciclo) e Ciências (Licenciatura
de 19 Ciclo) . publicado no D.Q.
de 3-2-72
180
70.096 - Decreto de 2 de fevereiro de 1972 - Revoga o Decreto que concedeu à Empresa
Elizabeth Arden (South America) Inc., autorização para
funcionar no Brasil. Publicado
no D. O. de 3-2-72
180
70.097 - Decreto de 2 de fevereiro de 1972 - Concede reconhecimento à Faculdade de
Agronomia da Universidade de
Passo Fundo, RS. Publicado no

70.095 -

D. O. de 3-2-72

Decreto de 2 de fevereiro de 1972 ---:- Autoriza o

70.098 -

180
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Páqe,

funcionamento dos Cursos de
História e Geografia da Faculdade de Filosofia, Ciências e
Letras de Adamantlna, S.P.
Publicado no D. O. de 3-2-72
10.099 - Decreto de 2 de fevereiro de 1972 - Concede re-

181

70.100 -

181

Decreto de 2 de feve-

reiro de 1972 - Declara cessação da exploração de serviços
de energia elétrica e outorga
concessão para aproveitamento

hidroelétrico, no município de
Caíapônia, Estado de Goiás.
Publicado no D. O. de 3-2-72
70.101 - Decreto. de 2 de fevereiro de 1972 - Aprova o Re-

180

gimento Interno das Juntas
Administrativas de Recursos de
Infrações no Departamento
Nacional de Estradas de Rodagem, e dá outras providências. Publicado no D. O. de
3-2-72

182

70.102 - Decreto de 3 de fevereiro de 1972 - Classifica os
órgãos de deliberação coletiva
existentes na área do Ministério da Saúde. - Publicado no
D. O. de 4-2-72

186

70.103 - Decreto de 3 de fevereiro de 1972 - Classifica os
órgãos de deliberação coletiva
existentes na área do Ministério do Interior. Publicado no
D. O. de 4-2-72

187

70.104 - Decreto de 3 de fevereiro de 1972
Redistribui,
com os respectivos ocupantes,
cargos da extinta Comissão do
Vale do São Francisco, para o
Quadro de Pessoal das Secretarias do Ministério Público Federal, e dá outras providências.
Publicado no D. O. de 4-2-72 187
70.105 - Decreto de 3 de fevereiro de 1972 - Redistribui
cargo, com o respectivo ocupante, para o Quadro de Pessoal
da Comissão Nacional de Energia Nuclear, e dá outras providências. Publicado no D.O. de
4-2-72

Pd.gs.

70.106 - Decreto de 3 de fevereiro de 1972 - Redistribui cargo, com o respectivo ocupante,
para o Território Federal de
Rondônia, e dá outras providências. Publicado no D. O. de
4-2-72

conhecimento aos Cursos de Ciências (Licenciatura de 1" cí-

elo), Biologia, Química e Psicologia da Faculdade de Filosofia,
Ciências e Letras de Ribeiro
Preto. Publicado no D. O. de
3-2-72
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188

188

70.107 - Decreto de 3 de fevereiro de 1972 - Retifica e torna sem efeito redistribuição de
'cargos para o Quadro de Pessoal das Secretarias do Ministério Público Federal. Publicado no D. O. de 4-2-72
189
70.108 - Decreto de 3 de fevereiro de 1972 - Retifica o Decreto nc 66.629, de 25 de maio
de 1970, que retificou o Decreto nv 63.614, de 13 de novembro de 1968, que aprovou o
Quadro de Pessoal Extinto do
ex-Território Federal do Acre
e dá outras providências. Pu~
blicado no D. O. de 4 e reto no
de 8-2-72
189
70.109 - Decreto de 3 de feveRedistríbuí
reiro de 1972 com o respectivo ocupante, par.{
o Quadro de Pessoal - Parte
Especial - do Departamento
Nacional de Obras e Saneamento, cargo originário do extinto Lloyd Brasileiro - Patrimônio Nacional e dá outras
providências. Publicado no D.O.
de 4-2-72

190

70.110 - Decreto de 3 de fevereiro de 1972- Redistribui cargo, com o respectivo ocupante,
para o Ministério da Aeronáutica, e dá outras providências.
Publicado no D. O. de 4-2-72 190
70.111 - Decreto de 3 de fevereiro de 1972 - Redistribui
cargo, com o respectivo ocupante, para o Ministério da
Educação e Cultura, e dá outras providências. Publicado
no D. O. de 4 e reto no de 82-72

191

70.112 - Decreto de 3 de fevereiro de 1972 - Declara de utilidade pública, para fins de
constituição de servidão, uma.
faixa de terra destinada à
passagem da linha de transmissão Cotegtpe - Alcan, no
Estado da Bahia. Publicado no
D. O. de 7-2-72

191
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Págs.
Decreto de 3 de teve-

reíro de 1972 - Declara de utilidade pública, para fins de

constituição de servidão, uma
faixa de terra destinada à passagem de 2 (duas) linhas de

transmissão nos Estados de Mi-

7-2-72

nas Gerais e São Paulo, e dá

outras providências. Publicado
no D. O. de 7-2-72

70.114 -

192

Decreto de 3 de feve-

reiro de 1972 Declara de
utilidade pública, para fins de
constituição de servidão, faixas de terra destinadas à passagem de linhas de transmissão, no Estado de São Paulo.
Publicado no D. O. de 7-2-72
70.115 - Decreto de 3 de fevereiro de 1972 - Declara de uti!idade pública, para fins de

193

constituição de servidão uma
faixa de terra destinada à passagem da linha de transmissão Mirueira - Macaxeira, no
no Estado de Pernambuco. Publicado no D. o. de 7-2-72 .... 194
70.116 - Decreto de 4 de fevereiro de 1972 - Autoriza o funcionamento da Faculdade Canoense de Ciências Administrativas, mantida pela Comunidade Evangélica Luterana "São
Paulo", com sede em Canoas R.S. Publicado no D. O. de
7-2-72

194

70.117 - Decreto de 4 de fevereiro de 1972 - Revoga o Decreto que concedeu à empresa
Northern Campa. Limited. autorização para funcionar na
República Federativa do Brasil. Publicado no D. O. de 72-72

195

195

70.119 - Decreto de 4 de fevereiro de 1972 - Acrescenta parágrafo ao artigo 4'" do Decreto
nc 67.227, de 21 de setembro
de 1970, que estabeleceu prioridades para uma política de valorização da ação sindical. Publicado no' D. O. de 7-2-72
195

196

70.121 - Decreto de 4 de fevereiro de 1972 - Declara de utilidade pública, para fins de
constituição de, servidão, uma
faixa de terra destinada à passagem de linha de transmissão
no Estado de São Paulo. - Publicado no D. O. de 7-2-72 .... 196
70.122 - Decreto de 4 de fevereiro de 1972- Autoriza o funcionamento da Faculdade de
Filosofia, Ciências e Letras do
"Instituto Cultural Newton
Paiva Ferreira", com os Cursos
de Matemática, .Pedagogta, com
sede em Belo Horizonte, MG _
Publicado no D.' O. de 7-2-72 197
70.123 - Decreto de 4 de fevereiro de 1972 - Autoriza o funcionamento da Faculdade de
Administração de Capívarí S.P. - Publicado no D. O. de
7-2-72

197

70.124 - Decreto de 4 de fevereiro de 1972 - Redistribui,
com o respectivo ocupante, para o Quadro de Pessoal
Parte Especial - do Ministério
da Marinha, cargo originário
do extinto Lloyd Brasileiro Patrimônio Nacional e dá outras providências. - Publicado
do D. O. de 7-2-72

70.118· -r- Decreto de 4 de fevereiro de 1972 - Revoga o Decreto que concedeu a empresa
Southern Territories Límíted
autorização para funcionar na
República Federativa do Brasil. Publicado no D. O. de 7-272

Págs.

70.120 - Decreto de 4 de fevereiro de 1972 --:- Declara de utilidade pública o Instituto Adventista de Ensino, com sede na
Capital do Estado de São Paulo. - Publicado no D. O. de

197

70.125 - Decreto de 4 de fevereiro de 1972 - Altera os anexos do Decreto número 53.275,
de 13 de dezembro de 1963 e
retifica o Decreto no 68.466, de
2 de abril de 1971. - Publicado no D. O. de 7-2-72
198
70.126 - Decreto de 4 de fevereiro de 1972 - Declara de utilidade pública, para fins de
constituição de servidão, urna
faixa de terra destinada à passagem da linha de transmissão
Bauru (Sul) - Agudos, no Estado de São Paulo. - Publicado no D. O. de 7-2-72
198
70.127 - Decreto de 7 de fevereiro de 1972 - Retifica o enquadramento de servidores do
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Págs.
Departamento de Policia Federal e da Polícia do Distrito
Federal em cargos criados pelas Leis nos 4.483, .de 16 de novembro de 1964, e 4.813, de 25
de outubro de 1965, e dá outras
providências. - Publicado no
D. O. de 8 e reto no de 10-2-72 199
'70.128 - Decreto de 7 de fevereiro de 1972 - Autoriza o
funcionamento da Faculdade de
Filosofia, Ciências e Letras de
Umuarama, Estado do Paraná.
- Publicado no D. O. de 8-2-72 201
'70.129 - Decreto de 7 de fevereiro de 1972 - Fixa a retribuição do Presidente da Fundação Serviços de Saúde PÚblica e a gratificação dos membros da Junta de Controle, do
Ministério da Saúde. - Publicado no D. O. de 8-2-72 .... 201
70.130 ------:' Decreto de 7 de fevereiro de 1972 - Aartortza
-o Ministro da Fazenda a contratar operação externa e dá
outras providências. - Pubtícada no D. O. de 8 de teve1<;.:1'0 de 1972
201
70.131 - Decreto de 8 de fevereíro de 1972 - Dispõe sobre
o Departamento de Pessoal do
Ministério da Justiça e cã
outras providências. - Publicado no D. O. de 9 de fevereiro de 1972
202
70.132 - ' Decreto de 9 de Ievereíro de 1972 - Redistríbui,
com o respectivo ocupante,
para o Departamento Administrativo do Pessoal Civil, cargo integrante do Quadro de
Pessoal do _Instituto de Previdõncia e Assistência dos Soevídores do Estado, e dá outras
providências. - Publicado no
D. O. de 10 de fevereiro de
1972 .
203
70.133 Decreto de 9 de f:!vcreiro de 1972 - Dispõe SObX0
o Departamento do Pessoal do
Instituto de Previdência e
Assistência dos Servidores do
Estado, e dá outras providências. - Publicado no D. Q.
de 10 de fevereiro de 1972 .• 204
70.134 - Decreto de 9 de fevereiro de 1972 - : Alproveita,
no Quadro de Pessoal do Ins-

Ptiçe,
tituto de previdência e Assi'3tência dos Servidores do Estado, servidores em díspcntbllidade e dá outras providências. - Publicado no D. O.
de 10 de fevereiro de 1972 .. 205
70.135 - Decreto de 9 de fevereíro de 1972 - Torna S8m
efeito aproveitamento de d13poníveís na Universidade Pederal Rural de Pernambuco,
-~ Publicado no D. O. de 11
de uevereíro de 1972
206
70.136 - Decreto de 9 de Ieveretro de 1972 - Altera o Qua.dro trníco de Pessoal da Universidade Federal do Rio de
Janeiro, aprovado pelo Decreto nv 60.455, de 13 de março
de 1967, e dá outras providencias. - Publicado no D. O.
de 11 e retificado no de 18
é10 fevereiro de 1972
207
70.137 _ Decreto de 10 de fevereiro de 1972 - Retifica o
Decreto nv 65.269, de 3 de
outubro de 1969, que alterou o
Decreto nv 58.200, de 15 de.
abril de 19'66, e dá outras providêncías ,
Publicado no
D. -O. de 16 de fevereiro de
1972

208

Decreto de 10 de fcverelro de 1972 - Outorga à
Companhia Hidro Elétrica do
São Francisco, concessão para
o aproveitamento da energia
hidráulica de um trecho do
rio São Francisco. --...,. Publlcado no D. O. de 11 de fevereiro de 19,72
,. 209
70. J39 - Decreto de 10 de fevereiro de 1972 - Autoriza o
Ministro da Fazenda a conceder a garantia da União a
operação externa e dá outrasprovídências , - Publicado no
D. O. de 11 de fevereiro de

70.138 -

1972

209

Decreto de 17 de fevereíro de 1972 - bprov.:t a
incorporação da Companhia de
Eletricidade de Cajazelras pela
Sociedade Anônima de Eletrificação da Paraíba e dá outras
previdências. - Publicado no
D _ O. de 18 de fevereiro de
1972
,........ 210
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Pàçs,
70.141 - Decreto de 17 de fevereiro de 1972 - Concede a.
Companhia Paulista de MiZlG-

racão o direito de lavrar cau-

Ilm no município de Tapiraí,
Estado de São Paulo. -

Pu-

blicado no D. Q. de 18 ;18
fevereiro de 1972
210
70.142 - Decreto de 17 de fcvereíro de 1972 - Concede a.
Mineração Morro do Ferro Li-

mitada, o direito de lavrar mi-

nério de f.erro, no município
de Passa Tempo, Estado de
Minas Gerais.

-

/;publicado

no D. O. de 18 de fevereiro
de 1972

211

Decreto de 17 de fevereíro de 1972 - Declara de
utilidade pública, para fins <.tE:

r10.143 _

constituição de servidão, uma
faixa de terra destinada à passagem da linha de transmissão

Goíânla-Anápolls, no Estado
de Goiás.
Publicado no
D. O. de 18 de fevereiro de
1972 .
212
70.144 - Decreto de 17 de revereíro de 1972 - Declara de
utilidade pública, para fins de
constituição de servidão, uma
faixa de terra destinada .1
passagem da linha de transmissão Barro Alto-Uruaçu, no
Estado de Goiás. - Publicado no D. O. de 18 de fevereiro de 1972
213
Decreto de 17 de fe70.145 vereiro de 1972 - Declara de
utilidade pública, para fins de
constituição de servidão, uma
faixa. de {terra. :d(~stinada à
passagem de linha de transmissão entre as sedes dos mnntcípíos de Novo Brasil e ·JU5sara. no Estado de Goiás. Publicado no D. O. de 21 de
março de 1972
214
Decreto de 17 de fevereiro de 1972 - Declara da
utilidade pública, para fins de
constituição de servidão, uma
faixa de terra destinada à paseagem da linha de transmissão Golanésia-Barro Alto, no
Estado de Goiás. - Publicado
no D. O. de 21 de março
0.0 1972
214
70.147 Decreto de 17 de fevereíro de 1972 - Revoga .)
70.1..46 -

Págs.
parágrafo único do art. 8"
do Decreto nv -69.721, de 9 de
dezembro de 1971. Pubucndo no D. O. de 21 de março
ce 1971 .
70.148 - Decreto de 17 de fevereíro de 1972 - Revoga o
Decreto nv 8.938, de 30 de
agosto de 1911, que concedeu
à empresa Missíssíppí Valley,
South America And Orient
Bteamship Company, autorizarão para funcionar na República Federativa do Brasil. Publicado no D. O. de 21 de
março de 1972
,.
70.149 - Decreto de 17 de fevereiro de 1972 _ Cassa concessão de canal de televtsãc
outorgada à Emissora de Televisão Continental S. A.
TV Continental, da cidade de
Rio de Janeiro,
Estado da
Guanabara. Publicado no
D. Q. de 21 de março de 1972
70.150 - Decreto de 17 de fev-ereir-o de 1972 Aproveita
no Instituto de Prevídêncra e
Assistência dos Servidores do
Estado servidores em dísponibuídade e dá outras providências. - Publicado no D. O.
de 18 de fevereiro de 1972 ..
70.151 - Decreto de 17 de fevereiro de 1972 - Exclui cargo do relacionamento de desnecessidade e aproveita servidor em dísponíbilídade, - Publícado no D _ O. de 21 de
março de 1972
7Ll.152 - Decreto de 17 de çeveretro de 1972 - Altera o Deereto nv 68.43-6, de 29 de março
de 1971, modificado pelo de
n' 68.767, de 17 de junho -te
1971. - Publicado no D. O.
de 21 de março de 1972
70.1-53 - De-ereto de 17 de fevereiro de 1972
Redistribuí cargo, com o respectivo
ocupante, do
Ministério da.
Fazenda para o Tribunal R.;gtonal do Trabalho da 11). Região, e dá outras providências.
- Publicado no D. O. de 21
de fevereiro de 1972
70.154 - Decreto de 17 de fevereiro de 1972' Classtflca
os órgãos de deliberação cole-

215
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216

216

217

217

217
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Páçe,
tíva existente na área do Minístérío da Fazenda. - Publicado no D. O. de 21 de fevereírc de 1972

213

70.155 - Decreta de 17 de fevereiro de 1972 _ Dispõe 50bre o Departamento do Pe.3soat do Ministério da Educação
e Cultura, e .dá outras providêncías , - Publicado no D. Q.
de 18 e retificado no de 22 de
fevereiro de 1972 . . . . . . . . .. 2] 8
Decreto de 17 de feveretro de 1972 - Concede rccor-hecímento da Faculdade de

70.156 -

Filosofia, Ciências e Letras,
em Maringâ, Estado do Parana. - Publicado no D. O.
de- 18 de fevereiro de 1972 .. :::19
70.157 - Decreto de 17 de fevereiro de 1972 Autoriza.
o funcionamento da Faculdade
de Comunicação Social
Anhembí - em São Paulo SP . Publicado no D. O.
de 18 de fevereiro de 1972 .. 220
70.158 -

Decreto de 17 de

verelro de 1972 -

re-

.A!utorlz~

o funcionamento das Faculda-

des Integradas "Alcântara Machado" com as Faculdades de
Ciências e Letras e Comunicações Sociais em São Paulo
- SP. - Publicado no D. O.
de 18 de fevereiro de 1972 .. 220
70.159 - Decreto de 17 de fevereiro de 1972 - Dá nova rf';dação a dispositivos do Decreto nc 53.937, de 29 de mato
de 1964, alterado pelos de números 54.383, de 6 de outubro
de 1964, €4.490, de 12 de maio
de 1969, e 65. 582, de 21 de
outubro de 1969, que fixa a'
lotação de Adidos e Adjuntos
de Adido Naval, do Exército
e Aeronáutica junto às reprcsentaçôes diplomáticas no extenor e dâoutras providências. - Publicado no D. O.
de 18 de fevereiro de 1972 .. ;,,:20
70.160 - Decreto de 18 de fevereiro de 1972 Promulga
GS Artagos do Acordo sobre
o Instituto Internacional do
Algodão. - Publicado no D. O.
de 21 de fevereiro de 1972 .. 221
70.161 - Decreto de 18 de fe .
vcretro de 1972 - Altera a
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denominação e aprova o R~
gulamento para o Centro de
Educação Física da Marinha,
- - Publicado no D. O. de 21
de fevereiro de 1972
,. 221
70. ]62 - Decreto de 18 de fevereíro de 1972 - Aprova c
Regulamento do Impstos sobre
Produtos Industrializados. Publicado no D. o. de 21 de
fevereiro e retificado no de
3 e 23 de março de 1972 (Suplemento) .
224
70. J.63 Decreto de 18 de fevareiro d", 1972 - Autoriza a
cessão, sob a forma de uttllaaçâo gratuita, dos terrenos de
marinha e acrescidos de ma
rlnha que menciona, situados
!1'J Mun'cípio de Matinhos, no
Estado do Paraná. - Publícada no D. O. de 22 de Ievereiro de 1972
666
70.164 - Decreto de 18 de Jevr.reíro de 1972
Autoriza
estrangeiros a adquirirem di
reãtos sobre os terrenos que
menciona.
Publicado no
D. O. de 22 de fevereiro de
1972 .

666

Decreto de 18 de rcvereiro de 1972 - Autoriza o
funcionamento da Faculdade
OE Educação, Ciências e Letras, com os Cursos de Letras,
Geografia, História e Pedagogia, da Sociedade Universitária.
Augusto Mota, com sede na
Guanabara. Publicado no'
D. O. de 21 de fevereiro de
1972 .

667

70.166 Decreto de 18 de fevereiro de 1972 - Autoriza o
funcionamento da Faculdade
d.:> Ciências Administrativas e
Contábeis de Lins, na cída 'ta
de Lins, Estado de São Paulo,
com os Cursos de Administração de Empresas e Ciências
Ccntábeís .
Publicado no
D. O. de 21 de fevereiro de
1972 .

667

70.165 -

70.167 - Decreto de 18 de Ievereiro de 1972 _ Autoriza o
funcionamento dos Cursos de
História e Geografia da Facu!
clade Dom Aquino de Filoso-.
fia,
Ciências e Letras
Campo Grande - MT. - pu,-
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70.175 ~ Decreto de 18 de feve668
reiro (~ 1972. ~ Declara de
utilidade pública a Associação
~7J.li38 Decreto de 18 de fede Caridade São Pranclsco
vereiro de 1972
Concede
Xavier, com sede em Itaguaí,
reconhecimento ao Cursa de
Estado do Rio de Janeiro. ~
-Biblloteconomla da UniversiPublicado no D.a. de 22 de
-dade Federal do Ceará, em
fevereiro de 1972
670
Fortaleza, Estado do Ceará .
._- Publicado no D. O. de 21
70.176 - Decreto de 21 de fevede fevereiro de 1972
668
reiro de 1972 ~ Autoriza a
transferência para o patrimô70.169 - Decreto de 18 de fênio da Empresa Brasileira de
vereiro de 1972 - Autoriza o
Aeronáutica S.A.
EMfuncionamento do Curso de
BRAER, do imóvel que menEngenharia Elétrica (modaüdona; situado em São José dos
dade eletrônica), do Instituto
Campos, no Estado de São
Nacional de Telecomunicações
Paulo. - Publicado no D. O.
de Santa Rita de
Sapucai,
de 22-2-72
671
Estado de Minas Gerais. Publicado no D. O. de 21 de
'70.177 - Decreto de 21 de feveIevereírfo de 1972
668
reiro de 1972 ~ Concede permissão, em caráter permanen'70.170 - Decreto de 18 de Ievete, à empresa Eucatex S.A. ~
reiro de 1972 Autoriza o
Indústria e Comércio, sediada
funcionamento da Faculdade
no Estado de São Paulo, para
Ríopretense de Filosofia, Cifuncionar aos domingos e nos "
ências e Letras - São José
nos dias feriados civis e relido Rio Preto - S.P. - Publigiosos. - Publicado no D.O.
cado no D.O. de 21-2-72 .... 668
de 22-2-72
671
70.171 - Decreto de 13 de fe70.178 - Decreto de 22 de fevevereiro de 1972 - Dispõe sereiro de 1972 ~ Dispõe sobre
bre a circulação aérea sobre
funcionamento, a título expeo território brasileiro e dá
rimental, do Hospital dos Seroutras providências. - Publividores da União, do Instituto
cado no D.O. de 21-2-72 .... 669
de jPtr:evidência e Asslstêncla
dos Servidores do- Estado, em
"10.172 - Revoga o Decrete núBrasília, e dá outras providênmero -64.719, de 19 de junho
cias. Publicado no D. O .
de 1969, e restaura vigência do
de 22-2-72
672
Decreto nv 4L660, de 7 de junho de 1957, que aprova o Re70.179 ~ Decreto de 22 de fevegulamento de Uniformes para
reiro de 1972 ~ Autoriza o
os Militares da Aeronáutica.
Serviço de
Patrimônio
da
(RUJ\!T.AER). Publicado no
União a aceitar a doação do
D.a. de 21-2-72
669
terreno que menciona, no Estado do Amazonas. - P ublí'70.173 - Decreto de 18 de fevecada no D. O. de 23-2-72 .... 672
vereíro de 19'72 - Declara de
utilidade
pública a
União
70.180 - Decreto de 22 de feveNorte Brasileira de Educação
reiro de 1972 - Exclui cargo
e Cultura - UNBEC, com seao relacionamento de dispode em Recife, Estado de Pernibilidade e aproveita sernambuco. - Publicado no Diávidor disponível do Ministério
rio Oficial de 22-2-72
670
do Trabalho e Previdência.
Social. - Publicado no D. O.
70.174 - DecretO de 18 de fevede 23-2-72
673
reiro de 1972 - Declara de
70,181 - Decreto de 22' de feveutilidade pública a Obra Social Leste-Um "O So1", com
retro de 1972. ~ Torna sem
sede no Estado da Guanabaefeito aproveitamento de serra. - Publicado no D. O. de
vidor e dá outras providências.
.2'2: e retificado no de 24 de fePublicado no D. O . de ?3
-vereiro de 1972 ....... ," . .. .. 670
de fevereiro de 1972
673
blicado no D. Q.
fevereiro de 1972

de 21 de
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70.182 - Decreto de 22, de fevereiro de 1972 - Aproveita no
Ministério da Aeronáutica servidor em disponibilidade e dá
outras providências. - Publicado no D.a. de 23-2-72 ..... 673

70.190 - Decreto de 24 de feveren-e de 1972 Autoriza a
cessão gratuita- de imóvel à
Prefaítura Municipal de Fortaleza, Estado do Ceará -- Publíca.Io no D.a. de S5-2-72 .. 677

70.183 -. Decreto de 22 de fevereiro de 1972 - Acrescenta dispositivo ao Decreto ns 54.308,
de 25- de setembro de 12,54, a.lterado pelo Decreto no sü. '7G9,
de :29 de maio de 1967, que <:!3peclfíca as funções permanentes no exterior - Publicado
no D.a. de 23-2-72
674
70.184 - Decreto de 22 de fevereiro de 1972 - DIspõe sobre
provimento de cargo em comissão do Ministério da Aeronáutica.
Publicado
no
D.O. de 23-2-72
674

70.1'21 -

70.185 - Decreto de 23 (~8 fevereiro de 1972 - Dispõe sobre o
programa Nacional de 'Teleducação (PRG;1\JTEL e dá outras
providências. publicado :lO
D. O. de 24-2-72
675
70.Wô- - Decreto de 23 de feveretro de 19'72 - Dispõe sobre a
administração das áreas .ntegrantes do Parque Nacional
da 'I'ijuoa , Publicado no
D.O. de 24-2-72
676

reiro

70.187 - Decreto de 23 __ de teveretro de 1972 Publica os
índices de atualizacâo monetária dos salários dos últimos
21 (Vinte e quatro) meses, na
forma estabelecida na ui número 5.4"51, de 12 de junho de
lB68, e dá outras providencias.
- Publicado no Ir.O, de 24 de
fevereiro de 1972
676
70.18S -- Decreto d0 24 de fevereiro de 1972 - Oonced..3 reco-

nhecimento do Curso de Engenharía Civil da Escola de Engenharia Mauá do Instituto
Mauá de Tecnologia, com sede
em São Paulo - SP. - Publicado no D.a. de 25-2-72 .. 677
70.189 -- Decr-eto de 24 de fevereiro de 19"72 -- Concede reconhecimento da Faculdade d-e
Engenharia "Armando Alvares
Penteado" ~ S. Paulo -- SP.
Publicado no D. a. de 25
de fevereiro de 1972
677

Decreto de 24 de feve-

retro de 1972 - Redístribuí cargo, cem a respectiva ocupante, r:~)xa o Departamento Nacíou- i 0.~ Obras de Saneamento, d::> Mínístério do Interior,

e di. outras providências. Publicado no

D.a. de 25-2-72 678

Decreto de ~4 de fcveretro de 1972 - Autoriza o

70.192 -

Junc'nnamento da Faculdade
de Educação Písica da. Alta
Araraquarense S.P. -Publícado no D. a. de 25-2-72 .. 679
Decreto 0.8 24 de fevede 1972 - Autoriza o
funcionamento da Faculdade
de Educação Física ce Lins,
em Lins, Estado de São Paulo - Publicado no D. a. da
25-2-72 . .
~ . . . . . . . . 679

70.193 -

70.194 - Autoriza. o funcionamento da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Itatíba, Estado de São Paulo -Publicado no D.O. de 25-2-12 679
70.195- -

Decreto 62 24 de tevede 1972 - Autoriza O
funcionamento da Faculdade
de Filosofia, Ciências e Letras
"Castro Alves", São Paulo S.P. Publicado na D.a.
de 29-2-72
,..... 679

retro

70.196 - Decreto de 24 de fcveretro de 1972 - Autoriza o fu-i-

cionamento do elE'SO de Pedaeoete da Faculdade de FEosofia, Ciências e Letras de N:Jve Iguaçu - Estado de Rio de
Janeiro.
Punlícado
no
D. a. de 25-2-72
680
70.197 - Decreto de 24 de fevereiro de 1.372 - Autoriza o
funcionamento da Faculdade
de Ciências Econômicas, Ccntàbeís e Admlnistratívas de
Nova Iguaçu, Estado do Rio de
Janeiro. - Publicado no D.O.
de 25-2-72
680

70.1.9.8 -

Decreto de 24 de reveRegulariza o

reiro de 19'72 -
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Decreto-lei nv 1.023, de 21 de
outubro de 1969, que dispõe
sobre a tarifa de utilização de
faróis, e dá outras provídêndas. - Publicado no D.a. de
25-2-72 .

de 1971, e dá 'Outras providências. - Publicado no D.a. de
28-2-72
680

70.199 - Decreto de 2.4 de fevereiro de 1;972 - Classifica órgão de deliberação coletiva

existente na área do Estado
Maior

das

Forças

Armadas

(EMFA) .
Publicado
D.a. de 25-2-72

70.200 -

no

682

Decreto de 24 de feve-

reiro de 1972- Acrescenta os
itens XII e XIII ao art. 2\1 do
Regulamento

para

a

.

683

70.201 - Decreto de 24 de fevereiro de 1972 - Promulga. a
Convenção para a Repressão ao
Apoderamento Ilícito de Aero-

naves. -

Publicado 110 D. O.

de 28-2-72

683

70.202 - Decreto de 24 de fevereiro de 1972 - Classifica órgão
de deliberação coletiva exiatente na área do Mínistérto
<ia Planejamento e Coordenação Geral. Publicado no
D. O. de 25-2-72

683

70.203 - Decreto de 24 de fevereiro de 1972 - Localiza nas
cidades que especifica, sedes de
Organizações do Mínístérfo da
Aeronáutica. Publicado no
D.O. de 25-3-72

684

'70.204 - Decreto de 24 de fevereiro de 1972 Reclassl fica.
cargo em comissão no Quadro
de Pessoal - Parte Permanente - do Ministério da Aeronáutica. - Publicado no D.O.
de 24-2-72
684
10.205 - Decreto de 24 de fevereiro de 1972 - Autoriza o funcionamento da. Faculdade de
Turismo de Morumbi - São
Paulo. - Publicado no D. O.
de 25 e retificado no de 29 de
fevereiro de 1972
684
'70.,20$ ~. Decreto de 25 de fevereiro de 1972 - Altera a redação
de dispositivos do Decreto número 69.134, de 27 de agosto

685

Decreto de 2.5 ele fevevereíro de 1972 - Declara de
utilidade púb.íca, pec-a dosaproprtação, 'terreno situado no
Morro do Cristo, em Salvador,
no Estado da Bahia. - Publicado no D. O. de 28-2-72 .... 686

70.208 - Decreto de 25· de fevereiro de 1972 - Declara de utilidade pública a Sociedade
Universitária Gama Filho, com
sede no Estado da Guanabara , - Publicado no D. O . de
28-2-72

Direto-

torta de Hidrografia e Navegação. - Publicado no Ir.O, de
25-2-72

.

70.207 -

.

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

70.209 - Decreto de 28 de fevereiro de 19'72 Retifica o
Decreto- no 99.634, de 19 de dezembro de 1971, que redistrtbuíu cargos, com os respectivos ocupantes, para o Quadro
de Pessoal das Secreta-Ias do
Ministério Público Federal.
Publicado no D. O. de 29 de
fevereiro de 1972
70.210 - Decreto de 28 de fevereiro de 1972 Dispõe a
respeito da coleta e apuração
das estatísticas do registro cívll e dá outras providências.
- Publicado no D. O. de 29 de
fevereiro de 1972
70.211 - Decreto de 28 de fevereiro de 1972 - Declara a
urgência da desapropriação de
part-e das áreas e benfeitorias
declaradas de utilidade uúbüca, para fins de desaprcpríaçâo, pelo Decreto nv .69'.388.
de 2{} de outubro de 1971. -c--Publicado no D. O. de 29 de
fevereiro de 1972
70.212 - Decreto de 28 de feverei-ro de 1972 - Abre ao
Subanexo Encargos Gerais da
União - Recursos sob Supervisão do Ministério do Planejamento e Coordenação Geral,
o crédito suplementar de ....
crs 10.000.000,00, para reforço
de dotação consignada no vigente Orçamento. Publicado no D. O. de 29-2-72 ....
70.213 - Decreto de 29 de fevereiro de 1972 - Autoriza o
funcionamento da Faculdade
de Filosofia, Ciências e Le-

686

686

681

681

688
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tras 'j'ibtriçá, com os Curses
de Letras Matemática c Ciências (19' grau). - Publicado
no D.O. de 1-3-72
688
70.2·1.4 - Decreta de 29 de fevereiro de 1972 - Concede reconhecimento ao Curso de Ciências Contábeis da Faculdade de Ciências Econômicas e
Mministrativas de Santo André em Santo André - São
Pau,lo. - Publicado no D.a.
de 1-3-72
689
70.215 - Decreto de 2{} de fevereiro de 1972 - Autoriza o
funcionamento do Curso Es1J.2cia::L de Ciências Contábeis
da Fundação Getúlio Vargas,
com sede no Estado da Guanabara. - Publicado no D.a.
de 1-3-72

689

'70.216 - Decreto de 29 de fevereiro de 1972 - Autoriza a
Tr,ansferência Direta para la
Sociedade Ri:á d i o Emissora
Continental Ltda., da concessão outorgada à Emissora de
'lielevisão Continental S. A.
- TV Continental, referente a
uma estação de radiodifusão
sonora, em onda curta. - Publicado no D.a. de 1-3-72 .. 689
'70.217 - Decreto de 29 de fevereiro de 1972 - Autcríza a
'I'eansferência Direta paa'a a
Sociedade R á d i o Emissora
Continental Ltda., da concessão outorgada à Emissora de
Televisão Continental S. A.
TV COntinental S. A. TV Continental, referente a
uma estação de radiodifusão
sonora, em onda média. - Publicado no D.O. de 1-3-72 .. 690
'70.218 - Decreto de 29 de fevereiro de 1972 - promulga o
Acordo sobre Transportes Aéreos Regulares entre o Brasil
e o Uruguai. - Publicado na
D.O. de 2-3-72

690

'70.219 - Decreto de 1" de março
de 1972 - Aprova o Regulamento da Lei n95.701-71, que
dispõe sobre o Magistério do
Exército. - Publicado no D.a.
de 3 e retificado no de 7 de
março de 1972
690
'70.220 - Decreto de H;) de março
de 1972 - Dispõe sobre a. cria-

cão de área prlorttária, para
fins de reforma agrária, ne Estado do Maranhão. - Publicado no D. O. de 2-3-72 ..... 704
70.221 ~ Decreto de 19 de março
de 1972 - Autoriza a Caixa
Geral de Depósitos a funcionar no Pa~. -- Publicado no
D.O. de 2-3-72
705
70.222 - Decreto de F' de março
de 1972 -- Promulga a Convenção Sobre o Comércio do
Trigo. -- Publicado no D.a.
de 6-3-72

705

70.22.3 -- Decreto de 19 de março
de 1972 - Declara de utilidade pública, para fins de desapropriação pela Companhia
Siderúrgica Nacional, áreas de
terreno situadas no Município
de Volta Redonda, Estado do
Rio de Janeiro. -- Publicado
no D.O. de 2-3-72
705
70.224 - Decreto de 1<i de marco
de 19'72 -- Torna pública a denúncia, pelo Brasil, da Convenção da QlT. de nv 96, concernente às Agências Remuneradas de Colocação. - Publicada no D.a. de 2-3-72
706
70.225 - Decreto de 2 de março
de H172 -- Autoriza o funcionamento. da Faculdade de Ciências Contábeis do Litoral
Sancista.. -- Publicado (la D.O.
de 3-3-72

706

70.226 -- Decreto de 2 de março
de 1972 - Autoriza o Iuncionamento da Faculdade de serviço Social de Uberlândia M.G. Publicado no D.a.
de 3-3-72

706

70.227 -- Decreto de 2 de março
de 1972 - Concede autorizaçâo à Companhia Ingram. Marine Inc. para operar, em
águas brasileiras com os b3Xcos especializados "Reei River",
"Gulf Seas",
-oinr
Míss" e Tidemar 23", de nacionalidade
norte-americana,
nos serviços que especifica. Publicado no D.a. de 3-3-72 707
70.228 - Decreto de 2 de março
de 1972 -- Autoriza cessão, nas
condições que menciona, de
terreno da União situado em
Fortaleza, Estado do Ceará. Publicado no D. O. de 3-3-72 707
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feitorias de um imóvel situado
na cidade do Rio de Janeiro,

Estado da Guanabara, destinado à construção de uma €süaçâo teleroníca pela Companhia Telefônica Brasileira. Publicado no D. O. de 3-3-72

70.23.0 -

708

Decreto de 2 de -narço

de lfl'12 - Exclui do relacionamento de disponibilidade constante da Portaria Ministerial
no 253, de 11 de julho de 1969,
do Ministro de Estado do In-

tenor, o cargo e o servidor indícado. -

Publicado no D. O,

de 3-3-72
708
70.231 - Decreto de 3 de março

de 19'12 - Dispõe sobre a revisão do cadastro rural de que
trata o art. 46 do Estatuto
da Terra e dá outras provi-

dências. de 3-3-72

709

70.232 - Decreto de 3- de março
de 1972 - Declara de interesse

social para fins de desapropriação, o imóvel rural denom-inado "Fazenda Sarandt",
situado no Município de Saa-andl, Estado do Rio Grande
do Sul. - Publicado no D.O.
de 3 e republícado no de 7
de março de 1972
709

dro de Pessoal do Departamento de Polícia Federal, e dá
outras providências. - Publicado no D.O. de 7-3-72 .... 710
70.234 - Decreto de 3 de marco
de 1972 - Declara de utilidade pública para efeito de
desapropriação, os i m v e is
'constitutivos da área que menciona, no Município de Santos.
Estado de São Paulo, e dá
outras providências. - Publicado no D. O. de 6 e retificado
no .de 8-3-72
710
70.235 - Decreto de >6 de março
de 1972- ~ Dispõe sobre o processo administrativo fiscal e
dá oucras providências. - Publicado no D.O. de 7 e retificado no de 9-3-72
711
ó

que concedeu à empresa Companhia Morrison - Knudsen
do Brasil S.A. autorização
para funcionar na República
Federativa do Brasil. - Publicado no D.O. de 7-3-72 ., 71a
70.237 - Decreto de 6 de marco
de 1972 - Autoriza a cessão
da área de terreno que meneíona ao Instituto Brasileiro
de Desenvolvimento Florestal.
- Publicado no D.O. de 7 de
março de 1972
718'
70.238 - Decreto de 6 de março
de 1972 - Autoriza o Instítuto Nacional de Previdência
Social (INPS) a alienar o imóvel que menciona. - publicado no D.O. de 7-3-72
71ff
70.239 - Decreto de '6 de março
de 1972 - Altera dispositivo
do Decreto nc 57.814, de 15 de
fevereiro de 19$6, que fixa a

Publicado no D.O.

70.223 - Decreto de 3 de março
de 1972 - Dispõe sobre o Qua-

Páçe ,
70.236 - Decreto de 6 de março
de lln2 - Revoga o Decreto

70.229 - Decreto de 2: de março
de 1972 - Declara de utilidade
pública, par-a fins desapropriação, o domínio útil e ben-

composição da Delegação Brasileira na Comissão Mista Executora do Acordo Brasil-Estados Unidos sobre Serviços Cartográficos, define sua vinculação com órgãos do Governo
Brasileiro e dá outras providências. - Publicado no D.O.
de 7-3-72

71g

70.240 - Decreto de 7 de março
de 1972 - Aproveita, no Qua-

dro de Pessoal do Hospital dos
Servidores do Estado, pessoal
em disponibilidade. e dá outras
providências. - Publicado no
D.O. de 8-3-72

719'

Decreto de 7 de março
Autoriza o funcionamento da Faculdade de Ciências Econômicas, Contábeis
e Administrativas de Visconde
do Rio Branco - M.G. - Publicado no D. O, de 8-3-72 .. 7200
70.242 - Decreto de 7 de março
de 1972 - Concede reconhecimento à Faculdade de Ciências
JUrídicas de Blumenau, Estado de Santa Catarina. Publicado no D. O. de 8-3-72 720:
70.243 - Decreto de 7 de março
de 1>972 - Concede reconhecimento à Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de

70.241 -

de 1972 -
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Adamantina, com os Cursos
de Pedagogia, Estudos Sociais,
Letras e Ciências. Publicado no D.a. de 8-3-72
721
70.244 - Decreto de 7 de março
de 1972 _ Autoriza o íuncjonamento do Curso de Ciências
Biológicas da Faculdade "Auxilrum" de Filosofia, Ciências e Letras" em Lins, msesco
de São Paulo. - Publicado no
D.a. de 3-3-72
721
70.245 - Decreto de 7 de março
de 1972 Declara de utilidade pública a Associação de
Pais e Professores da Escola
Paroquial São Francisco de
Paula, com sede em Curí.tíba,
Estado do Paraná. - Publicado no D.a. de 8-3-72
721
70.24.-6 - Decreto de 7 de marco
de 1972 - Declara de utilidade
pública o Educandário Social
"Lar de Frei Luiz", com sede
em .Jacarepaguá, Estado da
Guanabara. Publicado no
D.O. de 8-3-72
722
70.247 - Decreto de 7 de março
de 1972 - Declara de utilidade
pública a Irmandade de Nossa
Senh-ora do Perpétuo Socorro
da Santa Casa de Caridade
de Bom Despacho, com sede
em Bom Despacho, Estado de
Minas Gerais. - Publicado no
D.O. de 8-3-72
722

70.248 - Decreto de 7 de março
de 1972 Exclui cargos do
INPS do relacionamento de
desnecessidade e aproveita disponíveis que indica. - Publicado no D.a. de 8-3-72 .... 722
70.249 - Decreto de 7 de março de 1972 - Redistribui com
os respectivos ocupantes. para
o Instituto Nacional de Previdê>..n ela Social, cargos do Ministério do Trabalho e Previdência Social, e dá outras provldêncías
Publicado no
D.a. de 8-3-72
722
70.250 - Decreto de 7 de março de 1972 - Altera o Decreto nv 68.803, de 25 de junho
de 1971, que redistribuiu cargos para o Quadro de Pessoal
do Ministério da Fazenda. Publicado no D.O. de 8-3-72

723

70.251 - Decreto de 7 de março de 1972 - Torna sem delta aproveitamento de disponvvel no Quadro de Pessoal do
Ministério da Marinha e cassa
a respectiva disponibilidade.
Publicado no D. a. de
8-3-72 .
723
70.252 - Decreto de 7 de março de 1972 - Declara de utíIidade pública, para fins de
desapropriação, terreno situado na cidade de Recife, EsU~
do de Pernambuco, destinado
a ampliação da estação terminal de ~icroondas "da Empresa Brasileira de Telecomunicações EMBRATEL, naquela cidade. - Publicado no
D.O. de 8-3-72
72{
70.253 - Decreto de 7 de março de 1972 - Declara de utilidade pública, para fins de desapropriação, o domínio útil
de uma área de terra destinada à instalação de concentradores de linhas. na localidade
de Arraial do Cabo, no Município de Cabo Frio, Estado do
Rio de Janeiro. - Publícudo
no D.a. de 8-3-72
724
70.254 - Decreto de 7 de março de 1972 - Declara de interesse social, para fins de Q;Jsapropríação
para
reforma
agrária a área rural que mencíonar s)tuada no munícíolo
de Sobradinho, Estado do Rio
Grande do Sul. - Publicado
no D.a. de 8-3-72
72:>
70.255 - Decreto de 8 de março de 1972 - Retifica
Decreto nv 69.801, de 18 de dezembro de
1971, relativo a
aproveitamento de dísponívcis
na Uníversídade Federal Rural
de Pernambuco. -. Publicado no D.a. de 8-3-72
726

°

70.256 - Decreto de 8 de março de 1972 - Altera a distribuição de servidores do exünto Serviço de Alimentação da
Previdência Social. Publicado no D. a. de 10-3-72
727
70.257 ;- Decreto de 8 de março de 1972 - Altera o Decreto nv 60.382, de 21 de junho
de 1967, que aprovou o Quadro
Uníco de Pessoal da UniV81'Ji-·
dade Federal do Paraná, e dá
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outras providências. cado no

ti.o .

Publi-

de 9-3-72

727

70.258 -

D-ecreto de 8 de março de 19'/2 _. Concede a Vieras
Industriais do Pará S. A. o di-

reito de lavrar areia quartzose, no município de Santa Isabel do Pará, Estado do Fará.
- Publicado no D. O. de
9-3-72 .

70.259 - Decreto de 8 de março de 1972 - Declara de utilidade pública, para fins de
constituição de servidão, uma,
faixa de terra destinada a pD.Ssagem da linha de transmissão a ser construída no Estado do Rio de Janeiro. - Publicado no D. O. de 9-3-72 ..

728

729

70.260 - Decreto de 8 de março de 1972 - Declara de utilidade pública, o Instituto Nossa

Senhora Auxiliadora, com sede
em Araras, Estado de São Pau-

lo. - Publicado no D. O. de
9-3-72 .

729

Decreto de 8 de março de 1972 - Concede à Companhia de Cimento Portland
Goiás o direito de lavrar calcário. no município de Palmeiras de Goiás, Estado de GOiás
- Publicado no D. O.
de
9-3-72 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . '130

70.261 -

70.262 -

Decreto de 8 de mur-

ço de 1972 - Retifica o artigo
tv do Decreto número 62.597,
de 24 de abril de 1968. O Decreto nv 62.597 retificou o Decreto nc 1.743. de 30 de novembro de 1962. - Publicado
no D. O. de 9-3-72
731

70.263 - Decreto de 8 de marçp de 1972 Exclui cargos
do
Ministério das Mir.3S e
Energia da declaração de desnecessidade, e dá outras provídênctas ,
Publicado no
D. O. de 9-3-72
731

Pâgs.
dada pública a Associação de
Pais e Amigos dos Excepclonats
de Iratí - APAE, com sede
em Irati - Estado do Paraná.
- Publicado no D. O. de 9 de
março de 1972
732
70.266 - Decreto de 8 de marco de 1972 - Declara de utilidade pública o Instituto Nossa
Senhora Auxiliadora, com sede
em Araras. Estado de São
Paulo. - Publicado no D.O.
de 9-3-72
733
70.267 - Decreto de 8 de março de 1972 - Declara de utilidade públlca a Ação Comunitária do Brasil - São Paulo,
com sede em São Paulo, .c:stado de São Paulo. - Publicada no D. O. de 9-3-72
733
70.268 - Decreto de 8 de março de 1972 - Muda a denomínação da Escola de Agronomia.
da Amazônia para Faculdade
de Ciências Agrárias do Pará. - Publicado no D. O. de
9-3-72
733
70.269 - Decreto de 9 de março de 1972 - Revoga o Decreto nc 9.355, de 31 de janeiro
de 1912, que concedeu a empresa América Brazil Corporation autorização parar funcionai" na República Federativa
do Brasil.
Publicado no
D. O. de 13-3-72
733
70.270 - Decreto de 9 de março de 1972 ~ Declara de utilidade pública, para fins ue
desapropriação, os imóveis dcstinados à construção de uma
Estação Telefônica Automática, pela Companhia Telefônica
Brasileira, 'Da Cidade do Rio
de Janeiro, Estado da Guanabara. - Publicado no D. O.
de 13-3-72
734

Minietér'n ,.:I,.,,,,

70.271 - Decreto de 9 de março de 1972 - Declara de utilidade pública, para fins de G.esaproprracão. uma área de terra destinada à ampliação de
estação telefônica e instalação de unidade comercial e
escritório. em Niterói, Estado
do Rio de Janeiro. - Publicado no D. O. de 13-3-72 .... 736

Decreto de 8 de março d-e 1972 - Declara de uttlí-

70.272 - Decreto de 9 de março de 1972 - Declara de utaddade pública, para fins de de-

Decreto de 8 de março de 1972- Exclui cargos do
1\ffin~R e E"'lcrgta do relacionamento de d-s .
necessidace e aproveita servidores em disponibilidade. - Publicado no
D. O.
de
0-3-72 .
732

70.264 -

70.265 -
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Péçs,

saproprtação, uma área de terra
localizada na cidade de
Araruama, Estado do Rio de
Janeiro, destinada à Instalação de uma torre de microondas. - Publicado no D.O.
de 13-3-72 .
737
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'70.273 - Decreto de 9 de março de 1972 - Exclui cargos do
Ministério da Saúde do relacionamento de desnecessidade
e aproveita os dsponíveis que
mencionara. Publicado nc
D. o. de 16-3-72
.
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70.279 - Decreto de 14 de março de 1972 - Altera o Decreto nv 62.518, de 9 de abril de
1968, que aprovou o Quadro
Untco de Pessoal da Universidade Federal de Santa Maria,
e dá outras providências. -Publicado no D.O. de 17-3-72 764
70.280 - Decreto de 14 de março de 1972 ~ Institui a Medalha Carneiro Pehipe e dá
outras providências. - Pubilcado no D. O. de 16-3-72 .. 764

738

"70.274 - Decreto de 9 de março de 1972 - Aprova as normas do cerimonial público e
a ordem geral de precedência. - Publicado no D.O. de
D. O. de 13 e reto no D. O. ds
16-3-72
. 741 __
'70.275 - Decreto de 10 de março de 1972 - Declara de mteresse social, para fins de dC311propriação pelo Departamento
Nacional de' Obras Contra as
Secas, área de terreno necessária. à implantação do Projeto
de Irrigação do Açude Público Custódia, no musucipio de
Custódia, Estado de Pernambuco. - Publicado no D. O.
de 13-3-72
. 762
Decreto de 10 de março de 1972 - Redistrfbuí, com
o respectivo ocupante, para o
'Ministério do Trabalho e Previdência Social, cargo do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado, e dá outras provídênctas .
- Publicado no D. O. de :13-3
de 1972
. 762

'70.276 -

'70.277 - Decreto de 14 de mar,
ço de 1972 - Redistribui cargo, com a respectiva ocupante, para o Departamento Nacíonal de Estradas de Rodagem, e dá outras providências.
- Publicado no D. O. de 15-3
de 1972
. 763
o

'70.278 - Decreto de 14 de março de 1972 - Torna sem efeito
redistribuição de cargo, com o
respectivo ocupaeite, para o
Quadro de Pessoal das Secre"taclas do Ministério
Público
. Federal. _. Publicado no D. O.
{de 15-3-72
. 763

70.281 - Decreto de 14 de março de 1972 - Dispõe sobre a
estrutura da Secretaria de Assistência Médico-Social do Ministério do Trabalho e Previdência Bocíad, transforma funções gratificadas em cargos em
comíssão, cria funções gratificadas no Quadro do Pessoal, e
dá outras providências. ~ Publicado no D. O. de 16-3-72 .. 768
70.282 . - Decreto de 14 de março de 1972 - Retifica os Decretos nv 51.629, de 19 de uezembro de 1962, e 64.012, de 21
de janeiro de 1969, e dá outras
providências. - Publicado :ao
D.O. de 17-3-72
. 769
70.283 - Decreto de 15 de março de 1972 ~ Dispõe sobre o
Quadro de Pessoal do Depar .
tamento Nacional de Estradas
de Rodagem (DNER), e dá outras providências. - Publicado no D. O. de 27-3-72 (suplemento)
. 769
70.284 - Decreto de 15 de março de 19"72 - Rediatrrbui, cem
o respectivo ocupante, cargo
do Ministério dos Transportes
para o Departamento de Policia Federal, e dá outras providências. - Publicado no D. O.
de 16-3-72
. 770
70. 285 ~ Decreto de 15 de março de 1972 - Redistribui, com
o respectivo ocupante, cargo
do ex-Departamento dos Correios e Telégrafos para a Umversidade
Federal
do
RIO
Grande do Norte, e dá outras
providências. - Publicado no
D.O. de 16-3-72
. 771
70.286 - Decreto de 15 de março de 1972 - Retifica o Decreto no 68.829, de 30 de Junho
de 1971, que redistribui cargo,
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com a respectiva ocupante, para a Universidade Federal de

Pernambuco. -

Publicado no

D. O. de 16-3-72

771

70.287 - Decreto de 15 de março de 1972 - Redistribui, car-

go, com

O

respectivo ocupan-

te, do Ministério da Saúde para o Departamento Administrativo do Pessoal Civil, e dá
outras providências. - Publicado no D. O. de 16-3-72 .... 771
70.288 - Decreto de 15 de março de 1972 - Retifica o Decreto ne 69.902, de 6 de janeiro de 1972, que redístrlbuíu

cargos, com os respectivos
ocupantes, para a Universida-

de Federal do Rio Grande do

Norte, e dá outras providências. - Publicado no D.a.

de 16-3-72

772

70.289 - Decreto de 15 de março de 1972 - Retifica o Decreto nv 69.543, de 18 de novembro de 1971, cue dispõe sobre o Quadro 'uníco de Pessoal da Universidade Federal
da Bahia e dá outras providências. - Publicado no D.a.
de 17-3-72
772
70.290 - Decreto de 15 de março de 1972 - Redistribui, com
o respectivo ocupante, para o
Ministério da Educação e Cultura, cargo do Ministério da
Justiça, e dá outras providências. ~ Publicado no D.a.
de 16-3-72
773
70.291 ~ Decreto de 15 de março de 1972 - Dispõe sobre os
Quadros de Pessoal do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado - IPASE e do seu Conselho Fiscal, e dá outras providências.
Publicado no
D.a. de 27-3-72 (Suplemento)
'.'
..
70.292 - Decreto de 15 de março de 1972 - Dá nova redação
ao art. 1 9 do Decreto número
64.027, de 27 de janeiro de
1969, que declara de utilidade
pública para fins de desapro-

773

Págs.
priação o imóvel que menciona, necessário ao Ministério
da Marinha. - Publicado no
D. a. de 16 e retificado no de
20-3-72

7H

70.293 - Decreto de 16 de março de 1972 - Publica os indices de atuaüsação monetária
dos salários dos últimos 24
(vinte e quatro) meses, na
forma estabelecida na Lei número 5.451, de 12 de junho de
1968, e dá outras providências.
- Publicado no D.a. de 16 de
março de 1972
774
70.294 - Decreto de 16 de março de 1972 - Autoriza o funcionamento da, Faculdade de
Comunicação Social Estácio de
Sã, Rio de Janeiro - GB. Publicado no D.a. de 17 e
retificado no de 21-3-72

775

70.295 - Decreto de 17 de março de 1972 - Aprova alterações introduzidas nos Estatutos da Centrais Elétricas Brasireíras S. A. ELETROBRAS. - Publicado no D.a.
de 20 e retificado no de 22 de
março de 1972

775

70.296' - Decreto de 17 de março de 1972 - Altera os artigos 19 e 2Çl do Decreto número
47.446, de 17 de dezembro de
1959 e dá outras providências. - Publicado no D.O. de
20'3-72
...... ....... .......

7.76

70.297 - Decreto de 17 de março de 1972 - Revoga os deeretos que concederam à Companhia Brunswíck do Brasil
S.A., autorização para funcionar na República Federativa do Brasil. -- Publicada.
no D.a. de 20-3-72
7,7.7
70.298 - Decreto de 20 de março de 1972 - Inclui na Parte
Especial do Quadro de Pessoal da Superintendência do
Desenvolvimento
da
Pesca
(SUDEPE) cargos de professores de ensino elementar, com
os respectivos ocupantes, e dá
outras providências. - Publicado no D.a. de 21-3-72: "

717:
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'10.299 - Decreto de 20 de março de 1972 - Redistríbui, com
o respectivo ocupante, para o
Quadro de Pessoal .~ Parte
Especial - do Ministério da
Agricultura, cargo originário
da extinta Companhia Nacional de Navegação Costeira Autarquia Federal e dá outras
providências. - Publicado no
D.O. de 21-3-72

778

70.300
Decreto de 20 de
março 'de 1972 Redísta'Ibui cargo, com a respectiva
ocupante, para o Instituto
Nacional de Colonização e Reforma Agrária e dá outras
providências. - Publicado no
D.O. de 21-3-72

778

70.301 - Decreto de 20 de março de 1972 - Altera a redação do art. 49 do Decreto número 58.155, de 5 de abril de
Publicado no D.O.
1966. de 21-3-72 .... "............... 779
70.302 - Decreto de 20 de março de 1972 - Concede reconhecimento à Faculdade de
Ciências Econômica.': de Blumenau, Estado de Santa Catarina. - Publicado no D.a.
de 21-3-72

779

70.303 - Decreto de 20 de março de 1972 - Institui a Comissão Aeronáutica BrasileíTa na Europa, extingue a Comissão Aeronáutica em Londres, de que trata o Regulamento do Comando de Apoio,
aprovado pelo Decreto número 66.492, de 24 de abril de
1970, e dá outras providêndas. - Publicado no D.O.
de 21-3-72

22-3-72 .

793

70.310 - Decreto de 21 de março de 1972 - Classifica os órgãos de deliberação coletiva
existentes na área do Ministério da Indústria e do Comércio. - Publicado no D.O.
de 22-3-72

793

70.311 - Decreto de 22 de março de 1972 - Retifica
Decreto no 69.978, de 20 de janeiro de 1972, que declarou de
utilidade pública a Escola de
Aperfeiçoamento da Aeronáutica Civil, com sede no Rio de
Janeiro, Estado da Guanabara. - Publicado no D.O. de

°

779

70.304 - Decreto de 20 de março de 1972 - Altera o RUMAER, aprovado pelo Decreto
nc 41.660, de 7 de junho de
1957. - Publicado no D. O.
de 29-3-72

ral de Pernambuco. - Publicado no D. O. de 22-3-72 .... 792
70.307 - Decreto de 21 de março de 1972 - Acrescenta dispositivo ao Decreto nv 54.308,
de 25 de setembro de 1964, alterado pelos Decretos números 60.769, de 29 de maio de
1967, e 70.183, de 22 de fevereiro de 1972, que especifica
as funções permanentes no
exterior. - publicado no D.O.
de 22-3-72
792
70.308 - Decreto de 21 de março de 1972 - Torna sem efeito
aproveitamento, no Quadro de
Pessoal do
Ministério dos
Transportes, de servidores disponíveis do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado e cassa a
disponibilidad-e dos mesmos.
- Publicado no D. O. de 22
793
de março de 1972
70.309 - Decreto de 21 de' março de 1972 - Autoriza estrangeiros a adquirirem direitos
sobre os terrenos que menciona. - Publicado no D.a. de

23-3-72 .
780

70.305 - Decreto de 21 de março de 1972 - Torna sem efeito
aproveitamento de disponíveis
no Quadro de Pessoal do Ministério da Marinha. - Publicado no D.O. de 22-3-72 .. 792
70.306 - Decreto de 21 de março de 1972 - Torna sem efeito
aproveitamento de disponível
na Universidade Federal Ru-

794

70.312 - Decreto de 22 de março de 1972 - Declara de utilidade pública a Sociedade
Cedro do Líbano de proteção
à Infância, com sede em São
Paulo, Estado de São Paulo.
- Publicado no D.O. de 23 de
março de 1972
795
70.313 - Decreto de 22 de março de 1972 - Declara de utilidade pública o Educandário
Nossa Senhora do Amparo,
com sede em Jacarepaguá, Es-
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tado da Guanabara. - Publicado no D.a. de 23-3-72 .
795
70.314 - Decreto de 22 de março de 1972 Revoga o Decreto nv 60.962, de 7 de julho
de 1967. - Publicado no D.Q.
de 23-3-72
795
o
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70.315 - Decreto de 22 de março de 19.72 Dispõe sobre a

estrutura básica do Centro de

Documentação e Informática

do Ministério do Trabalho e
Previdência Social, reclassifica cargos em comissão e funções gratificadas no Quadro
de Pessoal, e dá outras providências. - Publicado no D.a.
de 24-3-72
70.316 -

795

ço de 1972 - Altera a denominação de Faculdade de
Ciências Administrativas Pais

de Barros para Faculdade de
Administração e Estatística
Pais de Barros. -

797

70.317 - Decreto de 22 de março de 1972 - Autoriza o funcionamento do Curso de Estatística na Faculdade de Administração e Estatística Pais
de Barros, em São Paulo SP
- Publicado no D.O. de '23 d~
março de 1972
797
70.318 - Decreto de 22 de março de 1972
Redístribuí
cargo, com o respectivo
ocupante, para o Ministério
da Indústria e do Comércio, e
dá outra.'; providências. - Publicado no D. a. de 23-3-72 . 797

793

70.320 - Decreto de 23 de março de 1972 - Estabelece normas. essencíais à implantação
do SIstema de classificação de
cargos instituído pela Lei
nv 5.645, de 10 de dezembro de
1970, e dá outras providências. - Publicado no D.O. de
24-3-72 .

70.321 - Decreto de 23 de março de 1972 - Revoga 'o decreto que concedeu à empresa

24-3-72 .

799

802

70.322 - Decreto de 23 de março ~e 1972 - Aprova íncorporaçao de empresa de energia
elétrica no Estado de São
Paulo, outorga concessão para
uso exclusivo de aproveitamenta hidráulico e dá outras
providências. - Publicado no
803

70.323 - Decreto de 23 de março de 1972 - Declara de utilidade pública, para fins de
constituição de servidão uma
faixa de terra destinada a
passagem da linha de transmissão construída no Murricípio de Juazeiro, no Estado
da Bahia.
Publicado no
D. O. de 24-3-72

Publicado

70.319 - Decreto de 22 doa março de 1972 - Cria a Comissão Coordenadora do Projeto
Aeroporto
Internacional
de
Manaus (CCPAIM). - Publicado no D. a. de 23-3-72 ....

Págs.
Companhia
Raymond-Morrison-Knudsen do nrasn S. A.
autorização para funcionar na
República Federativa do Brasil. - Publicado no D.a. de

D.O. de 24-3-72

Decreto de 22 de mar-

no D.a. de 23-3-72

EXECUTIVO

804

70.324 - Decreto de 23 de março de 1972 - Autoriza o funcionamento do Instituto Universitário Paulista, em São
Paulo - SP. - Publicado no
D.O. de 24-3-72

805

70.325 - Decreto de 24 de março de 1972 - Declara de utilidade pública o Liceu de Artes e Ofícios LAO, com
sede em Limoeiro do Norte
Estado do Ceará. _. Publicad~
no D.a. de 27-3-72
805
70.326 - Decreto de 24 de março de 19_72 - Declara de utilidade pública o Educandário
Madre Carmela de Jesus com
sede em Curitiba, Estado do
Paraná. - Publicado no D.a.
de 27 de março de 1972 ..... 805
70.327 - Decreto de 24 de mar..
ço de 1972. - Declara de utilidade públíc], o Ginásio Nossa Senhora das Vitórias com
sede em Açu, Estado d~ Rio
Grande do Norte. - Publicado
no D.a. de 27-3-72
805
70.328 - Decreto de 24 de março dê 1972 - Aprova o Regulamento da Comissão Brasileira
de Atividades Espaciais e dá
outras providências. - . Publicado no D.a. de 27-3-72 ....

806
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Decreto de 24 de março de 1972 - Concede reconhecimento à Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Itapetíntnga - ' SP. - Publicado
no D.a. de 27-3-72
810
70.330 - Decreto de 24 de março de 1972 - Concede reconhecimento à Universidade
Gama Filho, no Estado da
Guanabara. - Publicado no
D.a. de 27-3-72
811
70.331 - Decreto de 27 de março de 1972 - Redistribui cargo, com a respectiva ocupante,
para o Ministério das Relações
Exteriores, e dá outras providências. - Publicado no D. a.
de 28 de março de 1972 ..... 811
70.332 - Decreto de 28 de março de 1972 - Dá nova redação
ao artigo 3" do Decreto número 58.358, de 5 de maio de 1966,
alterado pelos Decretos números 59.871, de 26 de dezembro
de 1966, e 60.89'1:, d,e 23 de junho de 1967, que fixa a com ..
posição dos Membros da Delegação Brasileira na Comissão
Militar Mista Brasil-Estados
Unidos. - Publicado no D. a.
de 20 de março de 1972 .... 811
70.333 - Decreto de 28 de março de 1972 - Redístrlbui com
a respectiva ocupante, para o
Estado-Maior das r'omas Armarias, .cargo do Ministério da
Aeronáutica, e dá outras providências.
Publicado no
70.329 -

D.O.

de 29-3-72

812

Decreto de 28 de março de 1972 - Regulamenta 11
aplicação da Convenção n" 113,
da Organização Internacional
do Trabalho, sobre exame médico dos pescadores. - Publicado no D.a. de 29-3-72 .... 812
70.335 - Decreto de 28 de março de 1972 - Promulga o Acordo Sanitário entre o Brasil e
o Paraguai - Publicado no
D.a. de 29-3-72
813
70.336 - Decreto de 28 de março de 1972 - Declara de interesse social, para fins de desapropriação pelo Departamento Nacional de Obras Contra
eis Secas. área de terreno ne'10.334 -

Págs.

cessária à implantação do Projeto de Irrigação do Açude
Público Forquilha, no município de Sobral, Estado do Ceará. - Publicado no D.O. de
29 de março de 1972
70.337 - Decreto de 28 de março de 1972 - Declara de interesse social, para fins de desapropriação pelo Departamento
Nacional de Obras Contra as
Secas, área de terrenô necessária à implantação do projeto de Irrigação Paraipaba
no Vale do Curu, Município de
Paracuru, Estado do Ceará. Publicado no D.a.de 29-3-72
'10.338 - Decreto de 28 de março de 1972 - Declara de interesse social, para fins de desapróprtação pelo Departamento Nacional de Obras Contra
as Secas, área de terreno necessária à implantação do Projeto de Irrigação do Açude Público Várzea do Boi, no município de 'I'auá, no Estado do
Ceará. - Publicado no D. a.
de 29 de março de 1972 .....
70.339 - Decreto de 28 de março de 1972 - Declara de interesse social, para fins de desapropriação pelo Departamento Nacional de Obras Contra as Secas, área de terreno
neeessárta à implantação do
Projeto de Irrigação do Açude
Aires de Souza, no município
de Sobral, Estado o Ceará. Publicado no D, O. de 29 de
março de 1972

813-

814

814

814

Decreto de 28 de março de 1972 - Autoriza o Serviço do Patrimônio da União
a aceitar a doação do terreno que menciona, situado no
Município de SiJvânia, no Estado de Goiás. - Publicado no
D.a. de 29-3-72 ....... "... 815
70.341 - Decreto de 28 de março de 1972 - Declara de utilidade pública, para fins de
eonstituíçâo de servidão, uma
faixa de terra destinada à passagem de linha de transmtsão
no município de Conceição da
Barra, no Estado do Espírito
Santo - Publicado no D. O.
70.340 -

de

29-3-72

.,.,

,
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Ptuts'70.342 - Decreto de 28 de março de 1972 - 'Outorga à Centrais Elétricas de Goiás S. A.
concessão para o aproveitamenta hidráulico de um trecho do ribeirão Lageado Grande. no município de Tocantinía, Estado de Goiás. - Pubücado no D .0. de 29 de março de 1972
816
70.343 - Decreto de 28 de março de 1972 - Redistribui cargos, com os respectivos ocupantes, para o Quadro de Pessoal
do Ministério das Relações Exteriores' e dá outras providências. - Publicado no D. O. de
29 de março de 1972

817

10.344 - Decreto de 28 de março de 1972 - Redistribui, com

os respectivos ocupantes, car-

aos do Ministério da Agricultu-

ra para o Instituto Brasileiro
de Desenvolvimento Florestal, e
dá outras providências. - Publicado no D, O. de 29 de março de 1972
817
'"l0.345 - Decreto de 28 de março de 1972 - Redistribui, com
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DECRETO RESERVADO NQ 2 -

DE

18 DE JANEIRO DE 1972

Quadro Complementar do Corpo
de Fuzileiros
Navata
(QCCFN)

Cria a 1t). Ala de Defesa Aérea

1

Capitães-de-Fragata

Capitàea-de-Oorveta
Oapltàes-Tenentes .

DECRETO NQ 69.894 JANEIRO DE 1972

DE

4

Primeiros-Tenentes . .

DE

o Presidente da República, no uso
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item !II, da Constdttnçáo c
de acôrdc com o § 19 do art. 69 do
Decreto-lei nc 610, de 4 de junho de
1969, decreta:
Art. 19 Ficam fixados para 1972

os efetivos dos Orícrats dos Quadros
Complementares da Marinha, abaixo
indicados:
Quadro Complementar do Corpo da
Armada (QCCA)

Capítàes-Tenentes .
Primeiros-Tenentes . .

Segundos-Tenentes . . ......•

.
.
Quadro Complementar do Corpo de Engenheiros e Técnicos Navais fQCCETN)

Segundos- Tenentes . .

Fixa para 1972 os efetivos dos Oficiazs
dos Quadros Complementares ae"
Otícuue da Marinha, criados pelo
Decreto-lei nÇl 610, de 4 de junho
de 1969.

Capitâes-de-tcragata
Oapítães-de-Oorveta . .

2
1'1

1
..a

20
25
50

DECRETO N." 69.895 -

30
60

1
2

Oapitàes-de-Fragata .

Capitães-de-Corveta . .

Capitães-Tenentes . .

.

.

10

20
Primeiros-Tenentes . .
.
Segundos-Tenentes
.
40
Quadro Complementar do Corpo de Intendentes da Marinha (QCCIM)
Capitães-de-Fragata .
1
Capitães-de-Corveta .
3
Capitães-Tenentes . .
11
Primeiros-Tenentes . .
25
Segundos-Tenentes . .
50
Art. 2° nste Decreto entra em vigor
na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Brasília, 4 de janeiro de 1972;
1510 da Independência e 84° da
República.
ENrÍLIO

G.

MÉDICI

Adalberto de Barros Nunes
DE

5

DE JANEIRO DE

1972

Dispõe sôbre o Quadro de Pessoal da Comissão Nacional de Energia Nuclear
e dá outras providências

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o arttgc 81, Item III, da Constituição e tendo em vista o disposto nu artigo 56
da Lei TI.O 3.780, de 12 de julho de 1960, decreta:
Art. 1.0 Fica constituída, na forma dos Anexos I e H, que integram
êstc Decreto, em Parte Permanente e Parte Suplementar, a Parte Especial
do Quadro de Pessoal da Cormssâo Nacional de Energia Nuclear, decorrente
do enquadramento dos seus servidores amparados pelo parágrafo único do
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artigo 23 da Lei n.v 4.069, de 11 de junho de 1962, aprovado pelos Decretos
n-s , 63.308, 65.675 e 69.101, de 27 de setembro de 1968, 29 de cutubro de
196f< e 19 de agôsto de 1971, respectivamente, de acôrdo com o artigo 56 da
Lei nc 3.780, de 12 de julho de 1960, com a apllcaçâo da proporcionalidade
prevista no artigo 20 desta lei.

Art. 2,° Os cargos ora transferidos para as Partes Permanente e Suplementar continuam preenchidos pelos seus atuais ocupantes.
Art. 3.° Os cargos vagos integrantes de séries de classes e classes singulares, da Parte Permanente, observada a legislação que discípüna a especte. poderão ser providos sempre que haja saldo na conta .crreme da dotação orçamentária destinada a pagamento de pessoal.
Art. 4.° As disposições dêste Decreto não homologam situação que, em
face de sindicância ou inquérito administrativo, venha a ser considerada
nula ou contrária a normas e disposições legais vigentes.
Art. 5.° :ítste Decreto entrará em vigor na data da sua publicação revogadas as disposições em contrário.
'
Brasília, 5 de janeiro de 1972; 151.° da Independência E: 84.° da
Hepública.
EMÍLIO G. MÉDICI

Antonio Dias Leite Júnior
Os anexos mencionados no art. ,1 9 foram publicados no D.a. de 7 de
janeiro de 1972.

DECRETO N° 69.896
JANEIRO DE

DE 5

DE

1972

REGULAMENTO DE FORÇ.4
AÉREA
.

Aprova o Regulamento de Fôrça Aérea.

PRIMEIRA PARTI;
Generalidades

o

Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere ,. artigo 81, item IH, da Constttutçào
tendo em vista o disposto no artigo
46 do Decreto-lei n'' 200, de 2b de
fevereiro de 1967 e no Regulamento
de Comando Aéreo,
aprovado pelo
Decreto n- 66.314, de 13 de março
de 1970, decreta:
Art. 19 Fica aprovado o Regulamento de Fôrça Aérea, que com êste
baixa, assinado pelo Ministro de Estado da Aeronáutica.
Art. 2° .stca autcrtzauo '1 Ministro
da Aeronáutica a oatxaz os atoe es~
pecífícos de ativação das Fôrças Pusreas, na f vl na- do Regtnomento de
Comando Ae-eo, aprovado pele Decreto n- 66 814, de 1.;-\ ue março de
1970 e do artigo 39 do Regulamento
aprovado por este Decreto.
Art. 3° âate Decreto enr.rarú em
vigor na data de sua pubü-acào, I'?vogadas as disposições em contrário.
Brasília,
5 de janeiro::te
1972;
1519 da Independência e 84Q da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

J. Araripe Macêdo

CAPÍTULO I

Conceituaçtio

Art. 10 Fôrça Aérea, referid.a no
Regulamento de Comando Aéreo.
aprovado pelo Decreto nv 1)6 ..314, de
13 de março de 1970, é o Grande Comando destinado ao emprêgo em operações de guerra, existindo desde 0S
tempos de paz, quando suas atívíoa.
des são essencialmente de adesura-.
menta. li: constituída de uma Unidade de Comando - o Comando de
Fôrça Aérea - e de Brtg-vías e/ou
Alas, estas integrando meios aéreos
de idêntica missão.
§ 1° O ato de criação de }I'ôrça herea especificará sua subordinação, desrgnaçãc e sede do Quartel General,
determinando, ainda, ouvras providencias.
2° A Fôrça Aérea recebe ocsignação específica do Comando Aéreo 20
qual pertence e numeração ordinal.
quando necessário
"
§ 3Q Para atender à conveniência
do serviço, outros órgãos podem vir
a integrar a
constitutção de uma
Fôrça Aérea.
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§ 4" Para atender especificas míssôes que envolvam o emprego integrado de meios aéreos de missão não
idêntica será ativada a Força NUmerada.
Art. 2" Fôrça Numerada é "1 Estrutura Especifica destinada ao emprêgo integrado de meios aéreos de rmssão não idêntica. nas operações de
guerra e nas ações de segurança mterna ou manobras. sempre com o
caráter temporário
requerido pelas
circunstâncias determinantes.
§ 1" O ato de ativação de Fôrça
Numerada especificará sua missão,
constituição. numeração, subordinaçãc, bem como outras providencias
que se fizerem necessárias.
§ 2° A Fôrça Numerada. no ato de
sua ativação, será ordenada a. j.ar '.
tir de 100 (cem).
§ 3" A Fôrça Numerada tem, bàsrcamente, a seguinte constrtuiçao:
1 Comando;
Comandante;
Estado-Maior;
Elementos de Comunicações; e
Elementos de Contrôle e Alarme.
2 - Grupamento Aéreo:
_. constituído da reunião de U~",
dades Aéreas e/ou Elementos Aéreos.
incorporando os meios que se fi .7,<;:..:
rem necessários para a ação.
3 Grupamento Logístico:
- constituído da reunião de um.
dades de Aeronáutica e/ou Elomentos de Apoio organizados r. teocendo
a.o principio de flexibilidade, permíttndo ampla capacidade de:
- enquadrar novos elementos;
- variar a
composição de seus
elementos; e
- centralizar ou descentralizar o
asoto.

§ 4" A Fôrç:: Numerada, depeno
dendo de seu nível, regeT-se-á pelo
Regulamento de Fôrca Aérea. Brigada ot- Ala. no que fôr apücável ,

Art. 3" Brigada é a Unidade eérea Isolada, integrada, que reúne sob
um. lPesmo Comando, meios aéreos
de ld~ntica missão. de valor de dois
ou .tres Grupos Aéreos, meios
de
a~OlO de suprfmenm e de -nanutençao e meros de apoio auxiliar e admInIstratIvo. todos de ruver Grupo,
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para fins de adestramento. de treinamenta e/ou emprêgo, em operações
Independentes, conjuntos ejou~am.
binadas; cabe-lhe. também, partdetpar em Ações de Segurança Interna.
§ 1" O ato de criação da Brigada
especificará sua subordinação e sua
desígnaçâo, determinando. ainda. outras providências.
§ 2" Para atender à convemêncta
do serviço, outros órgãos podem vir
a integrar a constituição de uma Brigada.
§ 3" A Brigada é Unidade Admuustrativa e tem seu funcionamento regido pelo Regulamento 12 Brigada.
Art. 4" Ala é a Unidade Aérea 1&('lada, integrada. que reúne sob "Um
mesmo Comando meios aéreos ce
idêntica míssáo, de valor mínimo de
um Esquadrão Aéreo e máximo de
um Grupo Aéreo, meios etc apoio da
suprimento e manutenção e meios ce
apoio auxiliar e admtmrt.rativo
de
mesmos valôres, para fins de adestramento, de treínamenrc e/ou emprêgo, em operações
'nrtependentes,
conjuntas e/ou
combinadas. CJbE'lhe. também. participar em Ações de
Segurança Interna.
§ 1" O ato de criação -ía Ala espe..
cíficará sua subordina.... üo e sua designação, determinando, ainda. outras
providências".
§ 2" Para atender à convemencia
do serviço, outros órgãos podem vir
a integrar a constttutcão da Ala.
§ 3° A Ala é Unidade Admlntetratíva e tem seu Iunctonamcnto regido
pelo Regulamento de Ala.
Art. 5" Grupo Aéreo e a Unidade
Aérea Incorporada que tem por Jma-.
lidade encarregar-se do 'clanejamento. da coordenação, do conttôle e da
execução da atividade aérea esperafica cometida a uma Brigada ou Ah:t..
Art. 6" Esquadrão Aéreo é a Unidade Aérea Incorporada Que tem por
finalidade
encarregar-se de
fazer
executar a atividade aérea esoecrnuma Brigada ou a
ca cometida a
uma Ala.
Art. 7" Esquadrilha é a Unídacte
Aérea Incorporada, de menor nível,
que reune equipagens de combate, ou
de vôo. grupados da forma que mais
convenha à execução da atividade
aérea especifica cometida à Brigada
ou Ala.
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SEGUNDA PARTE

Do Comando de Fôrça Acre«
CAPÍTULO

I

organização e Atribuição dos órgãos

Art. 8" O Comando de Fôrça Aérea
é Unidade de Comando que tem por
finalidade a
supervisàc, c ;;Hatlf'jUmento, a coordenação e
o contróte
das atividades que assegurem o Mies-

tramento, o treinamento e a doutrrna de operação das Umctaoes e orgãos constitutivos
da Fôrça 1'.0l.'I:'a,
tendo em vista seu preparo para emprego em operações
Independentes.

conjuntas e/ou combínadae .

Art. 90 Ao Comando de Fôrça Aé'

rea, compete:
1 - o estudo e a elaboracão dos
processos normativos desttnadcs
à
eficiência do emprego das Unklades

e órgãos subordinados;
2 - a coordenação e o contrôle das
atividades pertinentes ao adestramento, ao treinamento e ao reequípamento das Unidades e órgãos subordinados
3'- o estudo e· o levantamento das
possibilidades de emprêgo da .::'ôrça
Aérea e a elaboração dos conseqüen .
te", Planos;
4 o estudo do fornecimento de
meios, em pessoal e material, destinados a constituir a Fôrça Numerada;
5 - o asseguramentc das comunicações necessárias ao cumprtmen to
das missões afetas à Fôrça Aérea:
é - o assegurameuto das atividades pertinentes ao contrôla aéreo das
operações; e
'7 - a elaboração dos orçamentosprograma e das propostas orçamentárias, anuais e plurianuais, do Comando de Fõrça Aérea.
Art. 10, O Comando de Fôrça Aérea tem, bàsícamente, a seguinte
constituição:
1 - Comandante;
2 - Estado-Maior;
3 - Elementos de Comunícações ; e
4 - Elementos de Contrôle e Alar-

me.

§ 19 Os Elementos de Comunicações e os de Contrôle e Alarme serão
estruturados em níveis compatíveis,
para atender às peculiaridades das
missões cometidas ao Comando de
Fôrça Aérea.

~ 29 O Comandante dispõe de uma
Secretaria para seu assessoramento
pessoal, no trato entre outros, dos
assuntos de Relações Públicas, de 01'çamentação, de Administração de Pessoal e de Documentação e Histórico.
~ 39 A instalação sede do Comando
de Fôrça Aérea recebe a desígnaçao
U€ Quartel-General.
Art. 11. Ao Comandante de Fôrça
Aérea, além dos encargos especificamente previstos nas disposições regulamentares e de outros que lhe forem cometidos, compete:
1 - dirigir, coordenar e controlar
os órgãos constitutivos do Comando
de Fôrça Aérea, para cumprimento
do previsto no artigo 89 dêste Regujamentc;
.2 - orientar, coordenar e controlar as atividades das Unidades Aéreas subordinadas, tendo em vista as
missões que lhe forem atribuidas;
3 responder pela permanente
atualização dos procedimentos e das
técnicas que visem ao aprimoramento
das tarefas afetas à sua Fôrça Aérea'
4' - submeter ao Comandante do
Comando Aéreo ao qual pertence, 3,.:-;
propostas de atos administrativos
que, por sua natureza, transcendam o
âmbito da respectiva Fôrça Aérea e
que sejam necessários à Orgaruaaçâc
e ao funcionamento dos elementos
ccnstdtutdvos de sua Unidade de Comando e das Unidades Subordinadas:
5 - responder pela permanente
atualização do adestramento, do treinamento e do reequipamento das

U~i~de:ss~g~~~rÓ~g~~m~~~~l~~roadJ:~

normas, dos critérios, dos princípios
e dos programas elaborados peles órgãos Centrais dos Sistemas, no âm-.
bito de sua Fôrça Aérea;
7 - baixar os atos administrativos
cabíveis ao seu nível de autoridade
e aplicáveis no âmbito de seu Comando, de acôrdo com a competência prevista neste Regulamento 'lu

qUi ~e p~;~~~ ~0~er6~;i~ad~entrais
dos Sistemas modificação e/ou criaçao de normas, de critérios, de principias e de programas, quando de interêsse de sua Fôrça Aérea;
9 ~ elaborar e propor ao Comandante do Comando Aéreo a que estiver subordinado, os planos de em.
prêgo das Unidades subordinadas em
operações conjuntas e/ou combinadas
obedecidas as diretrizes daquele Co~
mando Aéreo;
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10 - assegurar o fornecimento
dos meios em pessoal e material sob
seu Comando, destinados a integrar
uma Fôrça Numerada;
11 - assegurar o estabelecimento
€ a manutenção das
comunlcaçôes
necessárias ao cumprimento das missões afetas à sua Fôrça; e
12 - orientar a elaboração dos orçamentos-programa e das propostas
orçamentárias, anuais e plurtanuals,
do comando da Fôrça Aérea e sua
consolidação com os das Unidades
subordinadas .
Art. 12. O Estado-Maior, diretamente subordinado ao Comandante
de Fôrça Aérea, tem por finalidade
a concepção, a previsão, o estudo, o
planejamento, a coordenação e o conbrôle das atividades cometidas ao Comando de Fôrça Aérea.
Art. 13. O Estado-Maior tem, bàsícamente, a seguinte constitUição:
1
Chefe
2 - Seção de Pessoal;
3 - Seção de Informações;
4 - Seção de Operações; e
5 - Seção de Logística.
§ 1° O Chefe do Estado-Maior
dispõe de uma secretaria para o trato do expediente em trânsito pela
Estado-Maior.
§ 29 Para atender às peculiaridades
de cada Fôrça Aérea, outras Seções
podem vir a integrar a constituição
do Estado-Maior.
Art. 14. Ao Chefe do Estado~
Maior, além dos encargos especlfícamente previstos nas disposições regulamentarea e de outros que lhe forem cometidos, compete dirtgír, coordenar e controlar as Seções que lhe
sãc subordinadas.
Art. 15. A Seção de Pessoal, diretamente subordinada ao Chefe do
Eo:tado-Maior, tem por finalidade a
previsão, o estudo, o planejamento,
a coordenação e o contrôle das atividades pertinentes ao pessoal no
âmbito da Fôrça Aérea.
Art. 16. A Seção de Informações,
diretamente subordinada ao Chefe
do Estado-Maior, tem por finalidade encarregar-se da execução das a.u-.
vidades de Informações de Combate
e de Segurança, do ínterêsse da Pôrçs Aérea.
Art. 17. A Seção de Operações,
diretamente subordinada ao Chefe do
Estado-Maior, tem por finalidade a
previsão, o estudo, o planejamento, a

coordenação e o contrate das operações cometidas à Fôrça Aérea.
Art. 18. A Seção de Logística, diretamente subordinada ao Chefe de
Estado-Maior, tem por finalidade a
previsão, o estudo, o planejamento, a
coordenação e o contrôle, entre outros, dos assuntos pertinentes ao
Apoio Militar e ao Apoio de InfraEstrutura, de ínterêsse da Fôrça Aerea.
Art. 19. Aos Chefes de Seção do
Estado-Maior, além dos encargos especificamente previstos nas díspostções regulamentares e de outros que
lhes forem cometidos, compete dirigir,
coordenar e controlar as atividades
afetas às respectivas Seções.
Parágrafo único. Os Chefes de Seção do Estado-Maior dispõem de Adjunto.
Art. 20. Os Elementos de Comunicações, diretamente subordínaooa
ao comandante de Fôrça Aérea, têm
por finalidade proporcionar a instalação e a operação de facilidades de
ccmunícaçâo que se fizerem necessárias ao apoio das missões cometidas
à Fôrça Aérea; compete-lhes, também, a manutenção do equipamento
de comunicações, destinado e/ou orgânico do Comando de Fôrça Aérea.
Art. 21. Os Elementos de Contrôle e Alarme, diretamente subordinados ao Comandante de Fôrça Aérea,
têm por finalidade realizar as operações de contrôle aéreo que garantam
a segurança e efetividade das missões
cometidas à Fôrça Aérea; competelhes, também, encarregarem-se do trato das atividades, passivas e ativas,
de contra-medidas eletrônicas.
Parágrafo único. Nas Fôrças Aerctáticas e de Defesa Aérea, os Elementos de Contrôle e Alarme têm
ainda, a finalidade de realizar a vi~
gtlâncía do espaço aéreo e as interceptações às incursões inimigas.
CAPÍTULO II

Do Pessoal

Art. 22. O Comandante de Fôrça
Aérea é Oficial-General, do Quadru
de Oficiais Aviadores, da Ativa, não
incluído em categoria Especial, do
pôsto de Brigadeiro.
Art. 23. O Comandante de Fôrça
Aérea é o primeiro ordenador de despesas de seu Comando, podendo de-
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stgnar outros ordenadores de despesas para projetos e/ou atividades atribuídas ao seu Comando.
§ 1Q O apoio auxiliar e administrativo, necessário ao funcionamento do
Comando de Fôrça Aérea, é prestado
pela Brigada e/ou Ala Subordinada,
onde estiver instalado seu QuartelGeneral.
S ~'? Quando o Comando de Fôrça.
Aérea tiver seu Quartel General instalado junto a Organizações outras
que as citadas no parágrafo anterior,
será designado, especificamente, o 01'gâo que lhe deva prestar apoio auxiüar e administrativo.
Art. 24 O Chefe do Estado-Maior
é Oficial Superior, do Quadro de
Oficiais Aviadores, da Ativa. não Incluído em Categoria Especial, do pôsto de Coronel, diplomado no CUrso
Superior de Comando.
Art. 25. Os Chefes de Seção di)
Estado-Maior são Oficiais Superiores,
do Quadro de Oficiais Aviadores, da.
Ativa, não incluídos em Categoria
Especial, do põsto de Tenente-coronel, diplomados no Curso de EstadoMaior.
Art. 26. Os Comandantes dos Elementes de Comunicações e de Con-.
trõle e Alarme são Oficiais do Corpo de Oficiais da Aeronáutica, de
pôsto compatível com o nível em que
tais Elementos sejam estruturadas.
Art. 27. Os Adjuntos dos Chefes
de Seção do Estado-Maior são Oficiais do Corpo de Oficiais da Aeronáutica, da Ativa.
Art. 28. A Secretaria, prevista no
parágrafo 29 do artigo 10, será chefiada pelo Oficial mais antigo do
Quadro de Oficiais da Aeronáutica,
da Ativa, dentre os assessôrea.
Art. 29. As funções de Assessôres
do Comandante de Fôrça Aérea, previstas no parágrafo 2'? do artigo 10
dêste Regulamento, são exercidas por
Oficiais do Corpo de Oficiais da Aeronáutica, da Ativa.
Art. 30. A Chefia da Secretaria do
Chefe do Estado-Maior é exercida
por Oficial do corpo de Oficiais à$.
Aeronáutica, da Ativa.
Art. 31. As substituições evcntuaia
rar-se-âo, respectivamente, dentro de
cada um dos órgãos constitutivos do
Comando de Fôrça Aérea.
Parágrafo único. O substituto eventual do Comandante de Fôrça Aérea

ExEcUTIVO

é o Oficial do Quadro de Oficiais
Aviadores, da Ativa, não Incluído em
Categoria Especial, de mais alta hierarquia, em função no âmbito da
Fôrça Aérea.
TERCEIRA PARTE
CAPÍTULo

I

Missão e Subordinação das Fôrças
Aéreas
SEÇÃO 1

Fôrça Aerotâtica

Art. 32. A I Fôrça Aerotátdca, diretamente subordinada ao Comandante do Comando Aerotátdco, tem
por finalidade o estudo, o planejamento a coordenação e o contrôle
da execuçao e a própria execução.
esta sem exclusividade, de operações
aerotátícas independentes e de operaçôes conjuntas e/ou combinadas com
as Fôrças Terrestres.
Art. 33. A II Fôrça Aerotátíca, diretamente subordinada ao Oomandante do Comando Aerotátdco, tem
por finalidade o estudo, o planejamento, a coordenação e o contrôle da
execução e a própria execução, esta
sem exclusividade, de operações aerctátdcas independentes e de operações conjuntas e/ou oomblnadas com
as Fôrças Navais.
Art. 34. A IH Fôrça Aerotática,
diretamente subordinada ao Comancante do Comando Aerotátíoo.: quando ativada, destinar-se-á a suplementar o desdobramento das duas anteriores, em benefício da maior eficiência da cooperação com as outras Fôrças Armadas.
SEÇÃO 2

Fôrça Aérea de Transporte Aereo

Art. 35. A IV Fôl'ça Aérea de
Transporte Aéreo, diretamente subordinada ao Comandante do Comando
de Transporte Aéreo, tem por finaUdade o estudo, o planejamento, 3coordenação e o contrôle da execução
e a própria execução, esta sem exclusividade' de operações de transporte
aéreo - de pessoal logístico e de evacuaçâo aeromédíca ,
Parágrafo único. OS meios aéreos
para a execução de Serviço do Correio Aéreo Nacional serão proporcío-

ATOS

nados pelas Unidades
Aérea.

desta

DO PODER EXECUTIVO

Fôrça

Art. 36. A V Fôrça Aérea de
Transporte Aéreo, diretamente subordinada ao Comandante do Comando
de Transporte Aéreo, tem por finalidade o estudo, o planejamento, 3.
coordenação e o contrôle da execução
e a própria execução, esta sem ex
cluslvidade, de operações de transporte aéreo - de pessoal, logístico ,~
evacuação aeromédíca da FAB -.::l
de operações conjuntas e/ou comtnnadas COm Unidades aerotransporta
das e aeroterrestres das Fôrças Armadas' bem como de missões de apoio
a Unidades de fronteira, do Exército
e da Marinha.
SEÇÃO

3

Fôrça Aérea de Defesa Aérea

Art. 37. A VI Fôrça Aérea de Defesa Aérea, diretamente subordinada
ao Comandante do Comando Aéreo
de Defesa Aérea, quando ativida, terá
por finalidade o estudo, o planejamento, a coordenação e o contrôle
da execução das operações aéreas de
Defesa Aérea; cabe-lhe, também, o
estudo, o planejamento, a coordenação e o contrôle da execução e da.
própria execução das operações passivas pertinentes à Defesa Aérea.
QUARTA PARTE
Disposições Transitórias e Finais
CAPÍTULO I

Disposições Transitórias

Art. 38. As atribuições disciplina-

res de Comandante de Fôrça Aérea

são equivalentes às de Comandante d.e

Zona Aérea, enquanto o assunto não

fôr regulado.

Art. 39. A ativação das Fôrças
Aéreas e a conseqüente desativação
e/ou modífícação de estruturas previstas nos Regulamentos em vigor,
far-sa-á segundo atos internos específicos baixados pelo Ministro da Aeronáutíca, observados os efetivos e
recursos estabelecidos em lei.
Parágrafo único. O disposto neste
artigo não se aplica à criação de noV31j Fôrças Aéreas que, atendido
o
d~sposto no parágrafo 1° do artigo 19
deste Regulamento, serão criadas por
ato próprio do Presidente da Repú-

blica e ativadas por atos específicos baixados pelo Ministro da Aeronáutica.
Art. 40. O Comandante de Fôrça
Aérea submeterá, no prazo de 90
(noventa) dias após a ativação de "eu
Comando, à aprovação do Ministro
da Aeronáutica, o Regimento Interne
e a Tabela de Organização e Lotação de sua Unidade.
Parágrafo único. Até a aprovação
do Regimento Interno, caberá ao Comandante de Fôrça Aérea baixar normas, atos ou instruções reguladoras;
que se façam necessárias à vida administrativa de seu respectivo Comando.
CAPÍTULO II

Disposições Finais

Art. 41. Os órgãos constitutivos do
Comando de Fôrça Aérea desdobramse de acôrdo com o Regimento Interno aprovado pelo Ministro da Aeronáutica.
Parágrafo único. A discriminação
da lotação funcional resultante do
Regimento Interno é estabelecida em
'labelas de Organização e Lotação,
baixadas pelo Ministro da Aeronáutica.
Art. 42. São funções de EstadoMaior, para todos os efeitos, em 00mando de Fôrça Aérea, a de Comandante, a de Chefe do Estado-Maior,
a de Chefe de Seção e as de Adjunto
de Chefe de Seção do Estado-Maior,
desde que Os titulares sejam dtplomados nos Curso Superior de Comando, Curso de
Estado-Maior e
Curso de Direção de Serviços.
Art. 43. Os casos omissos são resolvidos pelo Ministro da Aeronáutica. - Joelmir Campos de Araripe
lt-Iacedo, Ministro da Aeronáutica.
DECRETO N.o 69.897
JANEIRO DE.

DE 5 PE

1972

Aprova o Regulamento de Brigada

O Presidente da República, rsando
ela atribuição. que lhe confere:) arttgo 81, Item IH, da Constitutçào e
tendo em vista o disposto no e.rt.ígo
46 do Decreto-lei D.O 200, de 25 de
fevereiro de 1967 e no Regulamente
de Comando Aéreo, aprovado pelo
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Decreto n." 66.314, de 13 de março
de 1970, decreta:
Art. 1.0 Fica aprovado o Regula-

mento de Brigada, que com êste baixa, assinado pelo Ministro de Estado
da Aeronáutica.
Art. 2.° Fica autorizado o Mm'atro
da Aeronáutica a baixar os atos específicos de

ativação

das Brtgaóas,

na forma do Regulamento de Oomando Aéreo; aprovado pelo Decreto número 66.314, de 13 de março de 1970

e do artigo 39 do Regulamento aprovado por êste Decreto.
Art. 3.° nste Decreto entrara. em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 5 de janeiro de 1972;
151.0 da Independência e a4.:> da
República.

2 - O asseguramento do Treinamente e do adestramento de suas
equipagens de vôo;
3 - a manutenção dos seus meios
aéreos e equipamentos afins, em nível que lhe fôr atribuído;
4 - a administração e a instrução
militar e terrestre de seu pessoar;
5 - o asseguramento do apoio auxiliar e administrativo necessário Gl.O
cumprimento de sua missão;
6 - a manutenção e admínístraçâo
das instalações onde estiver sediada;
7 - a manutenção da Segurança
Interna da área de sua jurisdição;
8 - o fornecimento de meios, em
pessoal e em material para integrar
Fôrça Numerada; e
9 - a participação em Ações de
Segurança Interna.

MÉDICI

SEGUNDA PARTE

REGULAMENTO DE BRIGADA

Organização e Atribuição
dos órgãos

EMÍLIO G.

J. Araripe

taocéao

PRIMEIRA PARTE
CAPÍTULO I

Generalidades
Estruturação
CAPÍTULO I

Finalidade e Subordinação

Art. 1.0 Brigada é a Unidade Aérea
Isolada, integrada, que reúne, sob
um mesmo Comando, meios aéreos de
idêntica missão, de valor de dOIS ou
três Grupos Aéreos, meios de apoio
de suprimento e manutenção e meios
de apoio auxiliar e administrativo,
todos de nível Grupo, para fins de
adestramento, de treinamento e/ou
emprêgo em operações índependentea,
conjuntas e/ou combinadas; cabe-lhe,
também, participar em Ações de Segurança Interna.
Art. 2.° O ato de criação da Brrgada especificará sua subordinação e
sua designação, determinando, ainda.
outras providências.
Art. 3.° A Brigada é Unidade Administrati va •
CAPÍTULO l i

Disposições Gerais
Art. 4.° Compete à Brigada:
1 - a execução das missões e dos
encargos que lhe forem cometidos;

Art.' 5.° A Brfgada tem, bàsicamente, a seguinte constituição:
1.- Comando;
2
Grupos Aéreos ;
3
Grupo de Pessoal; e
4 - Grupo de Apoio.
SEÇÃO I

Do Comando

Art. 6.° O Comando tem; oãaícamente, a seguinte constituição:
1
Comandante:
2 - Subcomandante;
3 - Estado-Maior; e
4
Seção de Informações de
Combate e de Segurança.
§ 1.° O Comandante dispõe de uma
Secretaria para seu assessoramento
no trato, entre outras, das atívrdades
de Relações Públicas, de Assistência
Jurídica, de Investigação e Justiça e
de seu expediente pessoal.
§ 2.'> Para atender à conventêncla
do serviço, outros órgãos podem vir a
ter a subordinação tratada neste artigo.
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SEÇÃo

2

EXECUTIVO

11
SEÇÃo 3

Do Comandante

Do Subcomandante

Art. 7.0 Ao Comandante de Brigada, além dos encargos especrfícamente previstos nas disposições regulamentares e de outros que lhe rorem
cometidos, compete:
1 dirigir, coordenar e controla]
os órgãos constitutivos da Brigada
para cumprimento do previsto no
artigo 1.0 dêste Regulamento;
2 _. cumprir e/ou fazer cumprir as
normas, os critérios, os prtncípios 6
os programas pertinentes às tecmcas
e aos procedimentos a serem observados, quando das missões de adestramento, de treinamento e de emprêgo;
3 - aprovar os planejamentos para
cumprimento de missões ou de prcgramas de treinamento;
4 - propor programas de t.relnamento e de manobras, de Interêsse
da Bxigada;
5 - assegurar o fiel cumprimento
das normas, critérios, princípios 8
programas pertinentes ao funcionamento dos Sistemas do Mimstéria
que tenham elos de execução no âmbito da Brigada;
6 propor aos órgãos centrais
dos Sistemas, modificações e/ou cria..
ção de normas, de crnéríos, de princípios e de programas, quan -íc de
lnterêsse da Brigada;
7 - assegurar a participação da
Brigada em ações de Segurança Interna, obedecida a legislação em vigor;
8 - orientar o planejamento de
Segurança Interna, aprová-lo e razer
com que seja executado na área sôbre a qual tenha jurisdição, compatibilizando-o com o planejamento .geral de Segurança Interna de responsabilidade da Zona Aérea;
9 - responder pela operacionalidade da Brigada;
10 - submeter ao Comandante da
Fôrça Aérea a que estiver subordinado as propostas orçamentárias anuais
e plurfanuaís, em forma de orçamento-programa;
11 - assegurar o fornecimento dcs
meios em pessoal e material sob seu
Comando, destinados a integrar uma
Fôrça Numerada;
.12 - propor as medidas que visem
ao reequípamento, à modernização e
ao recompletamento de sua Unidade.

Art. 8.0 Ao Bubcomandante, n.retamente subordinado ao Comandante da Brigada, compete:
1 responder pelo Comando no
impedimento do Comandante e desempenhar a função de Chefe do Estado-Maior da Brigada;
2 coordenar as atividades dos
órgãos que constituem o Comando
da Brigada;
3 - desempenhar as atríbulções de
ordenador de despesas, quando delegadas pelo Comandante;
4 - supervisionar, diretamente, a
elaboração das propostas orçamentárias, anuais e plurianuais, da Brigada;
5 - supervisionar as atividades de
Segurança, Disciplina e oertmome.t: e
6 - exercer as atividades -íe Inspeção no âmbito da Brigada.

~

SEÇÃo

4

Do Estado-Maior

Art. 9.0 O Estado-Maior, chefiado
pelo Subcomandante da Brigaia é
constituído dos Comandantes de Grupo e do, Chefe da Seção de Informações de Combate e de Segurança e
poderá ser acrescido dos elementos
que se fizerem necessários.
Art. 10. Ao Estado-Maior de Brigada compete planejar e coordenar,
em têrmos globais; as atividades da
Brigada.
SEÇÃo 5

Da Seção de Informações
de Combate e de Segurança

Art. 11. A Seção de Informações
de Combate e de Segurança, diretamente subordinada ao Subcomandante de Brigada, tem por Iinalídade encarregar-se do trato, entre outros,
das atividades de Criptografh, de
Segurança das Instalações e da elaboração do Plano de Segurança Interna; cabe-lhe, também, o teceblmenta, a coleta e a difusão de Informes e Informações de Comoa.. te e
de Segurança, de acôrdo com as :).0;:'mas dos respectivos Sistemas.
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6

Dos Grupos Aéreos
Art. 12. Os Grupos Aéreos, diretamente subordinados ao Comandante de Brigada, têm por Iinahdade

encarregarem-se do planejamento, da
coordenação, do contrôle e da execução da atividade aérea específica
cometida à Brigada.
Parágrafo único. Os Grupos .aéreos
da Brigada serão ordenados per numeração arábica.
Art. 13. Os Grupos Aéreos têm,
bàsicamente, a seguinte constituição:
1 2 -

Comando; e
Esquadrões.

Parágrafo único. O Comando é
constituído do Comandante e das Seções necessárias ao planejamento, coordenação e contrôle da atividade
aérea específica cometida à Brigada.
Art. 14. Os Esquadrões, diretamente subordinados ao Comandante ào
Grupo Aéreo, têm por fínalldadc en-

carregarem-se de fazer execu'int a
atividade aérea específica cometida à
Brigada.
Art. 15. Os Esquadrões têm, bàalcamente, a, seguinte constituição:
1 - Comando; e
2 - Esquadrilhas.
§ 1ÇI O Comando é constituído do
Comandante e das Seções necessár-as
ao cumprimento da missão do Esquadrão.
§ 2. 0 As Esquadrilhas são constituidas de equipagens de combate, grupadas da forma que mais convenha
à execução da atividade aérea específica cometida à Brigada.
SEÇÃO

7

Do Grupo de Pessoal

Art. 16. O Grupo de Pessoal, diretamente subordinado ao Coman 'Jante
de Brigada, tem por finalidade encarregar-se do planejamento, -ía coordenação, do contrôle e da execução
das atividades de Administração do
Pessoal, de Instrução Militar e Terrestre, de Saúde, de Intendência, de
Encargos Assistenciais, de Técnica de
Pessoal e de Documentação e .rttsbórico, necessárias ao funcionamento
da Brigada, de acôrdo com as nor-

EXECUTIVO

mas, os critérios, os principias e os
programas elaborados pelos Slstamas
pertinentes.
Art. 17. O Grupo de Pessoal tem,
bàslcamente, a seguinte constitutçâo:
1 - Comando;
2 - Esquadrões; e
3
Unidade de Infantaria de
. Guarda ou de Polícia de Aeronáuti-

ca.

§ 1.0 O Comando é constíbui-ío do
Comandante e das Seções necessárias
ao planejamento, coordenação e contrôle das atividades cometidas ao
Grupo de Pessoal no artigo 16 dêste
Regulamento.

§ 2.0 Respeitados os princípios de
Organização, serão designados ~ estruturados tantos Esquadrões, e respectivas Seções, quantos forem necessános a fazer executar as attvrdades do Grupo de Pessoal.
§ 3.0 A Unidade de Infantaria de
Guarda ou de Polícia de Aeronáutica
é incorporada à Brigada, como se de
seu efetivo fôsse. devidamente instruída e equipada, e proveniente do
efetivo da Zona Aérea em cuja área
geográfica estiver sediada a Brigada.
Art. 18. A Unidade de Infantaria
de Guarda ou de Policia de Aeronáutica, diretamente subordinada ao Comandante do Grupo de Pessoal, te-m
por finalidade encarregar-se da execução, entre outras, das attvtdades
de Guarda, Segurança e Honras Mífitares.
Art. 19. As Bandas de Música,
quando existentes, serão subordinadas ao Comandante da Unidade de
Infantaria de Guarda ou de ~?o!íc:a
de Aeronáutica.
SEÇÃo 8

Do Grupo de Apoio

Art. 20. O Grupo de Apoio, diretamente subordinado ao Coman -íante
de Brigada, tem por finalidade .encarregar-se do planejamento, da cocrdeção, do contrôle e da execução das
atividades de Apoio Militar e de
Apoio de Infra-Estrutura, necessárias
ao funcionamento da Brigada, de
acôrdo com as normas, os critérios,
os princípios e os programas elaborados pelos Sistemas pertinentes.
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Art. 21. O Grupo de Apoio tem, bàsicamente, a seguinte constituição:
1 - Comando;
2 - Esquadrão de Apoio Militar; e
3 - Esquadrão de Apoio de ::;:1f'l'aEstrutura.
Art. 22. O comando é constdtutdo
de Comandante e das Seções necessárias ao planejamento, coordenação
e contrôle das atividades cometidas
ao Grupo de Apoio no artigo 20 cêste Regulamento.
Art. 23. O Esquadrão de Apoio Militar, diretamente subordinado ao Comandante do Grupo de Apoio, tem
por finalidade encarregar-se de ra zer
executar as atividades de Matertal
Aeronáutico, Material Bélico, Eletrônica e Comunicações, Tráfego aéreo
e Navegação, Meteorologia e Pototécnica, necessárias ao funcionamento
da Brigada.
Art. 24. O Esquadrão de Apoio de
Infra-Estrutura, diTetamente -ubordi nado ao Comandante do Gru'9O de
Apoio, tem por finalidade encarregar-se de fazer executar as atividades de Engenharia. Patrimônio, Contra-Incêndio. Transporte de Superfície e Cartografia, necessárias aos
funcionamento da Bz'ígada..
Art. 25. Os Esquadrões do Grupo
de Apoio são constituídos de Comando e tantas Seções quantas forem necessárias para executar suas atrvldades .

Art. 26. O Comando é constituido de Comandante e das Seções necessárias ao cumprimento da missão
do Esquadrão.
CAPÍTULO II

Do Pessoal

Art. 27. O Comandante de Brigada é Oficial General, do Quadro de
Oficiais Aviadores da Ativa, não incluído em Categoria Especial, do
pôsto de Brigadeiro.
ATt. 28. O Comandante de Brigada é o primeiro ordenador de despesas de sua Unidade. podendo desrgnar outros ordenadores de despesas
para os projetos e/ou ativr-íadcs
atribuídas a sua Unidade Administrativa.
Parágrafo único. Os demais\gen·~
tes da Administração são designados
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pelo Comandante de Brigada, dentre
os elementos de sua Unidade Administrativa.
Art. 29. O Subcomandante de B'ri~
gada é Coronel do Quadro de Oficiais Aviadores, da Ativa. não Incluído em Categoria Especial, diplomado
no Curso Superior de Comando.
Art. 30. Os Comandantes de Grupo são Oficiais Superiores, do QUa.dro de Oficiais Aviadores, da AtiV~,
não incluídos em Categoria Especrar,
do pôsto de Tenente-COronel, diplomados no Curso de Estado-Maior.
Art. 31. Os Comandantes de Esquadrão são Oficiais Superiores do
Corpo de Oficiais da Aeronáutica, da
Ativa, nào incluídos em Categoria
Especial, do pôsto de Major, diplomados no Curso de Aperfeiçoamento. '
Art. 32. Os Chefes de Seção são
Oficiais do Corpo de Oficíais da Af}~
ronáutrca, da Ativa. com as quaüricaçôes exigidas e os Postos compatíveis com o exercício da função.
Art. 33. O Comandante da Unidade de Infantaria de Guarda ou de
Polícia de Aeronáutica é Oficial do
Quadro de Oficiais de Infantaria de
Guarda, da Ativa, de pôsto compatível com o exercício da função.
Art. 34. As qualificações e os
Postos exigidos para o exercício das
demais funções da Brigada, serão
previstos no Regimento Interno.
Parágrafo único. As funções de
Assessõres, previstas no parágr aío 1.0
do artigo 6." dêste Regulamento, podem ser exercidas por Funcíonárlos
Civis, do Quadro de Pessoal - Parte
Permanente - do Ministério da Aeronáutica, desde que possuidores dos
requisitos previstos para o cargo ou
função.
Art. 35. Todo o pessoal aeronavegante, do efetivo da Brigada, corr.porá as equipagens de vôo, para guarnecer os meios aéreos orgânicos e eepecífícos do cumprimento da m'ssão
da Brigada.
Paràgrafo único. A qualificação
exigida para o cumprimento ':10 p-evisto neste artigo, deverá ser oreenchlda no prazo máximo de um ano,
contado a partir da data de acresentação do militar pronto para o serviço.
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Art. 36. O substituto eventual do
Comandante é o Bubcornandante e.
na ausência dêste, o Comandante de
Grupo mais antigo.
Art. 37. As demais substituições
eventuais rer-se-ão respectivamente,
dentro de cada um dos órgãos constitutivos da Brigada, respeitado o
princípio geral da antigüidade.
TERCEIRA PARTE
Disposições Transitórias
e Finais
CAPíTULO 1

Disposições Transitórias

Art. 38. As atribuições disciplinares de Comandante de Brigada são
equivalentes às de Comandante de
ZOna Aérea, enquanto o assunto não
ror regulado.
Art. 39. A ativação das Brrganas
dos Comandos Aéreos do Com-endo
Geral do Ar e a conseqüente âesattvação e/ou modificação de estruturas previstas nos regulamen tos em
vigor, far-se-ão segundo atos mtemos
específicos baixados pelo Ministro da
Aeronáutica, observados os efetivos e
recursos estabelecidos em lei,
Parágrafo único. O disposto neste
artigo não se aplica à criação -íe novas Brigadas que, atendido o disposto no artigo 2.0 dêste Regulamento,
serão criadas por ato próprio do j'residente da República e ativadas por
atos específicos baixados pelo M'mstro da Aeronáutica.
Art. 40. Os Comandantes de Brigada submeterão, no prazo de 120
(cento e vinte) dias, após a ativação
de sua respectiva Unidade; à aprova.
cão do Ministro da Aeronáu'dca, o
Regimento Interno e a Tabela de
Organização e Lotação de sua Brigada.
Parágrafo único. Até a aprovação
do Regimento Interno, caberá ao Comandante de Brigada, baixar!1ürm:1s,
atos e instruções reguladoras .,p.e se
façam necessárias à vida administrativa de sua Unidade.
CAPÍTULO II

Disposições Finais

Art. 41.
da Brigada

Os órgãos constitutivos
desdobram-se de aeôrdo

EXECUTIVO

com o Regimento Interno, aprovado
pelo Ministro da Aeronáutica.
Parágrafo único. A discrtminação
da lotação f ...m cional 1"'SU1LiO:fi\~t 0.0 Regimento Interno é estabelecida em
Tabela de Organização e Lotação,
baixada pelo Ministro da Aeronáutica.
.- ,
Art. 42. São funções de EstadoMaior, para todos os fins, em Brigada, as de Comandante, de Bubc omandante, de Comandante de Grupos e de
Chefe da Seção de Informações de
Combate e de Segurança, desde que
os titulares sejam diplomados nos
Cursos de Estado-Maior. de Direção
de Serviços ou Superior de Somando.
Art. 43. Os casos omissos são resolvidos pelo Ministro da Aeronáutloa . ~ Joeimir Campos de Araripe
Macedo - Ministro da Aeronáutica.
DECRETO N.o 69.898
JANEIRO

DE

DE

5

DE

1972

Aprova o Regulamento de Ala.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição e
tendo em vista o disposto no artigo 46
do Decreto-lei n." 200, de 25 de Jevereíro de 1967 e no Regulamento de
Comando Aéreo, aprovado pelo Decreto n." 66.314, de 13 de março de
1970, decreta:
Art. 1.0 Fica aprovado o Regulamento de Ala, que com êste baixa,
assinado pelo Ministro de Estado da

Aeronáuttca ,
Art. 2.° Fica autorizado o Ministro
da Aeronáutica a baixar os atos específicos de ativação das Alas, na rorma do Regulamento de
Comando
Aéreo, aprovado pelo Decreto número
66.314, de 13 ue março de 1970 e do
artigo 39 do Regulamento aprovado
por êste Decreto.
Art. 3.° ârste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação. revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 5 de janeiro de 1972;
151° da Independência e 840 da
República.
EMíLIO G.

MÉDICI

J. Araripe Macedo
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REGULAMENTO DE ALA
PRIMEIRA PARTE

SEGUNDA PARTE

Organização

e Atribuçião dos órgãos

Generalidades

CAPITULO I

CAPITULO I

Estruturação

Finalidade e Subordinação

Art. 5.° A Ala tem, bàslcamente. a
seguinte constituição:
1 - Comando;
2
Grupo Aéreo;
3 - Grupo de Pessoal; e
4 - Grupo de Apoio.
Parágrafo único. Tendo em vista o
que preceitua o artigo 42 dêste Rebulamento, a Ala poderá' constituir-se
em nível de Esquadrões.

Art. 1.0 Ala é a Unidade Aérea 13·')Iada, integrada, que reúne, sob um

mesmo Comando, meios aéreos de
idêntica missão, de valor mínimo de
um Esquadrão Aéreo e máximo de
um Grupo Aéreo, meios de apoio de

suprimento e de manutenção e meios
de apoio auxiliar e administrativo, de
mesmos valores, para fins de adestramento, de treinamento e/ou emprêgo, em operações independentes,
conjuntas e/ou combinadas; cabe-lhe,
também, participar em Ações de 56gurança Interna.
Art. 2.° O ato de criação de Ala
especificará sua subordinação e SLl3
designação, determinando, ainda, outras providências.
Art. 3.0 A Ala é unidade Administrativa.
CAPITULO Il

Disposições Gerais

Art. 4.° Compete à Ala:
1 - a execução das missões e dos
encargos qu -: lhe forem cometidos;
2 o asseguramento do treinamento e do adestramento de suas
equipagens de vôo;
3 a manutenção de seus me105
aéreos e equipamentos afins em nível
que lhe fôr atribuído;
4 - a administração e a instrução
militar e terrestre de seu pessoal;
5 - o asseguramento do apoio auxiliar e administrativo necessário ao
cumprimento de sua missão;
6 - a manutenção e a administraçao das instalações onde estiver sediada;
7 - a manutenção da Segurança
Interna da área de sua Jurisdição;
8 - o fornecimento de meios, em
pessoal e em material, para integrar
Fôrça Numerada; e
9 - a partdcípação em Ações de
Segurança Interna.

seção 1
Do Comando

Art. 6.° O Comando tem, bàS~G3.mente, a seguinte constituição:
1
Comandante;
2
Subcomandante;
3
Estado-Maior; e
4
Seção de Informações de Combate e de Segurança.
§ 1.0 O Comandante dispõe de uma
Secretaria para seu assessoramento no
trato. entre outras, das atividades de
Relações Públicas, de Assistência J11rídíca, de Investigação e Justiça e de
seu expediente pessoal.
§ 2.° Para atender à conveniência
do serviço outros órgãos podem vir a
ter a subordinação tratada neste artigo,
SEção 2
Do Comandante

Art. 7.° Ao Comandante de Ala,
além dos encargos especificamente
previstos nas disposições regulamentares e de outros que lhe forem cometidos, compete:
1 - dirigir, coordenar e con tro lar
os órgãos Constitutivos da Ala para
cumprimento do previsto no artigo 19
dêste Regu lamen to.
2 - cumprir e/ou fazer cumprir as
normas, os critérios, os princípios e
os programas pertinentes às técnicas
e aos procedimentos a serem fJbservades, quando das missões de ades-
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'tramento, de treinamento e de em-

prêgo ;
3 - aprovar os planejamentos pa-

Ta

cumprimento de missões ou de
programas de treinamento;

4 - propor programas de treinamento e de manobras, de interêsse da
Ala"

5 ' - assegurar o fiel cumprimento
das normas, critérios, princípios e

programas pertinentes ao funciona-

mento clãs Sistemas do Minístérto
que tenham elos de execução no âmbito da Ala;

6 - propor aos órgãos Centrais
'dos Sistemas modificações e/ou criação de normas, de critérios, de prin'ópios e de programas,

quando

de

mterêsse da Ala;
7 _. assegurar a participação da
Ala em Ações de Segurança Interna,

'Obedecida a legislação em vigor;

8 - orientar o planejamento de
'Segurança Interna, aprová-lo e fazer com que seja executado na área
-sôbre a qual tenha jurisdição, compatibilizando-o com o planejamento
geral de Segurança Interna de responsabilidade da Zona Aérea;
9 - responder pela operacíonalldade da Ala;
10 - submeter ao Comandante da
Fôrça Aérea a que estiver subordinado
as
propostas orçamentárias
anuais e plurianuais, em forma de
orçamento programa;
11 - assegurar o fornecimento dos
.meíos em pessoal e .material, sob seu
Comando, destinados a integrar uma
Fôrça Numerada;
12 - propor as medidas que vísem
.ao reequipamento, à modernização e
eo recompletamento de sua Unidade.
SEção

3

Do Subcomandante

Art. 8° Ao Subcomandante, diretamente subordinado ao Comandante
[de Ala, compete:
1 - responder pelo Comando no
ãmpedímento do Comandante e desempenhar a função de Chefe do Estado-Maior da Ala;
2 coordenar as atividades dos
-órgâos que constituem o Comando da
Ala;
3 - desempenhar as atribuições de
-ordenador de despesas, quando delegadas pelo Comandante;
4 - supervisionar, diretamente, a.
.elaboração das propostas orçamentá:rias anuais e plurianuais da Ala;

5 - supervisionar as atividades de
Segurança, Disciplina e Cerimonial; e
6 - exercer as atividades de inspeção no âmbito da Ala.
SEçíio

4

Do Estado-Maior

Art. 9° O Estado-Maior, chefiado
pelo Subcomandante de Ala, é constituído dos Comandante de Grupo e
do Chefe da Seção de Informações
de Combate e de Segurança e poderá
ser acrescido dos elementos que se
fizerem necessários.
Art. 10. Ao Estado-Maior de Ala
compete planejar e coordenar, em
têrmos globais, as atividades da Ala.
SEÇÃo

5

Da Seção de Informações de
Combate e de Segurança

Art. 11. A Seção de Informações
de Combate e de Segurança, diretamente subordinada ao Subcomandante de Ala, tem por finalidade encarregar-se do trato, entre outras, das
atividades de Criptografia, de Segurança das Instalações e da elaboração do Plano de Segurança Interna;
cabe-lhe, também, o recebimento, a
coleta e a difusão de Informes e Informações de Combate e de Segurança, de acôrdo com as normas dos
respectivos Sistemas.
SEÇÃO

6

Do Grupo Aéreo

Art. 12. O Grupo Aéreo, diretamente subordinado ao Comandante
de Ala, tem por finalidade encarregar-se do planejamento, da coordenação, do contrôle e da execução da
atividade aérea específica cometida à
Ala.
Art. 13. O Grupo Aéreo tem, oasicamente, a seguinte constituição:
1 - Comando; e
2 - Esquadrões.
Parágrafo único. O Comando é
constituído do Comandante e das Seções necessárias ao planejamento,
coordenação e contrôle da atividade
aérea especifica cometida à Ala.
Art. 14. Os Esquadrões, diretamente subordinados ao Comandante
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do Grupo Aéreo, têm por finalidade
encarregarem-se de fazer executar a
atividade aérea específica cometida
à Ala.
Art. 15. 05 Esquadrões têm, basicamente, a seguinte const.ítutcêo:
1
Comando; e
2 - Esquadrilhas.
§ lo O Comando é constituído elo
Comandante e das Seções necessárias ao cumprimento da missão do
Esquadrão.
§ 20 As Esquadrilhas são constituidas de equipagens de combate, grupadas da forma que mais convenna
a execução da atividade aérea especifica cometida à Ala.
SEÇÃO

7

Do Grupo de Pessoal

Art. 16. O Grupo de Pessoal, diretamente subordinado ao Comandante de Ala, tem por finalidade encarregar-se do planejamento, da ccordenação, do contrôle e da execução
das atividades de Administração de
Pessoal, de Instrução Militar e Terrestre, de Saúde e de Intendência,
de Encargos Assistenciais, de 'I'écroca
de Pessoal e de Documentação e
Histórico,
necessárias ao funcionamento da Ala, de acôrdo
com as
normas, os critérios, os principias e
os programas elaborados pelos Sistemas pertinentes.
Art. 17. O Grupo de Pessoal tem,
bàstoamente, a seguinte constdtuíçâo:
1 - Comando;
2 - Esquadrões; e
3 - Unidade
de
Infantaria de
Guarda ou de Policia de Aeronáutica.
§ 19 O Comando é constituído de
Comandante e das Seções necessárias
ao planejamento, coordenação e contrôle das atividades cometidas ao
Grupo de Pessoal no artigo 16 .dêste
Regulamento.
S 2 0 Respeitados os principias de
Organização, serão designados e estruturado tantos Esquadrões e respectivas Seções quantos forem necessários a fazer executar as atividades do Grupo de Pessoal.
§ 30 A Unidade de Infantaria de
Guarda ou de Policia de Aeronáutica
é incorporada à Ala, como se de seu
efetivo fôsse, devidamente ínscruída

e equipada, e proveniente do efetivo
da Zona Aérea em cuja área geográfica estiver sediada a Ala.
Art. 18. A Unidade de Infantaria
de Guarda ou de Policia de Aeronáutica, diretamente subordinada ao
Comandante do Grupo de Pessoal,
tem por finalidade encarregar-se da
execução, entre outras. das atividades de Guarda, Segurança e Honras
Militares.
Art. 19. As Bandas de Música,
quando existentes. serão subordinadas ao Comandante da Unidade de
Infantaria de Guarda ou de Polícia de Aeronáutica.
SEÇÃO

8

Do Grupo de Apoio

Art. 20. O Grupo de Apoio. diretamente subordinado ao Comandante
da Ala, tem por finalidade encarregar-se do planejamento, da coordenação, do contrôle e da execução das
atividades de Apoio
Militar e de
Apoio de Infra-Estrutura, necessarias ao funcionamento da Ala, de
acôrdo com as normas, os crrtértos,
os principias e os programas elaborados pelos Sistemas pertinentes.
Art. 21. O Grupo de Apoio tem.
bàsícamente, a seguinte constituição:
1 - Comando;
2 - Esquadrão de Apoio Militar; e
3 -- E'squadrão de Apoio de rnrraEstrutura.
Art. 22. O Comando é constituído
de Comandante e das Seções necessárias ao planejamento, coordenação
e contrôle das atividades cometidas
ao Grupo de Apoio no artigo 20 dêste
Regulamento.
Art. 23. O Esquadrão oe An"';,'"> Militar, diretamente
subordinado ao
Comandante do Grupo de Apoio, tem
por finalidade encarregar-se de fazer executar as atividades de Material Aeronáutico, Material Bélico,
Eletrônica e Comunicações, Tráfego
Aéreo e Navegação, Meteorologia e
Fototécníca, necessárias ao funcionamento da Ala.
Art. 24. O Esquadrão de Apoio de
Infra-Estrutura, diretamente subordinado ao Comandante do Grupo de
Apoio, tem por finalidade encarregar-se de fazer executar as atdvída-
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des de Engenharia, Patrimônio, Contra-Incêndio, Transporte de Superficie e Cartografia,
necessárias ao

funcionamento da Ala.
Art. 25. Os Esquadrões do Grupo
de Apoio são constituídos de Co-

mando e tantas Seções quantas forem necessárias para executar suas
atividades.
Art. 26. O Comando é constituído
do Comandante e das Seções neces-

sárias ao cumprimento da missão do
Esquadrão.
CAPíTULO II

Do Pessoal

Art. 27. O Comandante de Ala é
Oficial Superior do Quadro de Oficiais Aviadores, da Ativa, não incluído em Categoria Especial, do
pôsto
de Coronel, diplomado
no
Curso Superior de Comando.
Art. 28. O Comandante de Ala é
o primeiro ordenador de despesas de
sua unidade, podendo designar outros ordenadores de despesas para os
projetos e/ou atividades atribuídas
à sua Unidade Administrativa.
Parágrafo único. Os demais Agentes da Administração são designados pelo Comandante de Ala, dentre
os elementos de sua Unidade Administrativa.
Art. 29. O Subcomandante de Ala
é Oficial Superior do Quadro de Oficíaís Aviadores,
da Ativa, não incluído em Categoria Especial. do
pôst., de Tenente-Coronel, diplomado
no Curso de Estado-Maior.
Art.
30.
Os Comandantes de
Grupo são Oficiais Superiores do
Quadro de Oficiais Aviadores, da
Ativa, não Incluídos
em Categoria
Especial, do pôsto de Tenente-Coronel ou Major.
Art. 31. Os Comandantes de Esquadrão são oficiais do Corpo de Oficiais da Aeronáutica, da Ativa, não
incluídos em Categoria Especial, do
pôsto de Major ou Capitão. diplomados no Curso de Aperfeiçoamento.
Art. 32. Os Chefes de Seção são
Oficiais do Corpo de Oficiais da Aeronáutica, da Ativa, com as qualificações exigidas e os postos compatíveis com o exercício da função,
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Art. 33. O Comandante da Unidade
de Infantaria de Guarda ou Polícia
de Aeronáutica é Oficial do Quadro
de Oficiais de Infantaria de Guarda.
da Ativa, de pôsto compatível com o
exercício da função.
Art. 34. As qualificações e os postos exigidos para o exercício das demais funções da Ala serão previstas
no Regimento Interno.
Parágrafo único. As funções de
Assessôres, previstas no parágrafo 1.0.
do artigo 6.° dêste Regulamento, podem ser exercidas por Funcionários
Civis, do Quadro de Pessoal - Parte
Permanente - do Ministério da Aeronáutica, desde que possuidores dos
requisitos para o cargo ou função.
Art. 35. Todo o pessoal aeronavegante, do efetivo da Ala, comporá as
equipagens de vôo para guarnecer 0S
meios aéreos orgânicos e especificas.
do cumprimento da missão da Ala.
Parágrafo único. A qualificação
exigida para o cumprimento QIJ previsto neste artigo deverá ser preen-.
chida no prazo máximo de om ano,
contado a partir da data da apresentação do militar pronto para ç. serviço.
Art. ~fj. O substituto eventual do
Comandante é o Subcomandante e,
na .ausêncía eventual dêste, o Comandante de Grupo mais antigo.
Art. 37. As demais substituiçõeseventuais rar-se-ão, respectivamente,
dentro de cada um dos órgãos constitutivos da Ala, respeitado o princípio geral da antiguidade.
TERCEIRA PARTE
Disposições Transitórias e Finais
CAPíTULO I

Disposições Transitórias

Art. 38. As atribuições disciplinares do Comandante de Ala são equivalentes às de Comandante de Base
Aérea, enquanto o assunto não rôr
regulado.
Art. 39. A ativação das Alas dos
Comandos Aéreos do Comando Geral
do Ar e a conseqüente desativação
e/ou modificação de estruturas previstas nos Regulamentos em vigor.
far-se-á segundo atos internos especificos baixados pelo Ministro da
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Aeronáutica, observados os efetivos e
recursos estabelecidos em lei.
Parágrafo único. O disposto neste
artigo não se aplica à criação de novas Alas que, atendido o disposto no
artigo 2.0 dêste Regulamento, serão
criadas
por ato próprio do Presidente da República e ativadas por
atos específicos baixados pelo Ministro da Aeronáutica.
Art. 40. Os Comandantes de Ala
submeterão, no prazo de 150 (cento
e cinqüenta) dias após a ativação de
sua respectiva Unidade, à aprovação
do Ministro da Aeronáutica, o Regimento Interno e a Tabela de Organização e Lotação de sua Ala.
parágrafo único. Até a aprovação
do Regimento Interno, caberá ao
Comandante de Ala baixar normas.
atos e instruções reguladoras que se
façam necessárfas à vida administrativa de sua Unidade.
CAPÍTULO II

Disposições Finais

Art. 41. Os órgãos constitutivos
de Ala desdobram-se de acordo com
o Regimento Interno, aprovado pelo
Ministro da Aeronáutica.
Parágrafo único. A discriminação
da lotação funcional resultante do
Regimento Interno é estabelecida em
Tabela
de Organização e Lotação,
baixada pelo Ministro da Aeronáutica.
Art. 42. Sempre que os fatôres relacionados com os meios aéreos de
uma Ala não justificarem a estrutura organizacional em nível de Grupos, a Ala em questão será constituída de Esquadrôes, designados
idênticamente aos Grupos previstos
neste Regulamento.
Art. 43. São funções de EstadoMaior, para todos os fins, em Ala,
as de Comandante, de Subcomandente, de Comandante de Grupo, e
de Chefe da Seção de Informações de
Combate e de Segurança quando os
titulares sejam diplomados no Curso
Superior de Comando, Curso de Estado-Maior e Curso de Díreçao de
Serviços.
Parágrafo único. Caso a A1a seja
estruturada de acõrdc com o Are. 42,
serão funções de Estado -Maior, para

todos os fins, as de Comandantes de
Esquadrão, quando os titulares [;ejam diplomados no Curso de EstadoMaior ou Curso de Direção de Serviços.
Art. 44. Os casos omlsscs são resolvidos pelo Ministro da. Aeronàutica , - Joelrna C!".Lmp0S de Araripe
Macedo, Ministro da Aeronáutica.
DECRETO N." 69.899
JANEIRO

DE

DE 6 DE
1972

Decreta a intervenção federal no Município de Lagôa dos Gatos, Estado
de Pernambuco, e dá outras providências.

O Presidente da República, no uso
da atribuição que lhe confere o artigo
39 do Ato Institucional nc 5, de 13
de dezembro de 1968, tendo em vista
o artigo 182 da Constituição, resolve;
Art. 1.0 Fica decretada a intervenção federal no Município de Lagôa
dos Gatos, no Estado de Pernambuco.
Art. 2.0 Fica nomeado Interventor
no Município o Senhor Salvandy Tavares Mendes de Souza, que tomará
posse perante o Ministro de Estado
da Justiça.
Art. 39 ::6:ste Decreto entra em vigor
na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Brasília, 6 de janeiro de 19n;
1519 da Independência e 84Ç> da
Iêepúblíca..

EMíLIO G. MÉDICI

Alfredo Buzaid

DECRETO N9 69.900
JANEIRO

DE 6 DE

DE 1972

Dispõe eôbre a renovação das licenças de funcionamento das estações

de telecomusucaçóes,

O Presidente da República, usando
da atríbuíção que lhe confere o artigo 81, item UI, da Constituição, decreta;
Art. 19 Os certificados de licença
de funcionamento das estações de
telecomunicações que não tenham sido expedidos pelo Departamento Nacional de Telecomunicações, a partir
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de 19 de janeiro de 1967, deverão ser
renovados no prazo de 180 (cento e
oitenta) dias, contados a partir da
data da publicação do presente de-

creto.

Art. 29 Os órgãos da Administração
Pública Direta e Indireta, inclusive O~

Estaduais e Municipais, deverão enviar ao DENTEL, no prazo estabelecido pelo artigo anterior, a consolidação das suas rêdes administrativas
de serviços de telecomunicações autorizados, para cadastramento e demais providências legais.
Art. 39 A renovação das licenças ê
Isenta de qualquer pagamento e de-

verá ser requerida pela pessoa física
ou jurídica interessada, conforme
normas e padrões a serem baixados,
em Portaria, por órgão competente
do Ministério das Comunicações.

Art. 49 Expirado o prazo estabelecido no art. 1'" dêste decreto, as litenças para o funcionamento das estações inadimplentes perdem, automàticamente, a sua validade, devendo o Ministério das Comunicações tomar as providências necessàrías
à
cassação
imediata das respectivas
concessões ou permissões.
Art. 59 zste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 6 de janeiro de 1972;
1519 da Independência e 849 da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Hygino C. Corsetti

DECRETO N9 69.901
JANEIRO DE 1972

DE

6

DE

Declara de utilidade
pública, para
fins de
desapropriação, o imóvel
que menciona, necessário ao Ministério do Exército.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o Artigo 81, item IH, da Constituição, decreta:
Art. 1<;> E' declarado de utilidade
publica, para fír.s de desapropriação,
de acôrdo com u Artigo 6Q combinado
com o Artigo 5<;>, alínea "a", do Deereto-lei nv 3.3f:5 de 21 de junho de
1941, o terreno C'{}Jr.. área de 180.000
metros quadrados, compreendido pe-
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las glebas de números 12, 13, 14, 20, 22.
24, 26, 27, 28, 29. 30, 31, 32, 33 e 34
do setor de granjas do Bairro Tubalina, em Ubertândla - MO de pro;
príedade da rciobtuàna Tubal Vilela S.A.
Art. 2Q O imóvel a que Se refere o
artigo anterior destina-se ao Ministé_
rio do Exército.
Art. 39 Fica o Ministério do Exército autorizado a promover a desapropriação em aprêço, correndo as respectívas despesas à conta dos recursos próprios daquele Ministério.
~rt. 4Q O nresente Decreto entra
rá em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrario.
Brasília, 6 de janeiro de 1972;
151Q da Independência e 84l? da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Orlando Geisel

DECRETO Nl? 69,902
JANEIRO DE 1972

DE

6

DE

Reâistritnü, com os respectivos ocupantes, para 'I Quadro de Pessoal Parte Especial do Universidade Federal do Rio Grande do Norte, cargos origináTi~s do Quadro Extinto
- Parte I X da Estrada de Ferro
Sampaio Correia, e dá outras providências.
O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, 6
tendo em ViSüR o disposto no artigo
99, § 29, do Decreto-lei n Q 200, de 25
de fevereiro de 1967, decreta:
Art. 19 Ficam redístríbuídos para o
Quadro de Pessoal - Parte Especial
- da Universidade Federal do Rio
Grande do Norte, (-S seguintes cargos
integrantes do Qtladro Extinto - Parte IX - do Ministério dos Transportes, oriundo da extinta Estrada de
Ferro Sampaio Correia, mantido o re"gíme jurídico e previdenciário dos ser;

vídores:
I - 1 (um) cargo de Oficial de
Administração nível 16.C, ocupado
por Edvalüc Soares da Rocha;
H - 2 (dois) cargos de Oficial de
Administração nível 14.B, ocupados
por Aildo Gibson e Edinete de Medeiros Emereciano;
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III -

5 (cinco) cargos de Oficial de

Admínlstraçâo nível 12, ocupados por
.rose Antunes de Carvalho, João Batista de Morais, Maria Zélia Souza de

Carvalho, 'I'erezínha Ramos das Neves e 'I'eresinna Medeiros de Melo;
IV - 1 (um) cargo de Técníco de
Contabilidade mvei 13, ocupado por
.roeue Fernandes Primo;
V - I (um) cargo de Assistente JU_
rfdíco (Cr$ 1 703,00)
ocupado por
Aluizio Menezes de Melc .
Art. 29 O Ministério dos Transportes remeterá ao órgão do Pessoa!
da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, no prazc de 30 (trinta)
dias, a contar da publicação dêste Decreto, os assentamentos individuais dos
servidores aqui mencionados.
Art, 39 O dfspostc neste Decreto
nâc homologa sm.açãc que, em virtude de sindicância, inquérito administrativo OU revisão de enquadramento, venha a ser considerada nula,
ilegal ou contrária às normas administrativas apricáveis à espécie.
Art. 49 Os ocupantes dos cargos
ora redístrtbut.tos continuarão a perceber seus vencimentos e vantagens
pelo órgão de origem. até que o orçamento da Universidade Federal do
'Ri(J Grande do Norte consigne os re..;
cursos necessários ao pagamento da
despesa resultante do cumprimento
dêste ato.
Art. 59 itste Decreto entrará em
vigor na data. de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 6 -tc janeiro de 1972;
1519 da Independência e 849 da
República.
EMíLIO G, MÉDICI

Mário Da-vid Andreazza
Jarbas G. Passarinho.

DECRETO N° 69,903 -

DE ô DZ

JANEIRO DE 1972
Declara de utilidade pública ') Serviço Social de São Sebastião, com
sede no Estado da Guanabara.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere ') arti..
go 81, item IH, da
Constituição e
atendendo ao que consta do processo
MJ 22.269, de 1971, decreta:
Art. 1° É declarado de utíjtdade
pública, nos têrmos do artigo 1° da

Lei n« 91, de 28 de agôsto de 1935
combinado com o artigo 1° 'la H,6gulamento aprovado pelo Decreto
n- 50.517, de 2 de maio de t961, o
Serviço Social de São Sebastião, com
sede no Estado da Guanabara.
Art , 2° :f:ste Decreto entrará em
vigor na cata de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília 6 de janeiro de .1972;
151.° da' Independência e B1:.o da
República,
EMÍLIO

G. MÉDICI

Aljredo Buzaid

DECRETO N,O 69.904
JANEIRO DE 1972

DE 6 DE

,

Declara caducos os Decretos números
15.435, de 7 de abril de 1922;
17.156, de 23 de dezembro de 1925;
6, de 4 de janeiro de 1935; 99, ce
22 de março de 1935; 156, de 10 de
maio de 1935 e 27,761, de 3 de fevereiro de 1950, que autorizaram a
ltalcable Seroizi Cablograjici Radiateleçrafici e Radioelettrici gocaetã Per Azione a explorar serviço
telegráfico internacional e interior,
através de cabos telegráficos submarinos e dá outras providências.

o Presidente da República, usando")
da atribuição que lhe confere (J artigo
81, item IH da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Ficam declarados caducos
os Decretos números 15.435, de 7 de
abril de 1922; 17.156, de 23 de dezembro de 1925; 6, de 4 de janeiro de
1935; 99, de 22 de março de 1935; 156,
de 10 de maio de 1935 e 27,761, de 3
de fevereiro de 1950, que outorgaram
concessão à Italcable Servizi Cablografici Racliotelegrafici e Radíoelettrici Società Per Azioni, para explorar
serviço telegráfico internacional e intenor, através de cabos telegráficos
submarinos, tendo em vista o que
consta do Processo n.v 03981-70, do
Ministério das Comunicações.
Parágrafo único. A Italcable Servíai Cablograflcí

Radiotelegrafíct e

Radioelettrici Societá Per Azioni deverá atender, na forma da lei, a todos
os compromissos que haja assumido
perante o Govêrno e terceíros ,
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Art. 2.° :f:ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 6 de janeiro de 1972;
1510 da Independência e 84° da
República.
EMrLlo G. MÉDICI

Hygino C. coreeu;

DECRETO NO? 69.905

DE

6

DE

JANEIRO DE 1972

Aprova o Regimento Interno do Instituto de Pesquisas Espaciais (lNPE)

O Presidente da República, usando
da ~tribuiçâo que lhe confere c artigo
81,~ Item III, da Constituição, e
de
acordo com o artigo 16 do Decreto
nc 68.532, de 22 de abril de 1971, decreta:
Art. 19 Fica aprovado o Regimento ln~e~'no do Instituto de Pesquisas
Espaciais (INPE) , que com êste baixa.
Art. 29 nste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
Brasília, 6 de janeiro de 1972;
1519 da Independência e 849 da.
República.
EMÍLIO G. MÉDIcI
REGIMENTO INTERNO DO INSTITUTO DE PESQUISAS ESPACIAIS
TÍTULO I

Da Finalidade

Art ...19 O Instituto de Pesquisas
Espaciais (INPE), criado pelo Decreto
nc 68.532, de 22 de abril de 1971 e
subordinado ao Conselho Nacional de
Pesquisas (CNPq), é o principal órgão
de execução para o desenvolvimento
das Pesquisas Espaciais, no âmbito
civil, de acôrdo com a orientação da
Comissão Brasileira de Atividades Espaciais (COBAE).
TÍTULO II

Da Organização e Competência

Art. 29 O INPE tem a seguinte
estrutura básica:
I - Conselho Diretor (CDI)
II - Direção Geral (DG)

UI - Direção Científica (De)
IV - Direção Administrativa (DA).
Art. 3(( Compete ao INPE:
a) Apresentar ao CNPq propostas
dos planejamentos e dos programas
plurianuais e anuais de pesquisas espaciais, com a ordenação prioritária
dos projetos que os integram e a
identificação dos órgãos executores;
b) Elaborar as propostas de contratos ou convênios li serem celebrados
com entidades nacionais, estrangeiras
ou Internacíonais, submetendo-as à
apreciação do CNPq;
c) Executar atividades e projetos
de pesquisa espacial diretamente, ou
mediante contrato ou convênio com
outros órgâos de execução nacionais,
estrangeiros ou internacionais;
d) De acõrdo com orientação do
CNPq, realizar a coordenação e o
contrôle técnico das atividades e profetos de pesquisa espacial das instituições nacionais civis de pesquisa e
ensino;
e) Promover a formação e o aperfeiçoamento de pesquisadores e técní
cos: organizar cursos especializados ou
cooperar na organização dos mesmos;
conceder bôlsas de estudo ou de pesquisa e promover estágios em instituições técnico-científicas e em estabelecimentos industriais do País ou
Exterior;
f) Manter intercâmbio de Informações cientificas com instituições nacionais, estrangeiras e internacionais,
que se dedicam a atividades espacíaís
ou correlatas;
g) Promover,
com aprovação do
CNPq, conferências internacionais,
simpósios e outros conclaves científicos e participar dêles;
h) Emitir pareceres e sugestões reIatívas aos assuntos de atividades espaciais e correlatos.
CAPÍTULO I

Do Conselho Diretor

Art. 49 O Conselho Diretor (CDI)
é constituído dos seguintes membros:
I - Presidente do CNPq (Presidente do Conselho Diretor)
U - Diretor-Geral do INPE (Membro nato)
III - Diretor Cíentífíco do INPE
(Membro na to)
IV - Representante do EMFA
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v _ outros membros propostos de

acôrdo com o § 19 do art. 59 do Decreto nv 68.532, de 22 de abril de 1971.

Art. 59 Ao Conselho Diretor, órgão
geral das atividades desenvolvidas pelo INPE compete:
I _ Propor ao CNPq os projetos e
planos necessários ao cumprimento
das finalidades do INPE, com vistas à
execuçâc da Politica Nacional de Desenvolvimento das Atividades Espaciais;
II _ Apreciar e encaminhar ao
CNPq as propostas para obtenção de
recursos necessários ac funcionamento do INPE, apresentadas pelo Diretor-Geral do Instituto:
III - Avaliar e encaminhar ao
CNPq os relatórios periódicos e anuais
de resultados das atividades administrativas, cientificas e técnicas apresentados pelo Diretor-Geral do INPE;
IV - submeter ao CNPq as instruções para a concessão de auxílios e
bôlsas de estudo e de pesquisas;
V - Sugerir ao CNPq, medidas destinadas ao amparo do pessoal de pesquisas, vísanco permitir que cientistas e técnicos se consagrem integralmente aos seus trabalhos. com garantia de subsistência condigna;
VI Promover. com aprovação
do CNPq, conferências internacionais,
reuniões e congressos cíentífícos e
tecnológicos, com o fim de debater
assuntos de interêsse nacional;
VII - Submeter à apreciação e
aprovação do CNPq as propostas de
contrato, ajustes ou convênios a serem
celebrados com entidades nacionais,
estrangeiras e internacionais;
VIII - Instituir prêmio a autor de
contribuição de valor no domínio da
pesquisa pura e aplicada;
IX - Opinar sôbre as matérias em
que seja omisso êsse Regimento;
X - Deliberar sôbre outros assuntos de interêsse do INPE apresentados pelo Diretor-Geral, ou oriundos
do próprio Conselho Diretor;
XI - Apresentar ao CNPq propostas dos planejamentos e dos programas plurianuais e anuais de pesquisas
espaciais, com a ordenação prioritária dos projetos que os integram e a
identificação dos órgãos executores;
XII - Conceder, prorrogar, suspender bôlsas de estudo ou pesquisa e
auxilias, no exterior.
supervisor

Art. 69 Para o cumprimento de
suas atrfbuíçôes o CDr disporá de uma
secretaria constítuídg de:
I - Assessor designado para secretariar suas reuniões (Chefe da Secretaria) ;
II - Auxiliares de Secretaria.
Art. 79 A Secretaria do Conselho
Diretor' compete:
1 - Preparar todo o expediente para
as reuniões;
II - Elaborar as atas das reuniões
de forma a constar:
a) Dia, mês, ano, local e hora da
abertura e encerramento das reuniões;
b) Nome dos Conselheiros-Diretores
e outras pessoas presentes;
c) Nome do Presidente e do Secretário da Reuníáo:
d) Noticia sumária do expediente e
dos demais assuntos tratados, bem
como das resoluções tomadas;
e) Data assinalada para a próxima
reunião;
III - Atender aos Conselheiros-Diretores, preparando propostas, indicações, relatórios e demais trabalhos so..
bel tados:

IV - Manter em ordem e em dia
o arquivo da secretaria;
V - Fornecer elementos para a elaboracâo do relatório anual do Conselho Diretor.
Art. 89 O CDI reunir-se-á, ordinàriamente, uma vez por mês e extraordinàríamente, quando convocado
pelo Presidente ou mediante requerimento subscrrto, no mínimo, por 1/3
de seus membros.
§ 19 Na ausência do Presidente assumirá a presídéncia do Conselho Diretor, o Diretor-Geral do INPE.
§ 29 O Conselho Diretor só poderá
reunir-se, presentes mais da metade
de seus membros.
CAPÍTULO

n

Da Direção Geral

Art. 99 A Direção Geral do INPE,
incumbida de dirigir as atividades do
Instituto, será exercida, em comissão,
por um Diretor-Geral, nomeado pelo
Presidente da República, por proposta
do Presidente do CNPq. Além dos
encargos especificamente previstos na
legislação e de outras atribuições que
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lhe forem cometidas, compete à Direçâo Geral:

1 -

Cumprir e fazer cumprir as

instruções do Conselho Diretor, desempenhando as atribuições que lhe

aâo conferiuas, de acôrdr, com as disposições legais em vigor;
II _

Representar o INPE de acôrdo
29 do art. 79 do Decreto número 68.532, de 22 de abril de 1971;

eom o

§

IH - Encaminhar todo o expediente a ser submetido à apreciação do
Conselho Diretor;
IV -

Despachar com o Presidente

do CNPq;

V - Examinar e encaminhar ao
CNPq, mensalmente, os processos de
prestação de contas;

VI - Autorizar estágios de estudantes e tecrucos nos diferentes setores do INPE, quando assim achar
conveniente:
VII -

Proceder à aplicação e

vimenteçâo dos recursos

mOR

financeiros

postos à disposíçâo do INPE;
VIII
Conceder adiantamentos

para realização de despesas.vao pessoal do INPE, na forma da legislação
em vigor:
IX - Expedir os boletins de merecimento dOS servidores que a êle estiverem diretamente subordinados;
X - Promover estágios em Instituições Técníco-Cíentíftcas e em EstaoeIecimentos Industriais no Pais e no
exterior;
XI - Promover a formação e aperfeiçoamento de Pesquisadores e Técnicos, e organizar cursos especializados e de pós-graduação ou cooperar
na organização dos mesmos;
XII - Firmar contratos, ajustes ou
convênios, com entidades nacionais,
estrangeiras ou internacionais, após
autortzaçào do CNPq;
XIII - Executar os demais atos
administrativos de sua competência
ou cuja competência lhe fôr delegada;
XIV - Submeter periõdicamente ao
CDI as tabelas de pessoal necessário
M funcionamento do INPE;
XV - Corresponder-se com Instltuiçôes nacionais. estrangeiras ou internacionais, que se dediquem a atividades espaciais ou correlatas, objetivando o intercâmbio de informações
cientificas previsto no artigo 39, letra "f";

XVI - Equipar e ampliar segundo
o critério de prioridade as atuais e
futuras instalações do INPE, para
atender aos objetos de desenvolvimento de suas atividades;

ExEcUTIVO

XVII - Provídencar para que se
realize, de acôrdo com a orientação
do CDI, a coordenação e o ccntrôle
técnico das atividades e projetos de
pesquisa espacial das instituições nacionais civis de pesquisa e ensino;
XVIII Conceder, prorrogar e
suspender bôlsaa de estudos ou pesquisas e auxílios no INPE, de acôrdo
com as instruções aprovadas
pelo
Conselho Diretor;
XIX - Expedir e aprovar normas
e instruções para funcionamento ~os
órgãos do INPE, observando a legrslação em vigor e o presente regtmento.
Art. 10. O Diretor-Geral dispõe
de:
I - Gabinete;
II - Grupo de Engenharia de Sistemas.
Art. 11. O Gabinete é composto
de:
I Chefia;
II - Assessoria;
III - Secretaria.
Art. 12. Ao Gabinete compete:
I - Assegurar o necessário assessoramento ao Diretor-Geral;
II - Proporcionar ao Diretor-Geral
o apoio necessário, no que se refere
à Secretaria,
Relações Públicas e
Atividades Auxiliares.
Art. 13. A Assessoria disporá de:
I - Assessor Jurídico;
II - Assessôres Técnicos;
III - Assessor de Relações PÚblicas;
IV - Assessôres de Assuntos Especiais.
Art. 14. O Chefe do Gabinete e
assessôres serão designados pelo Diretor-Geral.
Art. 15. O Grupo de Engenharia
de Sistemas será integrado pelos seguintes membros do INPE:
I - Diretor-Geral;
II - Diretor Administrativo;
III - Diretor Científico;
IV - Chefe do Departamento de
Pesquisas;
V - Chefe do Departamento Técnico.
VI - Coordenadores de projetos e
gerentes de projetos designados pelo
Diretor-Geral.
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§ 1.0 Compete ao Grupo de Engenharfa de SIstemas assessorar O Di-

retor-Geral nos assuntos técnicos e
submetidos à sua.
apreciação, especialmente na avaliação de resultados.
§ 2.0 O Grupo de Engenharia de
Sistemas se reunirá. pelo menos uma
vez por mês, lavrando-se ata de suas
reuniões.
admirnstrattvos,

CAPÍTULO UI

Da

Direção Científica

Art. 16. A Direção Científica, exercida em
comissão por um Diretor
Científico, designado pelo Diretor-Geral do Instituto, cabe propor e executar o programa de atividades técnicas e científicas do INPE.
Art. 17. A Direção Científica compreende:
I - Departamento de Pesquisas;
II - Departamento Técnico.
Art. 18. O Departamento de Pesquisas tem por finalidade a programação e a execução dos planos gerais
e projetos de pesquisas, aprovados
pelo Conselho Diretor. comportando,
a critério dêste, os setores necessários
ao atendimento de suas atividades,
ouvido o Diretor-Geral.
Art. 19. O Departamento de Pe,squísas compreende:
I Coordenação de projetos de
pesquisa fundamental;
II - Coordenação de projetos de
pesquisa de comunicação;
Hf - Coordenação de projetos de
pesquisa de recursos naturais;
IV- - Coordenação de projetos de
pesquisa de análise de sistemas;
V - Coordenação de projetos de
pesquisa de transferência de tecnologias.
Parágrafo único. O Chefe do Departamento de Pesquisas será designado pleo Diretor-Geral, por Indicação da Direção Científica.
Art. 20. O Diretor Científico apresentará ao Diretor-Geral, o número
e denominação dos Projetos a serem
desenvolvidos em cada área específica.
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Parágrafo único. Os projetos, em
prlncípío; devem ter a seguinte orga-

nização:
I - Gerência;
II - Assistente Executivo.
IH - Grupos de Trabalho;
IV - Assessôres.
Art. 21. À Coordenação de Projetos compete a supervisão e oontróle
dos projetos de sua área de Pesquisas.
Parágrafo único. Os coordenadores
de projetos serão designados pelo Diretor-Geral, por indicação da Direçãc Científica.
Art. 22. Os objetivos. composição e
outros elementos necessários ao desenvolvimento dos projetos aprovados
pelo Conselho Diretor serão fixados
em Portaria baixada pelo Diretor-Geral, observadas as disposições legais
em vigor e os princípios da organização matricial adotada.
Art. 23. Ao Departamento Técnico
compete:
Coordenar e controlar as atividades
dos setores de Ensino. de Laboratór-ios. de Processamento de Dados. do
Banco de Dados e de Assuntos Especiais, necessárias ao apoio técnico aos
projetos.
Art. 24. O Departamento Técnico
compreende:
I - Divisão de Ensino;
II - Divisão de Análise e Precessarnento de Dados;
III - Divisão de Laboratórios;
IV - Divisão de Banco de Dados;
V - Divisão de Assuntos Especiais.
Parágrafo único. O Chefe do Departamento Técnico será designado
pelo Diretor-Geral, por indicação da
Direção Científica.
Art. 25. As Divisões do Departamento Técnico terão a seguinte organização:
I - Seções;
II - Subseções;
Hf - Grupos de Trabalho.
§ 1.0 Os Chefes das Divisões d05
Departamentos Técnicos serão designados pelo Diretor-Geral, por indicação da Chefia do Departamento,
ouvido a Direção Científica.
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§ 2.0 Os chefes das Seções e Subseções serão designados pelo
Di-

retor Científico ouvido a chefia do
Departamento.
Art.

26.

A composição e funcio-

namento dos grupos de trabalho das
Divisões do Departamento Técnico serão fixados em instruções baixadas
pelo Diretor-Geral, observadas as disposições legais em vigor e os princípios da Organização Matricial adotados.
Da Divisão de Ensino

Art. 27. A Divisão de Ensino compete:
A programação, execução e supervisão das atividades de ensino e correlatas, a cargo do INPE.
Art. 28. A Divisão de Ensino com-

preende:
I -

Seção de Recrutamento, Sele-

ção e Matrícula;
TI - Seção de Formação e Orienta-ção;
III - Seção de Avaliação do Apro-

ExECUTIVO

Art. 32. A Subseção de Registro e
Arquivo compete:
I - Supervisionar e controlar as
atividades relativas a recrutamento
seleção e matrícula dos candidatos á
ingresso no INPE;
II - Incumbir-se dos processos de
inscrição em programas de pós-graduação, e em outros cursos, trancamento de matrículas e atividades ('·01'relatas:
III - Manter arquivos atualizados
sôbre a vida acadêmica dos alunos e
demais pesquisadores do INPE, bem
informações julgadas
como outras
necessárias.
Art. 33. A Subseção de Publicações
compete:
I - Coordenar a reprodução do
material bibliográfico necessário às
atividades do ensino;
II - Incumbir-se da reprodução
das provas e testes necessários aos
cursos;
III - Apresentar mensalmente o
relatório dos trabalhos executados na
subseção, para os descontos, quando
fôr o caso.

veitamento .

SEção TI
SEÇã.O

Da Seção de Formação e Orientação

Da Seção de Recrutamento, Seleção e
Matrícula

Art. 34. A Seção de
Orientação compete:

Art. 29. À Seção de Recrutamento.
Seleção e Matricula compete:
.
Tôdas as atividades relativas ao
recrutamento dos recursos humanos,
seleção e matrícula. de interêsse dos
cursos a cargo do Instituto.

A organização dos cursos e programas de pós-graduação e dos outros
cursos aprovados, e da orientação das
atividades escolares dos alunos.
Art. 35. A Seção de Formação e
Orientação compreende:
I - Subseção de Currículos e Programas;
II ~ Subseção de Contrôle.
Art. 36. A Subseção de Currículos
e Programas compete:
I Organizar os programas e
currículos de pós-graduação e outros
cursos ou seminários aprovados;
II - Incumbir-se da elaboração
dos' catálogos de pós-graduação do

Art. 30. A Seção de Recrutamento
Seleção e Matrícula compreende:
'
I - Subseção de Rotinas;
II - Subseção de Registro e Arquivo;

III - Subseção de Publicações.
Art. 31. A Subseção de Rotinas
compete:
I - Execução das atividades de Secretaria e Serviços Auxiliares, necessários ao funcionamento da Divisão;
II - A elaboração e acompanhamento da programação das atividades
de ensino e correlatas a cargo da Divisão.

Formação e

INPE;

Hf - Elaborar os horários de aulas, provas e testes para aprovação
do Diretor-Geral;
IV - Solicitar ao Chefe da Divisão
a designação de professores para os
cursos aprovados;
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v - Solicitar ao Chefe da Divisão
a designação de orientadores, para os
candidatos aos títulos de mestre e
doutor em ciências;
VI - Propor a aquisição de livros,
assinaturas de periódicos ou qualquer
material bibliográfico necessário às
atividades dos cursos.
Art. 37. À Subseção de Ccntrôle
compete:
I - Controlar o cumprimento dos
programas de pós-graduação atribuídos aos alunos;
II - Manter em dia as fichas de
aproveitamento dos alunos;
111 - Controlar o cumprimento pelos professôres dos programas
de
cada matéria ou disciplina;
IV - Controlar os relatórios dos
bolsistas no INPE, ou no exterior.
seção

ITI

Da Seção de Avaliação do Aproveitamento

Art. 38. A Seção de Avariação do
Aproveitamento compete:
A supervisão, coordenação e contrôle de tôdas as atividades relativas
ao aproveitamento do ensino.
Art. 39. A Seção de Avaliação ao
Aproveitamento compreende:
I - Subeção de Verificação e Exame;
II - Subseção de Relatórios e Estatística.
Art. 40. A Subseção de Verificação
e Exame compete:
I - Verificar e examinar o material bibliográfico recomendado;
II - Verificar lê: examinar as provas e testes elaboradoa:
111 - veriflct'..r o material e equipamento utilizados nas aulas, testes
e provas;
. IV - Verificar e examinar qua.lítatdva e quantitatívamente todos os cálculos e demais atividades relativas ao
aproveitamento cios alunos.
Art. 41. A Subseção de Relatórios e Estatística compete:
I - Apresentar mensalmente relatórios do desenvcfvímento dos cursos
e resultados obtdcos:
11 - Apreciar os relatórios dos bel-

ststas:

lI! - Manter erro ordem e em dia o
arquivo de todos os documentos de
avaliação organtzadoa na seção;
IV - Fornecer n~ dados necessários ao relatório a cargo da Divisão.
Da Dbisii.o de Análise e
Processamento de Dados

Art. 42. À Divisão de Análise e
Processamento de Dados compete:
A supervisão, orientação, coordenação e ccntrôle dr- tôdas as atividades
relativas à coleta, armazenamento,
processamento de dados e divulgação
de resultados.
AI·t. 43 A Divisão de Análise e
Processamento de Dados compreende:
I - Seção de Contrôle de Entrada
e Saída de Dados;
II - Seção de Processamento de
Dados;
lI! - Seção de Análise.
SEÇÃO

IV

Da Seção de ccaurõte de Entrada e
Sauia de Dados

Art. 44. A Seção de Contrôle de
Entrada. e Saída de Dados ccmpete:
Servir de ligação entre os usuários
e outras seções da Divisão, bem como armazenar dados e divulgar resultados.
Art. 45. A Seção de Contrôle de
Entrada e Saída d-e Dados compreende:
1 - Subseção de Recepção e Devolução;
II - Subseçao de Distribuição.
Art. 46. A Subseção de Recepção
e Devolução compete:
I - Receber os dados para processamento;
II - Devolver 0S resultados do processamento;
In - Notificar ao: usuários os pro;
blemas ocorrtdos durante o processamento.
Art. 47. A Subseção de Distrfbuíção compete:
I - Providenciar o armazenamento dos dados que não sejam imediatamente processados após a entrada
na Divisão;
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II - Distribuir os dados a serem
processados .
SEÇÃo v
Da Seção de Processamento de Dados

Art. 48.

A Seção de Processamen-

to de Dados compete:

Fazer com que o sistema de processamento seja capaz de atender às
solicitações, manter o equipamento em
perfeito estado de conservação, e providenciar s. ooiocação dos dados em
forma passí vcl ae sofrer processamento.
Art. 49. li. Seção fe Processamen.,
to de Dados compreende:
I - Subseção de Perfuração
II - Subseção de Operação.
III - Subseçao de Manutenção.
Art. 50. A Subseção de Perfuraçâ{) compete:
I - Perfurar, em cartões ou fitas
de papel, os aados a serem processados'
IÍ - Confertr os cartões perfurados;
III - Cor-àgt quand-, necessário,
os cartões perfurados.
Art.. 51. A Subseção de Operação
compete:
I - Receber da subseção de recepção e devoluçao o material a ser processado;
II - Devolver, após o processamento, os resultados e dados à subseção
de recepção e: devolução;
IH - Satisfazer os requisitos de
processamento uxrgídos pelos usuários,
na medida co possível;
IV - Solicitar o material necessário
para atender ao processamento;
Art. 52. A Subseção de Manutenção compete:
... - Rea1izl,r a manutenção preventiva do equípamento:
II - Fazer, sempre que necessária,
a manutenção corretiva.
SEÇÃO VI

Da Seção de Análise

Art. 53. A Seção de Análise compete:
Fornecer aos usuários meios para. a
plena utilízação dos serviços oferecidos pela Dívísâo: solucionar os problemas de
análise e programação

apresentados, bem como divulgar tôda a díspomb.Iidade da Divisão.
Art. 54. A Seção de Análise compreende:
I - Subseção de nstucoa e Levantamentos
II - Subseção de Programação
III - Subseção de Divulgação.
Art. 55. A Subseção de Estudos e
Levantament rs cc mpete:
I - Fazer a análise relativa aos
problemas expostos à Divisão;
II - Fazer Q
levantamento dos
meios necess irros à implantação de
novos sistemas de processamento;
lU - Prestar auxíhc direto à subseção de prog-ramação nas tarefas de
programação c ii.'J}:.lementação de novos sistemas;
IV - Oferecer, mediante solicitação da Divisá-a dr Ensino, cursos e
processamento de
seminários sóbre
dados;
V - Fazer, periodicamente e sempre
que solicitado, Ievantamentc do custo
da análise e das operações de processamento.
Art. 56. A Subseção de Programação compete:
I - Implementar os sistemas desenvolvidos pela subseção de estudos e
Ievantamentos:
II - Oferec-r auxflío de programação aos usuãrroe:
TIl - Oorrlgtr, sempre que necessário, os prosramas existentes.
Art. 57. A. subseção de Divulgação compete:
I - Divulgar programas e rotinas
desenvolvidos pela Seção de Análise;
, II - Dívuljar progTamas e rotinas
recebidos de (o' tras o-oa üzações:
IH - Receber e analisar as sugestres para o ".tr:-'>em'olvimento de noves
sistemas de utilidade para o INPE.
Da Diu!::;t<,o alO Laboratórios

Art. 58. 'A Etvísão de Laboratórios compete:
A supervísao e eontrôle dos laboratórios eletro-u.x.s mecãníco, fotográfico, ótico, »ácu . cu-culto impresso,
antenas,
telemetria,
-rucro-ondas,
magnetometría :. outros necessártos
ao programa ue pesquisa do Instituto.
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Art. 59. A Divisão de Laboratórios compreende:
I - Seção de Engenharia Mecâni-

ca

H - Seção de
IH - Secao d-E
IV - Seção ôe
V -:- Seção de

Eletrônica
Telemetria
Fotografia
ótica.

SEt}AO VII

Da seção de Engenharia Mecânica

Art. 60. A Seção de Engenharía
Mecânica compete:
A supervisão, contrôle e coordenação das atividades rerativas a projetos e testes de instrumental a cargo
da Seção.
Art. 61. A Scçao de Engenharia
Mecânica compreende:
I - Subseção de Projetos
II - SUbSeç8,D de Oficinas e Almoxarifado
IH - Suoseç'ío de Testes e Instrumental.
Art. 62. A Subseção de Projetos
compete:
I - Projetar e desenhar peças oriundas dos projetos;
n - Efetuar desenhos e gráficos
técnicos para todos OS outros s-etores
do INPE;
III - Acompanhar a construção e
desenvolvimento das peças desenhadM.

Art. 63. A Subseção de Oficinas
e Almoxaritado compete:
I - Executar as peças necessárias
ao desenvolvímentc dos projetos de
pesquisa;
II - Estocar e controlar o material necessário <1-OS seus serviços;
IH - Fazer a manutenção preventiVa e corretiva do seu equipamento.
Art. 64. A Subseção de Testes e
Instrumental compete:
I - Efet..... r ensaios e estabelecer
critérios de aceitação de materiais e
equipamentos;
II - Efetuar trabalhos de simulação de condições espaciais;
III - Manter em perfeitas condições os equipamentos de testes;
IV - Eiduar a construção de instrumentação mecânica em geral.

SEÇÃo

Da Seção

VIII

de Eletrânica

Art. 65. A Seção de Eletrôníça
compete:
A supervisão, reordenação e contrô;
le das atividades das subseções.
Art. 66. A Seção de Eletrônica
compreende:
I - Subseção de Altas Freqüências
e Antenas
II - Subseção de Baixas Freqüências
In - Subseção de Mícro-cletróníca
e Vácuo
IV - Subseção de Instrumentos e
Almoxarifado.
'
Art. 67. À. Subseção de Altas
Freqüências r:-: Antenas compete:
I Pesqu'sar, construir, testar,
manter, operar e ajustar dispositivos
de altas freqüências e antenas;
II - Efetuar medidas e estudos sô;
bre propagação;
III ~ Oferecer consultoria em problemas relativos a altas freqüências e
amenas.
Art. 68. A Subseção de Baixas Fre_
qüênclas compete:
I - Pesquisar e desenvolver projetos de dísposiuvos eletrônicos reíatdvos a baixas freqüências;
II - Efetuar mcdírícações em equipamentos eletrônícos no campo das
baixas fl'cq: __ icías ;
III ~ Opei 8.1' equipamentos eletrônicos de baixas freqüências, e integrar equípamentcs cíenürícos.
Art. 69. A Subseção de Micro-eletrônica e Vácuo compete:
I - Pr-o;~.
e construir dist:Jsitivos eletrônicos e se.ml-codutores, utilizando-se:ie técnicas micro-eletrônicas;
II ~ Utilizar técnicas de vácio necessárias à ccnfeçâo de díspostívos
mícro-eletrômcos ;
lU - Prover 3E necessidades dos
outros setores do INPE no que diz
respeito ao uso de instrumentação de
vácuo.
Art. 70. Â Subestação de Instrumentos e Almoxarifado compete:
I - Armacenar e controlar, em
condições apropriadas, o material eletrônico;
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II ~ Efezu-ir a manutenção preventiva. e corretiva no instrumetnal
eletrônico do INPE.
SEÇÃO IX

Da Seçâo de Telemetria

Art. 71.
À Seçãc de Telemettia
compete:
A supervisao, contrôle e coordenação das atividades da; subseçôes ,
Art. 72. A Seção de Telemetria
compreende:

I -

vação.
n

Subseção etc oecodifícação .

Art. 79. A Seção de ótica compete:
Dar apoio aos projetos científicos.
do INPE em têrmos relativos a projeto, construção, testes, manutenção,
operação e ajustes de sistemas ou
dispositivos óticos, bem como desenvolver atividades de estudos e pesquisas, que permitam um aprimoramento de seus elementos humanos
e abertura para aplicação de novas.
tecnologias.
Art. 80. A Seção de ótica compreende:
I - Subseção de Instrumentes.
Otícoe
II ,- Subseção de Espectroscopia e

e Gravação compete:
I - Rastrear as fontes emissoras
de dados;

II - Manter o equipamento em
condições de ajuste e calibração
para uma eficiente recepção e gralU -

SEÇÃO XI

Da Seção de ótica

Art. 73. A Subseção de Recepção

vação;

IV - Incumbir-se da confecção e
elaboração dos circuitos impressos.
Art. 78. A Subeção de Manutençãocompete:
I - Armazenar e controlar o material necessário às suas atividades;
II - Programar a manutenção
preventiva das máquinas e equipamentos;
III - Manter as instalações necessárias à segurança contra incêndio e gases tóxicos da seção.

Subseção de recepção e gra-

_

-
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Gravar os dados recebidos.

Art. 74. A Subseção de Decodifi-

cação compete:
I - Decodificar os dados recebidos'

IÍ - Registrar os dados decodificados;
IH - Fornecer os dados às fontes
de interpretação.
SEÇÃo x

Da Seção de Fotografia

Art. 75. A Seção de Fotografia
compete:
A supervisão, coordenação e contrôle das atividades das subseções.
Art. 76. A Seção de Fotografia
compreende:
I - Subseção de Produção
II - Subseção de Manutenção.
Art. 77. A Subseção de Produção
compete:
I - Efetuar a revelação dos filmes,
papéis e chapas que lhe forem entregues;
II - Copiar, ampliar e reduzir o
material solicitado;
III - Montagem e indexação de
mosaicos;

Interferometría

III - Subseção de Laser.
Art. 81. A Subseção de Instrumentos óticos compete:
Efetuar projeto, montagem, alinhamento e colaborar na construção
de dispositivos óticos.
Art. 82. A Subseção de Espectroscopia e Interferometria compete:
I - Efetuar projeto, montagem,
construção e alinhamento de espec-.
trômetro de rêde ou prisma, móvel
ou fixo, nas faixas do ultravioleta,
visível e infra-vermelho;
11 - Efetuar projeto, montagem,
construção e alinhamento de interferàmetro de vários tipos, filtros de
atenuações espectrais, polarização e
de interferência.
Art. 83. A Subseção de Laser compete:
I - Conhecer e praticar tôdas as
técnicas relacionadas com a luz coerente, inclusive hologràfía:

ATOS

II - Efetuar a construção e montagem de sistemas relacionados com
a luz coerente;
IH - Dar apoio aos projetos que
usam essas técnicas.
Da Divisão de Bancos de Dados

Art. 84. A Divisão de Banco de
Dados compete:
A supervisão e contrôle dos assuntos referentes à seleção, arquivo e
difusão dos dados relacionados com
atividades espaciais e assuntos correlatos.
Art. 85. A Divisão de Banco de
Dados compreende:
I - Seção de Coleta
11 - Seção de Processamento e
Recuperação
III - Seção de Arquivos Convencionais.
sEÇÃO
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XII

Da Seção de Coleta

Art. 86. A Seção de Coleta compete:
Receber, armazenar e entregar os
dados avaliados.
Art. 87. A Seção de Coleta compreende:
I - Subseção de Recebimento e
Entrega
II - Subseção de Armazenamento.
Art. 88. A subseção de Recebimento e entrega compete:
I - Receber e protocolar os dados
recebidos;
l i - Solicitar o processamento dos
dados;
IH - Fornecer os dados solicitados.
Art. 89. A Subseção de Armazenamento compete:
I - Armazenar os dados
li Manter em dia o catálogo
dos dados armazenados.
SEÇÃO XIII

Da seção de Processamento
e Recuperação

Art. 90. A Seção de Processamento e Recuperação compete:
Codificar, transformar, recuperar
e avaliar os dados.

Art. 91. A Seção de Processamento e Recuperação compreende:
I - Subseção de codificação e ca-·
talogação
II - Subseção de transformação e'
recuperação.
Art. 92. A Subseção de Codificação e Catalogação compete:
I - Prover o total conhecimento
da informação, elaborando códigos
passíveis de recuperação e rápidoacesso;
11 - Elaborar os catálogos referentes aos dados processados.
Art. 93. A Subseção de Transformação e Recuperação compete:
I - Transformar e recuperar os.
dados de acôrdo com as exigências
dos usuários e as técnicas mais adequadas;
li Permitir ao usuário através
de rotinas e publicações, as possibilidades de acesso, seleção e cópia dos
dados.
sEÇÃO

XIV

Da Seção de Arquivos Convencionais:

Art. 94. A Seção de Arquivos
Convencionais compete:
O armazenamento de livros, revistas, periódicos e outro qualquer material bibliográfico de uso normal e·
convencional.
Art~ 95. A
Seção de Arquivos.
Convencionais compreende:
I - Subseção de Biblioteca Central.
U - Subseção de Bibliotecas Setoriais.
Art. 96. A Subseção de Biblioteca.
Central compete:
I - Controlar todo o material bibliográfico do INPE;
II - Atender aos usuários;
IH - Providenciar a aquisição de'
livros, revistas e pertódícos, quando
autorizada pela Direção Geral;
IV - Catalogar e classificar o material bibliográfico para facilitar a
consulta.
Art. 97. A Subseção de Bibliotecas Setoriais compete:
No que lhe fôr aplicável, as atribuições da
subseção de bíhlíoteca.
centra.l.
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Da

Divisão

de

Assuntos

Especiais

Art. 98. A Divisão de Assuntos
Especiais compete:
I - A supervisão e contrôle de
todos os assuntos técnicos que, pela
.sua natureza, não se enquadram nas
Divisões de Ensino, de Laboratórios,
de Análise e Processamento de Da-

dos e de Banco de Dados, necessários às atividades do Instituto.
II - Coordenar as atividades das
atuais dependências do Instituto em
Natal, Fortaleza, Cachoeira Paulista,

Barra da Tijuca e outras que vierem a ser instaladas em face das
exigências dos programas de pesquí-

.sas aprovadas.
Art. 99. A Divisão de Assuntos Es-

peciais compreende:
I -

Seção de Assuntos Especiais

de pesquisa Fundamental;
II -

Seção de Assuntos Especiais

de Analises de Sistemas, Comunica-

ções e Recursos Naturais;
HI - Seção de Assuntos Especiais
de 'I'ransferêncías de Tecnologias.
Art. 100. As Seções da Divisão de
Assuntos Especiais compete:
I - Estudos de viabilidade de desenvolvimento de novas técnicas de
planejamento;
H - Estudos
de viabilidade de
desenvolvimento de
novos equipamentos;
IH - Estudos de viabilidade de
abertura de novos projetos;
IV - Outros estudos julgados necessários ao desenvolvimento do Instituto e apoio especial aos projetos.
Parágrafo
único. Para cada assunto especial será organizado um
grupo de trabalho cujas atribuições,
organização e funcionamento constarão de instruções baixadas pelo
Diretor-Geral, ouvido o grupo de En.genharta de Sistemas.
CAPÍTULO IV

Da Direção Administrativa

Art. 101. A Direção Administrativa, exercida em comissão por um
Diretor
Administrativo
designado
pelo Diretor-Geral do Instituto, é o
órgão incumbido dos encargos da
Administração Geral para efeito de

atendimento executivo dos objetâvoa
do-INPE.
Art. 102. Ao Diretor Administrativo compete:
- Superintender, coordenar, executar e fiscalizar as atcvídades relativas ao pessoal, material, contabilidade, orçamento, comunicação e arquivo, transporte, engenharia civil.
serviços gerais, tesouraria, auditoria
e compras;
II - Assistir ao Diretor-Geral em
todos os assuntos relativos à Administração do INPE e seu apoio à pesquisa;
In - Apresentar ao Diretor-Geral, nas épocas determinadas, os relatórios anuais das atividades da Direção Administrativa;
IV - Encaminhar ao Diretor-Geral, nos prazos legais, a proposta orçamentária do INPE.
Art. 103. A Direção Administrativa compreende:
I - Divisão Operacional
II - Divisão de Economia e Finanças
lU - Comissão de Compras
IV - Auditoria
V - Secretaria.
Da

Divisão Operacional

Art. 104. A Divisão Operacional
compete:
A execução, coordenação, contrõle,
estudo e supervisão das atividades
relacionadas com a Administração
de Pessoal, Engenharia Civil, Administração de Material, Alimentação e
Hospedagem, Comunicações. Transporte, Vigilância e Conservação das
Instalações.
Art. 105. A Divisão Operacional
compreende:
I - Seção de Pessoal
II - Seção de Engenharia Civil
IH - Seção de Material
IV - Seção de Restaurante
V - Seção de serviços Gerais.
Art. 106. As Seções da Divisão
Operacional serão constituídas de subseções e grupos de trabalho.
Art. 107. A Divisão Operacional
terá um Chefe designado pelo Diretor-Geral, por proposta do Direto!
Administra ti vo .
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Parágrafo único.
Chefe da Divisão Operacional será auxiliado por
um secretário.
Art. 108. Os chefes das seções da
Divisão Operacional serão indicados
pelo Chefe da Divisão Operacional e
designados pelo Diretor-Geral 1.<.0
INPE, ouvido o Diretor Administrativo.
SEÇÃo I

Da Seção de Pessoal

Art. 109. A Seção de Pessoal tem
por finalidade a execução, orientação,
oontrôle, e estudo de todos os assuntos relativos à Administração do Pessoal do INPE.
Art. 110. A Seção de Pessoal compreende:
I - Subseção de Direitos e Deveres
II subseção de Movimentação
III - Subseção de Preparo de Pagamento
IV - subseção de Assistência Médico-Dentária e Social
V - Subseção de Bôlsas e Auxílios.
Art. 111. A Subseção de Direitos e
Deveres compete:
I - Orientar e fiscalizar a aplicação uniforme das normas legais sôbre
acumulação, deveres, obrigações, proibições, responsabilidades, penalidades,
prisão administrativa e suspensão
preventiva;
II - Opinar sôbre a aplicação de
leis, regulamentos e instruções referentes a pessoal, inclusive o sujeito a
legistaçâc trabalhista;
III - Estudar e opinar, quanto ao
aspecto legal, as pretensões dos servidores;
IV - Estudar e informar os processas que versem sôbre questão de ajuda de custo, diárias, auxilio-doença,
auxílio para diferença de caixa, auxilio-moradia, e gratificação em geral;
V - Estudar e informar os processos relativos às questões de vencimentos, remunerações e salários dos servídores do INPE;
VI - Apreciar, sôbre o aspecto legal e quanto a seus efeitos, os pedidos
de averbação de tempo de serviço;
VII - Examinar e estudar as situações do pessoal passível de ínquérito administrativo;
VIII - Examinar, interpretar e propor as medíctaa concernentes à efetivação de contrtbutções ou de descon-

tos previstos em Lei e que incidam sôbre vencimentos e salários;
IX - Esclarecer em cada caso a
aplícação da legislação e de jurisprudência administrativa sôbre pessoal,
bem como dirimir as dúvidas suscitadas pelas demais subseções da seção
do Pessoal;
X - Solicitar oríentaçâo ao CNPq
para aplicação de Leis, regulamentos
e instruções sôbre pessoal, na forma
presente no item X do art. 77 do
Regimento Interno do CNPq;
Xl - Lavrar certidões ou expedir
declarações relativas aos atos de sua
competência;
XII - Elaborar os expedientes relativos às seções e executar, por determmaçân do Diretor, quaisquer outros trabalhos pertmentes 310 seu campo de atividades;
XkH - Fornecer elementos para
elaboração do relatório anual da Direçàc Administrativa.
Art. 112. A subseção de Movimentação, compete:
I - Organizar e manter atualizado
o registro individual dos atos relativos
aos servidores do INPE;
II - Controlar a freqüência do pessoal do INPE;
III - Providenciar, quando fôr o
caso, a publicação dos atos relativas
a pessoal;
IV - providenciar a expedição de
declarações, atestados e certidões, relativos à vida funcional e ao tempo
de serviço do servidor;
V - Estudar e informar os processos relativos à movimentação de peso
soal e elaborar os expedientes específicos;
VI - Mant-er atualizados os regístros sôbre atríbuíções e responsabílídanes dos cargos, funções gratificadas
e funções previstas para o regime d~
CLT;
VII - Auxiliar na elaboração e no
estudo da proposta orçamentária nos
itens referentes a pessoal do INPE.
Art. 113. A Subseção de Preparo
de Pagamento compete:
I - Organizar e manter permanentemente atualizados os registros financeiros do pessoal;
II ~ Elaborar as fôlhas de pagamento de salários, gratificações, ajudas de custo, diárias, bôlsas, auxilio e
quaisquer outras vantagens atribuídas
ao pessoal do INPE;
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lU - Preparar as relações de desconto e documentos complementares
das fôlhas de pagamento;
IV - Providenciar a expedição de

declaração e de certificados sôbre vencimentos e vantagens percebidos e
respectivos descontos relativos aos servidores.
Art. 114. A Subseção de ôsslstêncía Médíco-Dentáría e 8001a1 compete:

I - Estabelecer medidas para 00corro de urgência e medicina preventiva;
II - Realizar visitas domiciliares
para constatar faltas por motivo de
doença de servidor do INPE; inclusive

as faltas decorrentes de moleatdas em
pessoas da família;
III - Realizar exames de sanidade
e capacidade física para fins de posse
e exercícío em cargo e empregos do
INPE.

Art. 115. A Subseção de Bôlsas e
Auxílios compete:
I - Anotar e controlar as concessões, renovações, interrupções e cancelamentos de bôlsas;
II - Anotar o recebimento dos relatórios dos bolsistas, reclamando-os
quando não apresentados nas épocas
determtnadas ;
IH - Organizar e manter atualizado o fichário de todos os bolsistas
e ex-bolsistas no País e no exterior,
anotando os respectivos diplomas, relatórios e dados informativos;
IV - sugerir a suspensão imediata do pagamento das coisas àqueles
que deixarem de cumprir, sem causa
justificada, qualquer exigência constante do Têrmo de Concessão de Bôlsas e Auxílios firmado;
V - Solicitar aos bolsistas os documentos necessários ao orecnchimento de suas fichas, inclusive os referentes a diplomas e títulos obtidos em
decorrência da bôlsa:
VI - Preparar, em tempo hábil as
fôlhas de pagamento dos bols~tas
para encaminhamento à Direção Admínístratdva:
VII - Fornecer elementos para o
relatório anual da Direção Administrativa.
SEÇÃo II

Da Seção de Engenharia Civil

Art. 116. A Seção de Engenharia
Civil compete:
A realização de empreendimentos
urbanísticos e arquitetônicos no seu
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aspecto técnico-artístico, destinada a
atender às necessidades do INPE e
desenvolvimento de seus projetos
coma: urbanização de áreas destinadas à pesquisa espacial, construção de
edifícios, construção de bases para
antenas, construção de observatórios
e instalação de equipamentos e serviços correlatos.
§ 19
Tôda obra a ser executada
fará parte de um Projeto aprovado
pelo Diretor-Geral, do qual constarão
todos OS custos, inclusive mão-deobra.
§ 29 O pessoal de obra não será integrante dos quadros do pessoal do
INPE, devendo cessar suas atividades
terminada a obra para a qual foi contratado.
Art. 117. A Seção de Engenharia
Civil compreende:
I - Subseção de Planejamento de
Projetos
11 - Subseção de Programação e
Contrôle
III - Subseção de Execução e Manutenção
IV - secretaria.
Art. 118. A Subseção de Planejamento e Projetos compete:
I - Elaborar o planejamento urbanistico compreendendo os estudos
preliminares, o plano diretor e planos
complementares;
11 - Elaborar projetos -irqultetônícos compreendendo: estudos preliminares, anteprojeto, projeto definitivo, projetos complementares, projetos
estruturais, especificações e orçamento.
Art. 119. A subseção de Programação e Contrõle compete:
I - Programar o desenvolvimento
dos trabalhos e custos de _cada obra;
11 - Controlar a duração de cada
obra a fim de que seja otimizado o
tempo dispomvef
lI! - Fiscalizar a execução dos projetos aprovados;
IV - Apropriar o custo da obra;
V - Controlar o estoque e distribuição do matenal destinado às obras;
VI - Adotar medidas corretivas
nos desvios verificados no planejamento de cada projeto.
Art. 120. A Subseção de Execução
e Manutenção compete:
I - Executar os projetos sob a reaponsabíüdade da Seção, seguindo os
projetos aprovados;
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l i - Executar reparos nas obras de
construçào civil existentes.
Art. 121. A Secretaria da Seção de
Engenharia Civil compete:
I - Preparar, organizar e arquivar
o expediente do setor de Engenhana
Civil;
II - Registrar e dar baixa nas so~
licitações de serviço;
TIl - Controlar os adiantamentos
financeiros, à conta de pronto pagamento, feitos pelo Chefe da Divisão
de Economia e Finanças;
IV - Controlar o ponto e preparar a fôlha de ponto de pessoal de
obra;
V - Coordenar o transporte de material e pessoal de obra.
SEÇÃO l i

Da seção de Material

Art. 122. A Seção de Material compete:
Supervisionar e controlar tôdas as
atividades relativas a importação.
aquísíçâo, armazenagem e fornecimento de material necessário às atividades do lNPE, coordenando as atividades das suoseções da Seção.
Art. 123. A Seção de Material compreende:
I - Subseção de Importação
II - Subseção de Procura e Com-

pras

III - Subseção de Almoxarifado.
Art. 124. A Subseção de Importação compete:
I - Preparar todos os atos e expedientes necessários aOS processos de
importação. realizar contatos com for:'
necedores externos visando a obtencão de propostas e fatura proforma
para colocação de ordens de compra:
II - Preparar todos os atos e expedientes necessários aos processos de...
materiais doados, emprestados, resultantes de convênios e outros recebidos
do exterior;
III - Avaliar o montante real das
despesas para instrução dos processos
a serem submetidos ao Diretor Administrativo, que decidirá sôbre a cobertura das operações pelos recursos
dísponíveís;

IV - Instruir e encaminhar à Divisão de Economia e Finanças os processos de importação, autorizados pelo
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Diretor Administrativo, para empenho
da despesa avaliada;
V - Promover e manter atualizado
o registro dos processos e dar ciência das principais fases às partes
interessadas;
VI ~ providenciar, Junto ao Banco
do Brasil S.A. e Banco Central todos os documentos bancarias necessàríce. para as aberturas de crédito,
emendas, e quaisquer outros atos necessamos a execução do processo de
importação;
VII ~ Providenciar o seguro prévio do matenal a ser importado e os
expedientes necessários a seu desembaraço alfandegárro:
VIII - Manter atualizados os lançamentos de débito e crédito de cada
importação e encaminhar
a
documentação, através da Divisão Operacional, para ser contabilizada na
Divisão de Economia e Finanças;
IX - Supervisionar os trabalhos
de despachante, na Alfândega, para
desembaraço do material importado,
acompanhando tôdas as fases, desde
a chegada do material no Brasil até
a efetiva entrega na Subseção de
Almoxarifado;
X .- Fornecer elementos para a
do
elaboração do relataria anual
Diretor Administrativo;
XI - Fornecer dados para a elaboração da proposta orçamentária.
Art. 125. A Subseção de Procura
e Compras compete:
I - Providenciar a aquisição de
todo o material necessário às atividades do INPE, de acôrdo . com -ottcitações recebidas da Subseção de Almoxarifado;
II ~ Proceder, de acôrdo com a
legislação em vigor,
às
licitações
para compras, obras e serviços;
III ~ Providenciar a elaboração e
o encaminhamento de pedidos de
fornecimento de material e os de
execução de serviço, de conformidade com o parecer emitido pela Comissão de Compras, sôbre a licitação
correspondente;
IV - Encaminhar os pedidos de
fornecimento à Divisão de Economia
e Finanças, para o devido empenho
da despesa a ser realizada;
V - Controlar prazos para entrega de material encomendado, bem
como sugerir à Direção Administrativa aplicação de penas e cancelamento de compras, em casos de for-
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necedores não cumpridores das obrigações contidas nos pedidos de compras;
VI - Preparar documentos e contratos de compras, encaminhando à
Assessoria Jurídica para parecer jurídico e efetivação dos mesmos;
VII - Organizar e manter atualizado o arquivo geral de todos os
documentos de compra, tais como
contratos, convites, pedidos, concorrências e quaisquer outros que comprovem a legalidade da
operação
efetuada;

VIII - Receber, conferir e certificar as contas e faturas de prestação de serviços, ou aquisição de material para processamento dos respectivos pagamentos e consequente contabilização pela Divisão de Economia
e Finanças;
IX - Organizar e manter atualizado o cadastro geral de fornecedores·
X - Fornecer elementos para a.
elaboração do relatório anual da Diretoria Administrativa;
XI - Fornecer dados para a elaboração da proposta orçamentária.
Art. 126. A Subseção de Almoxarifado compete:
I - Atender ao fornecimento de
todo o material requisitado pelos
setores, de acôrdo com as solicitações
de material;
II Receber e encaminhar
à
Subseção de Procura e Compras as
requisições de compras, autorizadas
pelos setores competentes;
In - Manter contrôle permanente
do material em estoque, a fim de
que possam ser atendidas as necessidades do serviço com presteza e eficiência;
IV - Organizar mapas mensais de
entrada e saida de material com discriminação do custo, procedência,
destino e saldo existente;
V - Propor a permuta ou venda
de material considerado ínservível ou
em desuso, bem como a baixa da
responsabilidade pelo material permutado ou vendido;
VI - Receber o material adquirido, proceder a referida conferência.
recolher ao Almoxarifado, desde que
satisfaça a especificação constante do
respectivo pedido. e emitir nota de
recebimento comprovando a referida
entrada;
VII - Orientar a utilização do material;

VIII - Opinar sôbre as questões
relativas a material;
IX Apresentar inventário anual
do material existente no Almoxarifado no final de cada exercício;
X - Fornecer elementos para a
elaboração do relatório anual da Direção Administrativa;
XI - Fornecer dados para a elaboração da proposta orçamentária.
ssçzo IV

Da Seçáo de Restaurante

Art. 127. A Seção de Restaurante
compete:
O suprimento de alimentação ao
pessoal do INPE.
Art. 128. A alimentação será indenizada pelos usuários do restaurante.
Parágrafo único. Tôdas as despesas com a aquisição de viveres deverão ser cobertas pela receita proveniente da indenização da alimentação, da venda dos resíduos ou receitas especificas.
I
Art. 129. A Seção de Restaurante
compreende:
I - Subseção de Preparo de Alimentação
II - Subseção de Aquisição de Gêneros .Alímentícios
IH - Subseção de Escrituração e
Estoque.
Art. 130. A Subseção de Preparo
de Alimentação compete:
I - Apresentar ao chefe da Seção de Restaurante os elementos necessários a confecção do cardápio.
com fim de variar a alimentação do
pessoal;
II Fiscalizar todos os serviços
relacionados com a alimentação de
pessoal, bem como zelar pela díscíplina nos refeitórios, nas copas e cozinhas'
,
III :....... Propor ao chefe da Seção de
Restaurante sôbre a venda dos resíduos, na conformidade das dtepostçôes vigentes.
~
Art. 131. A Subseção de Aquisição
de Gêneros Alimentícios compete:
I - Preparar e expedir as coletas
de preços relativos a víveres e a outros artigos de consumo não tornecidos pelo Setor
de
Material do
INPE;
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II - Receber as propostas relativas
às coletas de preços, no dia determinado, abri-las na presença da Comissão de Compras do INPE, fazendo-as rubricar na forma regulamentar'
rir - Fazer as aquisições do material peculiar ao serviço, quando devidamente autorizado;
IV - Fazer, com a necessária antecedência, 08 pedidos quinzenais e os
de consumo diário;
V - Apresentar ao chefe da Divisão de Economia e Finanças os pedidos-empenho, referente à sua dependência, para ser feita a dedução
no respectivo crédito;
VI - Examinar quantitativa e
qualitativamente os víveres adqnlridos.
Art. 132. A Subseção de Escrituração e Estoque compete:
I - Ter sob sua responsabilidade
a escrituração da sua competência;
II - Submeter as fichas de esteque e demais peças da escrituração,
referentes ao seu serviço, à rubrica
do Chefe da Seção, sem o que não
são consideradas legais;
III - Prestar esclarecimentos e.
dar pareceres sôbre assuntos referentes ao seu serviço;
IV - Preparar a correspondência
que deva ser assinada pelo Diretor
Administrativo;
V - Propor ao Chefe da Seção o
pessoal necessário ao serviço; bem
como o que julgar conveniente para.
melhorar a alimentação do pessoal
do INPE;
VI - Organizar o relatório anual
relativo à sua dependência e outros
que lhe sejam pedidos;
VII - Receber, guardar e conservar, nas melhores condições, -is viveres destinados' ao pessoal do INPE;
VIII - Receber todo
material
destinado aos refeitórios, as cooae e
a cozinha, zelando pela sua guarda e
conservação, observada a dtsposação
aplicável;
IX - Providenciar a distribuição
dos víveres para consumo diário, de
conformidade com as ordens e tabelas vigentes;
X - Apresentar, em perfeita ordem, OS documentos de sua responsabilidade;
XI - Remeter ao Chefe da Seção,
os documentos relativos ao seu serviço, para legalização e destino convenientes;

XII - Proceder no fim de cada
quinzena, na presença dos Chefes da.
Divisão Operacional e Chefe da Seção, ao balanço dos víveres existentes em depósito;
XIII - Prestar contas ao Chefe
da Seção, no fim de cada mês ou
quando lhe fôr determinado, do dinheiro que houver recebido para
atender às necessidades do serviço que
lhe está afeto;
XIV - Comunicar .ao Chefe da
Seção, tôdas as ocorrências referentes à alimentação do pessoal do '"
INPE, prestando-lhe os devidos ~
clarecímentos.
SEÇÃO

v

Da Seção de Serviços Gerais
Art. 133. A Seção de Serviços Gerais compete:
Solucionar tôdas as questões telauvas a comunicações, arquivo, tipografia, transporte, portaria, vigilância, limpeza interna dos edifícios e
conservação das áreas verdes, motel
e facilidades.
Art. 134. A Seção de Serviços oerais compreende:
I - Subseção de Publicações, Arquivo e Protocolo
II - Subseção de Transporte
IH - Subseção de Facilidades.
Art. 135. A Subseção de Publicações, Arquivo e Protocolo compete:
I - Fichar, numerar, classificar e
distribuir todos os documentos que
lhe forem encaminhados e organizar
os respectivos processos, de acôrdo
com as normas estabelecidas, fornecendo aos interessados cartões de
protocolo dos documentos recebidos;
II - Controlar o movimento dos
papéis e do trânsito pelas diversas
seções do INPE;
IH - Prestar informações aos interessados sôbre o andamento de seus
processos, papéis ou relatórios;
IV - Numerar e expedir t6da a
correspondência do INPE, exceto a
de natureza sigilosa;
V - Guardar os documentos e
processos a serem arquivados, salve
os de natureza sigilosa que devem
ser mantidos na Direção Geral;
VI - Dar vista aos interessados,
no recinto da Seção, de processos ou
de documentos arquivados, mediante
autorização, por escrito, do Chefe da
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Divisão ou autoridade superior;
VII - Providenciar a publicação
no Diário Oficial, dos atos e despachos do Diretor-Geral, que
devam
ser publicados;
VIII - Providenciar a publicação
e reprodução de material ligado a
cursos de pós-graduação, -ejatórío
cientifico e administrativo;
IX - Controlar e informar
os
custos da impressão ou reprodução
dos trabalhos encaminhados à Subseção de publicações, Arquivo e Protocolo;
X - Fornecer dados para a elaboração da proposta orçamentária.
Art. 136. A. Subseção de Transportes compete:
I - Manter atualizado o mapa demonstrativo do movimento das viaturas existentes no INPE. e do atendimento das requisições;
11 - Organizar as escalas de serviços dos motoristas e do pessoal da
conservação. manutenção e segurança dos transportes;
III - Zelar pela manutenção e
abastecimento das viaturas ;
IV - Encaminhar as viaturas aos
representantes autorizados para as
revisões periódicas;
V - Registrar em livros próprios
o movimento diário dos veículos e
manter o contrôle rigoroso do con
sumo de combustível;
VI - Apresentar resumo estattstico das atividades do setor, no final
de cada exercícío .
Art. 137. A Subseção de Facilidades compete:
I - Registrar as entradas e saídas de pessoal e material;
II - Responder pela segurança da
área do INPE no que se refere a vtgilância e proteção contra incêndio;
III - Responder pela organização
e contrôle do Motel do INPE;
IV - Manter as edificações e áreas
verdes do INPE sempre em perfeitas condições de higiene e limpeza;
V - Rsponder pelo sistema de comunicações do INPE;
VI - Providenciar a aquisição de
passagens, recepção.
transporte e
acomodações do pessoal vinculado à
atividades do INPE.
Art. 138. A composição e funcionamento dos Grupos de Trabalho da
Divisão Operacional serão fixados
em instruções baixadas pelo DiretorGeral do INPE, obedecendo à síete-

mátíca do presente Regimento, às
disposições legais e aos príncíplos da
organização matricial adotada.
Da Divisão de Economia e Finanças

Art. 139. A Divisão de Economia
e Finanças compete:
examinar, registrar
e
Coligir,
controlar todos os atos e fatos econômico-financeiros e patrlmonais.
bem como a elaboração e o contrôle
da execução orçamentária e extraorçamentária do INPE.
Art. 140. A Divisão de Economia e
Finanças compreende:
I - Seção de Contabilidade;
II - Seção de Orçamento;
IH - Seção de Serviços Prestados
e Rendas Eventuais.
Art. 141. As Seções da Divisão de
Economia e Finanças serão constituídas de subseções e grupos de trabalho.
Art. 142. A Divisão de Economia
e -Finanças terá um chefe designado
pelo Diretor-Geral, por proposta do
Diretor Administrativo.
?ar<'tgra.:Lu único. O Chefe da Divisão de Economíe e Finanças será auxiliado por um secretário.
Art. 143. Os Chefes das Seções da
Divisão de Economia e Finanças serão indicados pelo Chefe da Divisão
e designados pelo Diretor ~ Geral do
INPE, ouvido o Diretor Administrativo.
SEção

VI

Da Seção de Contabilidade

Art. 144. A Seção de Contabilidaà.e
compete:
Execução de tôdas as atividades "'elativas à escrituração econômico-financeira do Instituto, de acôrdo com
as normas de contabilidade vlgences
e da legislação específica.
Art. 145. A Seção de Contabilidade
compreende:
I - Subseção Financeira;
II - Subseção Patrimonial;
lU - Subseção de Prestações e To.
madas de Contas;
IV - Subseção de Custos.
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Art. 146. A Subseção Financeira
compete:
I _ Classificar e es?ritura.r, nas
contas do Sistema Fman.celro! .8.S
operações em face dos boletins diários
da Tesouraria, bem como os doc~m~n
tos que, por sua nature.za~ nao ·,enham trânsito por esta última:
II - Manter em dia os registros
anaUticos que se tornarem necessários, dentro do sistema nnanceiro:
III - Manter, rigorosamente. em
dia, o contrôle das contas bancártas:
IV - Informar os processos relativos ao levantamento de depósitos C'
valores diversos;
..
V - Levantar os balancetes penodicos do sistema financeiro:
VI - Levantar o Balanço Financeiro do exercício, remetendo-o à Seção de Contabilidade para fins de direito;
VII - Fornecer elementos para a
elaboração da proposta orçamentária.
Art. 147. A Subseção Patrimonial
compete:
I - Escriturar, nas contas patrimoniais, as respectivas operações;
II Manter em dia os registros
analíticos que se tornarem necessários dentro dos sistemas patrimoniais
e d~ compensação;
III - Manter em dia o contrôle
sistemático dos elementos patrimoniais;
IV - Registrar à vista dos competentes processos, as baixas ou transferências decorrentes de prestação de
contas, bem como as superveniências
e insubsístência, ativa e passiva verificadas;
V - Levantar os balancetes periódicos do Patrimônio;
VI - Levantar, à vista dos elementos da própria Subseção Patrimonial, o Balancete Geral do Ativo e
Passivo do INPE relativo ao exercicio encerrado e submetê-lo à supervisão do Chefe da Seção;
VII - Coordenar os balanços. patrimonial e econômico do exercício
corrente, para serem encaminhados
ao CNPq, na forma da legislação em
vigor;
VIII - Fornecer os elementos para
a elaboração da proposta orçamentária.
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Art. 148. A subseção de Prestações
e Tomadas de Contas compete:
I - Examinar as prestações de
contas dos responsáveis pelos bens,
valôres e dinheiro do INPE;
II - Efetuar t-omada de contas;
IH -- Examinar a regularidade da
aplicação dos adiantamentos feitos
pelo INPE;
IV - Realizar, pelo menos uma vez
ao mês, a tomada de contas da Tesouraria do INPE;
V - Relacionar, até 30 de novembro de cada ano, as prestações de
contas em atraso;
VI - Prepara! a prestação de contas mensal e anual do CNPq, de
acõrdo com as normas legais vigentes'
VII - Preparar o expediente para
remessa dos balancetes mensais e baIanço anual ao CNPq, de acôrdo com
as normas legais vigentes;
VIII - Providenciar para que Se
inclua nas prestações de contas, obriga tórramente, os balanços financeiros,
econômicos e patrimonial, bem como
o quadro comparativo de receita estimada com a realizada e o da despesa fixada ou autorizada com a efetuada;
IX - Fornecer dados para a elaboração da proposta orçamentária.
Art. 14~. A Subseção de Custos
compete:
I Relacionar todos os componentes do custo, os dados necesaanos
à sua apropriação e cálculo, bem como as fontes que fornecerão as informações;
II - Fixar o método de apropriação;
IH - Classificar os componentes
do custo em: diretos e indiretos.
IV - Fixar os fatôres de proporcionalidade para o rateio dos custos
indiretos;
V ~ Fixar os critérios de atribuição de preços e valôres aos componentes do custo;
VI - Relacionar as matérias-primas e materiais de apropriação direta, em cada projeto ou atividade do
INPE;

VII Relacionar os tempos de
mão-de-obra direta envolvidos em
cada projeto ou atividade do INPE;
VIII - Elaborar o roteiro dos cálculos de custo e a forma de sua
apresentação;
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IX - Elaborar demonstrações com- ..
Art. 153. A Subseção de Contas
paratlvas totais ou parciais, entre orCorrentes e Líquídação compete:
çamentos estimados dos projetos e
I -- Coligir, examinar e classificar,
das atividades e os custos apropriacontàbilmente, todos os documentos
dos;
já consignados no sistema orçamenX - Fornecer dados para elaboratárto pela Subseção de Execução e
ção de preços e valôres dos serviços
Contrôle, para serem enviados à Subda Seção de Serviços Prestados e
seção
de Prestações e Tomadas de
Retidas Eventuais;
Contas, depois de liquidados pela TeXI ~ Fornecer, anualmente, dados
souraria;
para elaboração da Proposta Orçamentária . do INPE.
II - Proceder a liquidação da despesa pela escrituração nominal. em
SEção Vil
contas correntes, de todos os empenhos das despesas, das ordens de paDa Seção de Orçamento
gamento e das anulações de empenhos;
Art. 150. A Seção de Orçamento
III - Manter o contrôle nominal
compete:
dos créditos referentes aos empenhos
A supervisão de tôdas as atividades
das despesas não liquidadas durante
relativas ao contrâle e execução dos
o exercício, inscritos em "Restos a
recursos orçamentários e extra-orpagar';
çamentários. em obediência à legisIV - Elaborar balancete mensal
lação em vigor.
das contas correntes orçamentárias e
Art. 151. A Seção de Orçamento
extra-orçamentárias;
compreende:
V -- Elaborar, para o encerramento
I - Subseção de Execução e õondo exercício financeiro, a relação notrôle;
minal dos credores do INPE, incluídos
II - Subseção de Contas Correntes
em "Restos a Pagar";
e Liquidação.
VI -- Fornecer dados para a ela ~
Art. 152. A Subseção de Execução
boração da proposta orçamentária.
e Contrõle compete:
SEção VIII
I ~ Emitir as Notas de Empenho
das despesas;
Da Seção de Serviços Prestados
e
11 -- Informar sôbre os saldos dos
Rendas Eventuais
créditos orçamentários e dos títulos
internos, propostos pelo Diretor-Geral
Art. 154. A Seção de Serviços Prese aprovados pelo CDI;
tados e Rendas Eventuais compete:
III -- Deduzir das respectivas doSupervisionar, controlar e aplicar,
tações orçamentárias e extra-orçacom aprovação do Diretor-Geral do
mentárias, tôdas as despesas empeINPE. os recursos provenientes dos
nhadas procedendo a sua reversão
itens V e VI do art. 165 do Presente
mediante anulação dos empenhos veRegimento.
rificados;
IV -- Propor a abertura de créditos
Art. 155. A Seção de Serviços Presa título de destaques à conta;
tados e Rendas Eventuais compreV -- Emitir Ordens de Pagamento;
ende:
VI - Emitir Guias de Receitas;
I - Subseção de Contabilidade;
VII - Emitir Requisição de Passagens;
11 - Subseção de Tesouraria;
VIII -- Levantar, mensalmente o
III - Secretaria.
"Demonstrativo de Execução do Orçamento e Despesa", por Setor conArt. 156. A Subseção de Contabitendo os totais do "Orçado", "Empelidade compete:
nhado", "Pago" e "A Pagar";
IX -- Levantar idêntico demonstraI -- Classificar e escriturar nas
tivo para todo o ano;
contas do sistema financeiro as reX - Fornecer elementos para a
ceitas e despesas da Seção de S-erelaboração da proposta orçamentária.
viços Prestados e Rendas Eventuais;
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II - Manter em dia os registros
analíticos que se tornarem necessários, dentro do sistema financeiro;
III Levantar balancetes periódicos do sistema financeiro;
IV - Prestar contas, mensalmente,
à Direção Geral, por intermédio da
Divisão de Economia e Finanças de
todo o movimento econômic t-fínancetro da Seção, apresentando os respectivos balancetes;
V - Emitir documentos de receita
e despesa da Seção;
VI - Submeter :i aprovação do Diretor Administrativo, através ria Divisão de Economia e Fmanças do
INPE, o plano de despesas para a
execução das tarefas sob a responsabilidade da Seção;
VI! - Fornecer dados para a elaboração da proposta orçamentária do
INPE;

Art. 157. A Subseção de Tesouraria
compete:
I - Manter, rigorosamente em dla,
o contrôle das contas bancáríar da
Seção;
I! - Informar OS processos relativos ao levantamento de depósitos
de valôres diversos;
lI! - Efetuar os pagamentos devidamente autorizados;
IV - Efetuar os recebimentos das
receitas da Seção;
V - Apresentar ao Chefe da Divisão de Economia e Finanças ,) movimento diário de receita e despesa
da Seção;
VI - Organizar o balancete mensal da Seção;
VII - Colaborar na elaboração -ía
proposta orçamentária do INP-E.
Art. 158. A Secretaria da Seção de
Serviços Prestados e Rendas Eventuais compete:
Organizar o expediente, protocolo e
arquivo da Seção.
Art. 159. A composição e funcionamento dos grupos de trabalho da
Divisão de Economia e Finanças serão fixados em instruções baixadas
pelo Diretor - Geral do INPE, obedecendo à sistemática do presente regimento, às disposições legais em ví-
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gor e aos princípios da Organização
Matricial adotada.
Da Comissão de Compras

Art. 160. A Comissão de Compras
será integrada pelos seguintes membros da DIreção Administrativa:
I Diretor Administrativo (Presidente)
H - Chefe da Divisão Operacional (Membro)
IH - Chefe da Divisão de Economia e Finanças (Membro).
Art. 161. A Comissão de Compras
compete:
I - Aprovar tôdas as aquisições de
material e prestações de serviços necessários ao INPE;
II Solicitar pareceres técnicos,
quando julgar necessário, para a adjudicação pela melhor qualidade ou
menor prazo de entrega;
IH - Estabelecer normas de trabalho para a Seção de Procura e
Compras.
Da Auditoria

Art. 162. A Auditoria é composta
de Auditores Senlor e Auditores Junior.
Art. 163. A Auditoria compete:
I - Informar mensalmente a Direção Administrativa acêrea do cumprimento das normas administrativas
vigentes, por parte das Divisões, Seções e Subseções do INPE, apresentando os respectivos relatórios;
II Levantar mensalmente, ou
quando determinado pelo Diretor
Geral ou Diretor Administrativo, dados relativos a tôdas as atividades
administrativas, especialmente às de
caráter patrimomal e econômico financeiro do INPE.
SEÇÃo IX
Da Secretaria

Art. 164. A Secretaria da DIvisão
Administrativa compete:
O contrôle do protocolo, arquivo e
correspondência da Divisão.
TITULO III

Dos Recursos
Art. 165. Os recursos para manutenção e desenvolvimento dos serví-
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ços e execução das atividades do
Instituto provirão de:
I - Dotações orçamentárias;
II - Créditos suplementares e especiais;
III - Subvenções;

IV - Doações, legados ou outros
auxilias com ou sem finalidade específica, que receber de pessoas físicas
ou jurídicas, nacionais, estrangeiras
ou internacionais;
V - Rendas de serviços prestados
ou rendas eventuais de qualquer na-

tureza;

VI - Produto de venda de material ou de alienações de bens patrimoniais, que tiverem sido autorizados pelo Presidente da República;
§ 19 Em princípio as dotações orçamentárias serão entregues ao ....
INPE trimestralmente, dependendo
de como seja provido o CNPq, e deverão ser depositadas na Agência do
Banco do Brasil de sede do INPE;
§ 2º As receitas de que trata o
item V, resultantes de serviços técnicos, de computação ou rendas eventuais de qualquer natureza se destinam a atender despesas com materiais e serviços. necessários à renovação, conservação e manutenção
dos bens móveis e imóveis dos equipamentos e materiais utilizados;
§ 39 As receitas de que trata o
item VI serão destinadas aos fins especificados, nos expedientes submetidos a apreciação do Presidente da
República.
Art. 166. As propostas do INPE
para os' orçamentos-programas anuais
e orçamentos plurianuais de investimentos serão encaminhados à Presidência do CNPq.
Parágrafo úníco. A prestação anual
de Contas ao CNPq, será feita até o
dia 15 de janeiro e constará, além de
outros, dos seguintes elementos:
I - Balanços: Patrimonial, Econômico e Financeiro;
II - Quadros comparativos, entre
a receita estimada e a receita realizada, entre a despesa fixada e a despesa realizada.
Art. 167. Será remetido ao Conselho Diretor até o dia 20 de cada mês,
o balancete de Prestações de Contas
mensal, referente e ao mês anterior.
Art. 168. A proposta orçamentária
do INPE será apresentada ao CNPq,

nos prazos previstos na legislação
própria.
Art. 169. A movimentação dos recursos será feita mediante assinatura conjunta do Diretor-Geral e do
Diretor Administrativo ou do Chefe
da Divisão Operacional da Direção
Administrativa, quando o estiver
substituindo.
1"ÍTULO IV

Do Pessoal

Art. 170. O pessoal necessário ao
funcionamento do INPE, deverá atender os padrões de eficiência elaborados pelo Grupo de Engenharia de
Sistemas para cada cargo, emprêgo,
encargo, função ou missão e poderá
ter as seguintes origens:
I - Servidores do CNPq, ou de
seus Institutos subordinados, postos à
sua díspostçâo;
II - Servidores da Admínlstração
Federal, requisitados pelo Presidente
do CNPq, na forma da regfslação
em vigor e postos à sua disposição.
lIr - Pessoal dos Quadros das Administrações Estaduais, Municipais e
de outras entidades públicas ou privadas, mediante entendimento com
os órgãos interessados;
IV - Empregados contratados pelo
regime da Legislação Trabalhista;
V - Especialistas, contratados por
periodo de tempo determinado, de
acôrdo com a Legislação Trabalhista,
na forma do art. 96 do Decreto-lei
200, de 25 de fevereiro de 1967;
VI - Pessoal eventual na forma do
art. 111 do Decreto-lei 200 de 25 de
fevereiro de 1967 observado o disposto no art. 8 9 do Decreto 67.561, de
12 de novem.rco de 1970.
VII - .&Jlsistas de que tratam os
artigos 59, n9 XII e 9 Q n 9 XVIII.
§ 1Q O pessoal a que se refere o
item IV dêste artígx, constará de tabela de emp, êgos e salários. que será
submetida à aprovação do Senhor
Presidente da República, através da
Presidência do CNPq.
§ 29 O::; assessôres especialistas, de
que trata o cem V, necessários eo
desenvolvimento dos projetos aprovados e constant-e dos planos anuais e
plurianuais, serão contratados, na ror,
ma do art. 96 do Decreto-lei 2(}{), de
~5 de fevereiro de 1967, pelo Diretor-
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Geral do Instituto. obedecendo aos seguintes critérios:
I _ ExistêncIa de recursos
TI -c-Prazo determinado
UI ....:. Necessidade do projeto.
TÍTULO V

Do Horário

Art. 171. O horário de funcionamento do Instituto será fixado em
instruções baixadas pelo Díretor-Geral, observadas as disposições legais
em vigor.
TÍTULO VI

Das substituições

Art. 172. O Diretor-Geral será
substituído eventualmente pelo Díretal' Científico.
Art. 173. O Diretor Científico será
substituído eventualmente pelo Chefe
do Departamento de Pesquisas.
Art. 174. O Diretor Administrativo
será substdtuido eventualmente pelo
Chefe da Divisão Operacional.
Art. '175. As demais substituições
serão feitas por portaria da Direção
Geral, ouvidos -os Diretores Cíentífifico e Administrativo.
TíTULo vn

Disposições Gprais e Transitórias

Art. 176. Os trabalhos e os resultados das pesquisas - realizadas por
iniciativa ou sob o patrocínio do ...
INPE, exclui 105 os casos qUe interessem à segurança nacional, serão divulgados pela forma mais apropriada
trazendo expres..ea referência à contribuição do Instituto.
Art. 177. Qua!quer pess..a a serviço
do INPE que. em virtude da tuncão
exercida ou do trabalho a seu cargo,
tiver conhecimento de matéria julga
da sigilosa, será responsabilizada pela Inobservância do sigilo nas formas
das disposições Iegaía em vigor.
Art. 178. Os atos jurídicos. ou instrumentos do INPE gozam de ampla
isenção tributária, e seus bens e rendas não serão passíveis de penhora,
arresto. seqüestro ou embargo,
Art. 179. A representação concedida
ao Diretor-Geral do INPE, pelo §
4
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29 do Art. 79 de Decreto 68.532, de
22 de abril de 197J. é privativa desta
autoridade não podendo os servidores
do Instituto representá-lo sem expressa delegação.
Art. 180. A sede do mPE será estabelecida por ato do Presidente do
CNPq. - Gen. Bda. Artiuu: Mascarenhas Façanha, Presidente do Conselho Nacional de Pesquisas.
DECRETO

~"

69.906
DE 1972

DE

7

DE

JANEIRO

Redistribui, com os respectivos ocupantes, para o Quadro de Pessoal - Parte Especial - do Ministério õa lVIarinh(.i" cargo.~ originários da Exti-n,ttl. Companhia Nacional de Navegação Costeira - Autarquia Federal e dá outras provi
4

âénciae

o Presidente da República. usando
das atrlbuiçôes qUE' ll1e confere o artigo 81. item trr. da Constituição. e
tendo em vista o disposto no artigo
99, § 29. do Decreto-lei nv 200, de 25
de fevereiro de 1007, decreta:
Art. 19 Ficam redistribuídos. para
o Quadro de Pessoal - Parte ESpecial - do Ministério da Marinha.
os seguintes cargos ínterrrantes
do
Quanro de pessoal - Parte Suulementar - do Ministério dos Transportes. com "'\<' respectivos ocur.antes,
originários -ta F."<t,jnta r""'YI1n"t.nlill'l Naolonal c1f' Naveaacão Costeira - Auta-outa Fenp1'31 marrtid-, o resrlme tu,
rídic.n f' nrevtôe-icíárto dos servtôores:
3(l Cozinheiro nlJPcfcantp - (Cr$ 437,00)
.roão Francisco Viegas
Trabalhador _ !r.1'~ ,)Q~=t.OO) çú,o E:dinta

Fun~

Raul de Oliveira T...essa

Art. 2Q O M!nistéri o dos 'Transportes rp.mrtt,P'l'~ ar 61'Q'án de Pessoal
do Ministpl'i.rt dr Marinha. no prazo
dI" ':1[1 (trint..~,) dias a contar da publicad'í.n r'lil.«te Decreto os wsentamentos iT"lr'li,,;..t.'J:ü~ dos servidores aqul

menctonados.
Art. 39 O -:is"Y1~to neste Decreto não
homoloca -Ituacão que, em virtude

dp. sinni~A_n'"!.il
thrn 011 1'OU1«::> n

8.rim 1-nistraenouadramento. ve-

ino"Pl'it~
"lP

nha a ser considerada nula, ilegal ou
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contrária às normas administrativas
aplicáveis à espécie.
Art. 49 Os ccupantes dos cargos
ora redístríb.ndos continuarão a per.,
ceber seus vencimentos .3 vantagens
pelo órgão de origem, até que orçamento do Ministério da Marinha con-

signe os recursos necessários ao pagamento da despesa resultante do
cumprimento déste ato.
Art. 50? :f:ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 7 de janeiro de 1972;
1519 da Independência e 849 da
República.
li. ÉDIcr
Adalberto d-e Barros Nunes
Mario Da 1nd Andreazza
EMÍLIO G.

6~. 907 DE
JANEIRO DE 1972

DECRETO N9

7

DE

b) Conselho C'..msultivo de Mão-de.
Obra;
C) Comissão de
Enquadramento
Sindical;
d) Conselho Atuarial;
e) Conselho Federal de Estatística:
h Conselho Feâeral de Técnicos de

Admtnlstraçâo:

g) conselho Federal de Profissionais de Relaçó~s Públicas;
h) Conselho Regional do Trabalho
Marítimo;
i) conselho Regional de nstetrsuca:
h Conselho Regional de Técnicos
de Admtrüstracâc:
k) conselho Felll(lnJ.l de Proftssícnais de _{elações Públicas.
Parágrafo trntco E' fixado em treze (13) o número de sessões mensais
r<''''Yl1lnpl"~Õa.,<cj pa!'", o Conselho de Re·
cursos da Pr"'v-ljêncla Social (cRPS)
e nata as Juntas de Recursos da Pre,

vtôêncla Social

Classifica os órgãos de deliberação
coletiva existentes na área do Ministério do Trabalho e Pteoíâéncia

Social.

o Presidente da República, usando
da atribuição qUe lhe confere o artigo dI, item EfI. da Constituição e
tendo em vista o disposto na Lei' nc
5.708, de 4 de outubro do 1971, decreta;
Art. 1 9 Ficam classífícados, de acôr.,
do com o Decreto nc 69. 38~, de 19 de
outubr? de !~)';1 os seguintes órgãos
de delíberaçâo ecletiva existentes na
área do Minis t.é1"-o do Trabalho e Previdência Social;
I - órgãos de 29 grau (letra b do
artigo l Q do Decrete. no 59.382, de 19
de outubro de 1971);
a) Conselho de Recursos da Previdência Social (CRPS);
b) Conselho Superior do Trabalho
Marítimo;
C) Conselho Fireal do IPASEd) Conselho Ijíretor do !PASE;
e) Conselho Fiscal do INPS;
j) Comissão de Coordenação-Geral
do INPS,
g) Conselho Administrativo do Programa Especial de Bôlsas de Estudo;
h) Conselho Diretor do Fundo de
Assistência ao Trabalhador Rural.
II - órgãos de 3Q grau (letra c do
artigo 19 do Decreto reterído) :
a) Juntas de Recursos da Previdência Social (JRPS);

''''F.P~).

prevalecendo,

para os dema ;.~ órzãos. o limite fixado nos resnectdvos resulamentos,
-ue nã.. . no.ri~·<"á ultrauassar a previSM do artigo 2Ç § 39. do Decrete ne
69. ~R?" de 19 de outubro de 1971.
Art. 29 "ate Decreto entrará em vi..
gor na data de sua publlcaoão. revogadas as díspostçôes em contrário.
Brasilh. 7 de Ianelro de 1972;
1519 (la Independência e 84 9 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Júlio Barata

DECRETO N0 69 _90S JANEIRO DE

DE

lO Dl!

1972

Autoriza, o funcionamento da Facu~
(fade de Filosofia. Cíéncias e Letras
de Presidente weucestce, S. P.
O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o ar
tillo 81, item lII, da Constituição. de
ucôrdo com o artigo 47 da Lei núme
ro 5.540, de 28 de novembro de 1968
alterado pelo Decreto-lei ne 842, d~
9 de setembro de 1969 e tendo em
vista o que consta do Processo CFE
nc 1. 845-70, do Ministério da Educação e Cultura, decreta:
Art. 19 Fica autorizado o funcionamento da Faculdade de Filosofia Ct4
êucías e Letras de Presidente Wen-

Á'1'OS

no
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ceslau, com os cursos de Letras, Es·
tudos Sociais, Pedagogia, Matemática.
Ciências, mantida pela rnstítuíção
Toledo de Ensino, na cidade de Presidente 'Wenceslau, Estado de Sà"
Paulo.
Art. 2Q aste Decreto entrará em VIgor na data de sua publicação, revoganas as disposições em contràno.
Brasília, 10 de janeiro de 1972;
151<' da Independência e 849 da
República.
EMíLIO G. MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

DECRETO NO 69.909 JANEIRO DE

DE

10 DE

197?

'l'orna sem ejeito aproveitamento da
àzspontvel no Quaàro de Pessoal do
Ministério da Marinha.

o

Presidente da República, usando

da.It atribuições que lhe confere o artlgo 81, item In, da Constituição, o
Lendo em vista o que consta do Pro-

cesso ne 6.946, de 1971, do Departamento Administrativo do Pessoal Crvít decreta:
Art. 1Q Fica sem efeito o aproveitamento, no cargo de Escrevente-Datilógrafo, Código AF-204.7, do Quadro
de Pessoal - Parte Permanente - do
Ministério da Marinha de Tito Lívio
de Araújo Passos, em disponibilidade
em igual cargo "do Quadro de Pessoal
do Instituto de Prevídêncía e Assistência dos Servidores do Estado, efetuado pelo Decreto no 69.520, de 9 de
novembro de 1971, publicado no Dia·
rio Oficial de 10 seguinte.
Art. 2Q aste Decreto entrará em
vígor na data da sua publícacâo, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 10 de janeiro de 1972;
1510 da Independência e 849 da
República.
EMíLIO G.

MÉDICI

Adalbel'to de Barros Nunes

Julio Barata

DECRETO NQ 69.910 JANEIRO DE 1972

DE

10

DE

Extingue cargos e cria junções çratijicadas ao Quadro de Pessoal do
Ministério da Fazenda.

o Presidente da República, no uso
ôas atribuições que lhe confere o artigo 81, item IIl, da Constituíçâo, decreta:
Art. 1Q Ficam criadas, no Quadro
de Pessoal do Mínísteric da Fazenda,
as seguintes funções gratificadas:
1 função de Secretário Executivo,
símbolo l-F
9 funções de Chefe de Setor, simbole l-F
35 funções de Assessor, simbolo 2- F
29 funções de Chefe de seção, símboro 2-F
1 função de Chefe de Serviço, símbole 2-F
60 funções de Encarregado de Turma, símbolo 4-F
)3 funções de Secretária de Subsecretaria, símbolo 5-F
f; funções de Secretária de Chefe de
Setor, símbolo 6-F
Art. 2Q Ficam extintos os seguíntea cargos e funções gratificadas ele)
Quactro de Pessoal do Ministério na
Fazenda:
a) Cargos:
1 cargo de Criptógrafo, nível 12-B
I

ver

cargo de Executor de Textos, nt-

14-A

9 cargos de Técnico Auxiliar de
Mecanização, nível 9-A
42 cargos de Escrevente-Datilógrafo,

nível 7

79 cargos de Fiel do Tesouro, nível 18
6 cargos de Fiel do Tesouro, IÚVE..I 17
4 cargas de Fiel do Tesouro, nível 16

t»

Funções Grtuifícaâas da ex-Diretoria da Despesa Pública:

1 Chefe do Serviço

símbolo 2-F

de

Contrôle,

Chefe do Serviço de Créditos.
símbolo 2-F
1 Chefe da Tesouraria Geral, sim..
bolo 2-F
1 Chefe da 1~ Pagadoria, símbolo
1

2-F

1 Chefe da

2-F

2~

Pagadoria, símbolo

4 Assessores, símbolo a-F
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1 Chefe do Serviço Administrativo,
símbolo 4-F
1 Chefe da Seção de Créditos da.
Fazenda, do S.C. símbolo 4-F
1 Chefe da Seçáo de Créditos dos
MJ.mstérios, símbolo 4- F
1 Chefe da Seção de Expedient-e,
símbolo 5-F
í. .ancarregado da Turma de Escrituração de Caixa, símbolo 5-F
1 Chefe da Seçâc de Admínístraçã»
do SA, símbolo 7-F
:i. Encarregado da Turma de Oon-

trôie de Pagamento da ll!o Pagadoría,

símoolo a-F

Encarregado da Turma de créditos de Blxercícío Corrente, SlmpOI0
.L

S·b'

1 Encarregado da Turma (ll;\-)
Exercicíoa-Píndos, símbolo 9-F
1 Encarregado da Turma (21,\)
Exercicios-Findos, símbolo 9-F
.1. Encarregado da Turma (31).)
Exercícios-Findos, símbolo 9-.F'

ExEcunvo

18 de dezembro de 1970, com as denominações , fixação numérica e símbolos de retribuição respectivos.
Art. 49 As despesas com a exeeuçac
ao presente decreto correrao à cauta
c..05 créditos
orçamentaríos próprios
de Ministério da Fazenda.
Art. 59 ~ste Decreto entrará em
vigor na data da sua pubücaçêo, revcgauas as disposições em concerto.
Brasília, 10 de janeiro de 1972;
1519 da jndependencta e 849 da
República.

EMíLIo G. MÉDIC!
Antomo JJellzm Netto

de

de
de

1 Encarregado da Turma de Dividas
Relacionadas e Reposição, aímoo,o
9-F
1 Encarregado da Turma de Lan ~

çamentos, símbolo 9-F
.t Encarregado da Turma de Adiantamentos, Suprimentos e Depósitos,
stmbolo 9-F
.I, nncarregadc da Turma. de Restos
a Pagar, símbolo 9-F'
1 Secretário, símbolo 9-F
1 Encarregado da Turma de Pessoal
e Orçamento, símbolo ll-F
1 Encarregado da Turma de Ser
vícos Auxiliares, símboro ll-F
1 Encarregado da rurma de Md.~
tenai, símbolo 11-F
.L Encarregado da Turma (H)
da
Seção de Créditos dOS Mínístértos,
simnolo 11-F
.i. Encarregado da Turma (21).)
da
Seçào de Créditos dos Mlnístértos,
símbolo ll-F
1. Encarregado da Turma de serviços Auxiliares, símbolo 14-F
.L Encarregado da Turma de Rece

btmento, Registro e Distribuição simbole 17-F
'
1 Encarregado da Turma de correspondência, símbolo 17-F

Parágrafo único, A extinção das
(unções gratificadas relacionadas neste artigo ocorrerá 30 dias após a puoucaçêo deste Decreto.
Art, 3° As funções gratificadas a
que se refere o artigo 19 dêste Decreto
ücarâo à disposição do Ministério da
Fazenda, para posterior redíatríbuiçào
peros órgãos da Secretaria Geral, a
que ia refere o Decreto n Q 67,275, de

DECRETO

N~ 69.911 DE 11 DE
JANEIRO DE 1972

Declara de utilidade pública a Casa
São Vicente de Paulo, com sede em
São Luis, Estado do Maranhão.
O Presidente da República, usando
da atrínuíção que lhe conrere o artigo 81, item IH, da Constrtuíçãc e
atendendo ao que consta do Processo
MJ nv 39.369, de 1969, decreta:
Art. 19. :Él declarada de utilidade
pública, nos têrmoe do artigo 19 da
Lei nv 91, de 28 de agôsto de 1935,
combinado com o artigo 19 do Regulamento aprovado pelo Decreto nc
50.517, de 2 de maio d.e 1961, a Casa
São Vicente de Paulo, com sede em
São Luis, Estado do Maranhão.
Art. 29, ltste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 11 de ja:neirO de 1972;
1519 da Independência e 84º da
República.
EMt;.IO G. MÉDICI

Alfredo Buzaid

DECRETO N9 69,912 -

DE

11 DE

JANEIRO DE 1972
Autoriza o Serviço do Patrimônio da
União a aceitar a doação de terreno
em Salvador. Estado da Bahia, destinado ao Ministério da Aeronáuti-

ca.

O Presidente da República, usando
da atribUição que lhe confere o artigo 81, item UI, da Constituição e
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de aoôrdo com os artigos 1.165 e 1.180
do Código Civil, decreta:
Art. 19 Fica o Serviço do Patrímônío da União autorizado a aceitar
a doação que, de acôrdo corri a Lei
Municipal no 2.308, de 6 de maio de
1971, a Prefeitura Municipal da Ci...
dade do Salvador, Estado ca Bahia
quer fazer à União, do terreno com a
área de 8.290,00 mz (oito mil duzentos e noventa metr-os quadrados), situado na Quadra XVI do loteamento
"Jardim Oceânía", às margens da
Avenida Presidente Vargas, subdístrtto da Vitória, na cidade do Salvador,
Estado da Bahia, tudo de acôrdo com
os elementos constantes do processo
protocolado no Ministério da Aeronáuttca sob o número 03-021890\71.
Art. 29 Destina-se o terreno a que
se refere o artigo anterior, à construção de instalações do Quartel General do Comando Costeiro do Ministério da Aeronáutica.
Art. 3Q. :tste Decreto entrará em
vigor na data de sua publíeaçào, revogadas as disposições em' contrárío.
Brasília, 11 de janeiro de 1972;
1519 da Independência e 849 da
República.
EMíLIO G. MÉDICI
Antônio Delfim Netto
J. Araripe M acêdo

DECRETO N9 69.913 JANEIRO DE 1972

DE

11

DE

Autoriza o funcionamento do Instituto Unuiereitáric do Grande ABC,
com os cursos de Estudos Sociais e
Ciências Contábeis, Santo André -

SP.

o Presidente da República, usando

das atribuições que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição, de
ncôrdo com o artigo 47 da Lei n 9 "
5.540, de 28 de novembro de 1968,
alterado pelo Decreto-lei nv 842. de
9 de setembro de 1969 e tendo em
vista o que consta do Processo CFE
nv 182 de 1971 do Ministério da Educação e Cultura, decreta:
Art. 19. Fica autorizado o runcíonamento do Instituto Universitário do
Grande ABC, com os cursos de Estudos Sociais e Ciências Contábeis mantido pela Organização Santo Andréense de Educação e Cultura (OSAEC),

EXEeUTrv"o
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com sede em Santo André, Estado de
São Paulo.
Art. 29. :tste Decreto entrará. em
VIgor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 11 de janeiro de 1972;
1519 da Independência e 849 da
República.

EMíLIO G.

MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

DECRETO N9 69.9,14 JANEIRO DE

DE 11 DE

1972

AutorIza o funcionamento da Faculdade Pauiistaaui de Ciências e Letras com os Cursos de Letras, Ma~
temática, Ciências Sociais, Estudos
Sociais e Psicologia.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o ar ..
tdgo 81, item IlI, da Constituição de
acôrdo com o artigo 47 da Lei ns
f>.540, de 28 de novembro de 1968,
alterado pelo Decreto-lei no 842, de
9 de setembro de 1969 e tendo em
vista o que consta do Processo n 9 ••
CFE 1. 664 de 1971 do Ministério da
Educação e Cultura, decreta:
Art. 19. Fica autorízadc o functonamento da Faculdade Paulistana
de Ciências e Letras, com os Cursos
de Letras, Matemática, Ciências gocíais, Estudos Sociais e Psícoíogta,
mantida pela Organização Paulista de
Educação e Cultura, com sede em São
Paulo, Estado de São Paulo.
Art. 29. aste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 11 de janeiro de 1972;
1519 da Independência e 849 da
República.
EMÍ'-IQ G. MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

DECRETO N9 69.915 JANEIRO DE 1972

DE

11

DE

Retifica o Decreto nQ 6,5.159, de 15
de setembro de 1969, alterado pelO
de n 9 69. 164, de 3 de setembro de
1971-, que dispôs sõore o enquadramento de servidores do extinto Instituto Nacional do Pinho, amparados pelas Leis W1s 3.967, de 5 de outubro de 1961, e 4.069, de 11 de lUnho de 1962.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o ar-
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consta do Processo nc 6.360[70-2, do
Departamento Administrativo do Pes-

para fins de aplicação da Cota oompuísõría:
CORPO ou QUADRO
I - C<YI"PO de Armada

soal Civil, decreta:
Art. 19. Ficam retificadas as rela-

porções

tigo 81, item III, da Constituição, e
tendo em vista o disposto na Lei nv
4.069, de 11 de junho de 1962, e o que

ções numéricas e nominais integrantes do Decreto nc 65.159, de 15 de

setembro de 19B9. alterado pelo de nv
69.164, de 3 de setembro de 1971, para

efeito de incluir, na 'Parte Especial
(Pessoal do ex-Instituto Nacional do

Pinho, amparado pela Lei nv 4.069;
de 11 de juniho de 1962) do Quadro

de Pessoal do Instituto Brasileiro de
Desenvolvimento Florestal, 1 (um)
cargo de Servente, GL-I04.5, para enquadramento de Simão José da sn-:
va.
Art. 29. Aplicam-se, para execução
dêste decreto, no que couber, as disposições dos Decretos nes 6&.159, de
15 de setembro de 1969, e 69.164, de
3 de setembro de 1971.
Art. 39. aste decreto entrará em
vigor na da ta de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 11 de janeiro de 1972;
1519 da Independência e 849 da
República.
EM-i~.IO G.

Capltães-de-Mar-e-Guerra
capitães-de-Fragata
Capitães-de-Corveta
II -

1/8

1/15
1/20

.
_.

Corpo de FuziZeir08 Navais

Capitães-de-Mar-e-Guerra .•

1/8
1/15
1/20

Capítâes-de-Fragata
Capitães-de-Corveta

TII -

Corpo de Engenheiros
Técnicos Navais

Capitães-de-Mar-e-Guerra ..

IV -

Corpo de Intendentes
da Marinha

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

L. F. Cirne Lima

DE

11

DE

Fixa as proporções para o cálculo do
número mínimo de vagas que deveriam ser abertas em 1971 para a
aplicação da Cota Compulsória no
Ministério da Marinha.

o Presidente 'ia República, usando
da atribuição que Ih. contere o nem
UI do artigo 81 da Constituição. e
tendo em vista o disposto no § 49 do
artigo 103 da Lei número 5.774 de 23
de dezembro de 1971 decreta:
Art. 1Q Para fins de aplicação da
Cota Compulsória, fica fixado para o
ano de 1971, na forma do disposto
nas alíneas IV. V, VI ~ VII do artigo
103 da Lei nv 5.774. de 23 de dezempro de 1971, as proporções abaixo discriminadas para os diversos Corpos
e Quadros dos Oficiais da Marinha.

e
1/8
1/16
1/20

Capítâes-de-Fragata
Capitâea-de-Corveta

1/8
1/16
1/20

Corpo de Saúde da Marinha

a) Quadro de Médicos
Capitães-de-Mar-e-Guerra ..
Capitães-de-Fragata
.
Capitães-de-Corveta .......••

MÉDICI

DECRETO N' 69.916 JANEIRO' DE 1972

Pro-

1/8

1/15
1/20

b) Quadro de Farmacêuticos
Oapítâes-de-Mar-e-Guerra ..
1/8
Capitães-de-Fragata
~. .
1/16
Capitães-de-Corveta
1120

c) Quadro de Círurgtôe.r-Dentístas
Capitães-de-Mar-e-Guerra ..
1/8
Capitães-de-Fragata .•...•. ~
1/10
Capitães-de-Corveta
1/20
VI -

Quadro de cfícuus Auxiliar~s

a) Quadro de Oficiais Auxiliares da
Marinha
Capitães-de-Fragata
Capitães-de-Corveta
capitães-Tenentes

1/4
1/10
1/10

b) Quadro de Oficiais Auxillares do
Corpo de Fuzileiros Navais
Capitães-de-Fragata
Capitães-de-Corveta
Capitães-Tenentes

.
.
.

1/4

1/10
1/10
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c)

Quadro de Ofidais Músícos do.

Corpo de Fuzileiros Navais
capitães-Tenentes
1/10
Primeiros-Tenentes
1120
Art. 29 f1ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 11 de janeiro de 1972;
1519 da Independência e 849 da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Aaauierto de Barros Nume»
DECRETO NQ 69.917 JANEIRO DE 1972

DE

11

DE

Fixa no Ministério da Aeronáutica as
proporções que determinam o número de vagas, que servirão de base
para o cálculo de aplicação da cota
compulsória, referente ao ano de
1971.

o

Presidente da
da atrinuíçào que
tigo 81, item III
tendo em vista o

República, usando
lhe contere ,J arda Constituição, e
disposto no ~ 49

do artigo 103 da Lei na 5.774, de 23
de dezembro de 1971, decreta:

Art. 19.
Ficam estabelecidas no
Ministério da Aeronáutica, as oroporçôes a serem aplicadas para o cálculo
de vagas, previsto pela cota compulsória, referente ao ano de 1971, conforme a relação dos Quadros e postos
abaixo:
Coronel Aviador .. (1/8 do efeti vo)
Tenente Coronel
Aviador
. (1/15 do efetivo)
Major Aviador
. (1/20 do efetivo)
Coronel Eãigenheíro (1/8 do efetivo)
Tenente Coronel
Engenheiro ..... (1/15 do efetivo)
Major Engenheiro (1/20 do efetivo)
Coronel Intendente 0/8 do efetivo)
Tenente Coronel
Intendente ..... (1/15 do efetivo)
Major intendente (1/20 do efetivo)
Coronel Médico ."
(1/8 do efetivo)
Tenente Coronel
Médico
. 0/15 do efetivo)
Major Médico
. (1/20 do efetiva)
Coronel Farmacêutico
(1/8 do efetivo)
Tenente Coronel
Farmacêutico ... (1/15 do efetiva)
Major Farmacêutico
(1/20 do efetivo)

(1/8 do efetivo)
Coronel Dentista
Tenente Coronel
Dentista
. (1/15 (',Q efetivo)
Major Dentista
. (1/20 do efetivo)
Major Especialista e de Infantaria de Guarda .. (1/10 do efetivo)
Capitão Especialista e de Infantaria de Guarda .. (1/20 do efetivo)
Capitão de Administração
(l/lO do efetivo)
Primeiro Tenente
de Administração (1/20 do Efetivo)
Art. 29.
aste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 11 de janeiro de 1972;
1519
da Independência e 849 da
República.
EMÍLIo G.

J.

MÉDICI

Araripe Macedo

DECRETO N9 69.918 - DE 11 DE
JAYEIRO DE 1972
Dispõe sôbre <1. competência para o
julgamento iuiministratiro dos litígios fiscais na 2~ instância.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item V, da Constituição, de.,
ereta:
Art. 19 A competência para o julgamento, por matéria, do Conselho
Superior de Tarifa f' aos Conselhos
de contribuintes passa a ser a seguinte:
CONSELHO SUPERIOR DE TARIFA:

Imposto de Importação. Imposto de
Exportação, contribuições. taxas e infrações cambiais relacionadas com a
importação cu a exportação:
19 CONSELHO:

Imposto sôbre renda e proventos de
qualquer natureza;
29 CONSELHO:

Imposto sôbre produtos índustrfalt,
zadcs;
3 Q CONSELHO:

Tributos estaduais e municipais que
competem à U:làL e demais tributos
federais, salvo aqueles já Incluídos na
competência julgadora do órgão não
fazendário da administração federal.
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§ 19 Cada Conselho julgará a ma-

téria referente a adicionais e empréstimos compulsórios arrecadados
com os tributos Clt sua competêncía ,
§

REGULAMENTO DO PROGRAMA
DE ASSISTP:NCIA AO
TRABALHADOR RURAL

2 9 O Conselho Superior de Ta-

rifa terá sua competência prorrogada.
para decidir matéria relativa ao imposto sôbre produtos índustríaüzados.
quando Se tratar de recurso versando falta de pagamento do aludido ímposto por ocasião do d-espacho de mel'.
cadona.
Art. 29 Os Conselhos desdobradoe
em Câmaras poderão, pelo voto da.
maioria absoluta de seus membros,
transferir atribuições de uma para
outra Câmara, per 'prazo certo, pror...
rogável por Igual período. sempre que
o exigir a conveníêncía do serviço.
Parágrafo único. O disposto neste
artigo não prejudica a faculdade do

Ministro da Fazenda de realizar a
transferência referida neste artigo
nem a de declarar' sem efeito a determinada pelo Conselho pleno.
Art. 39 nste Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, re ..
vogadas as dísposíções em contrário.
Brasília, 11 de janeiro de 1972:
1519 da Independência e 849 da
República.
EMÍLIO G.

MEDICI

Antônio Delfísr: Netto

DECRETO

N9 69.919 _ DE
JANEIRO DE 1972

1l

DE

Aprova o Regulamento do Programa
de
Assistência ao Trabalhador
Rural.

o Presidente da República, no uso
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item DI, da Constituição,
decreta:
Art. 19 lt aprovado o Regulamento
do Programa de Assistência ao Trabalhador Rural. instituído pela Lei
Complementar nv 11, de 25 de maio
de 1971, que com êste baixa.
Art. 29 aste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contráno
Brasília, 11 de janeiro de 1972;
1510 da Independência e 849 da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Júlio Barata

TíTULO I
Disposições Preliminares
CAPÍTULO I

Dos Benefíciãrícs

Art. 19 O Programa de Assistência
ao Trabalhador Rural (PRO-RURAL),
instituído pela Lei complementar número 11, de 25 de maio de 1971, tem
cemo beneficiários
trabalhador rural e seus dependentes, na forma estabelecida neste Regulamento.
Parágrafo umco. A gestão do
PRO-RURAL caberá ao Fundo de
Assistência ao Trabalhador Rural -

°

FUNRURAL.

Art. 29 São beneficiários do PRORURAL:

I - na qualidade de trabalhadores rurais:
a) a pessoa físloa que presta serviços de natureza rural diretamente
a' empregador, em estabelecimento
rural ou prédio rústico, mediante salário pago em dinheiro ou parte in
natura e parte em dinheiro, ou por
intermédio de empreiteiro ou organização que. embora não constituidos em emprêsa, utilizem mâo-deobra paea produção e fornecimento
de produto agrário in natura;
b) o produtor. proprietário ou não,
que, sem empregado, trabalhe na
atividade rural, individualmente ou
em regime de economia familiar,
assim entendido o trabalho dos mernbros da família indispensável à própria subsístêncla e exercido em condições de mútua dependência e colaboração;
II na qualidade de dependentes do trabalhador rural:
a) a espôsa, o marido inválido, os
filhos de qualquer condição menores
de 18 (dezoito) anos ou inválidos, e
as filhas solteiras de qualquer condição, menores de 21 (vinte e um)
anos ou inválidas:
b) a pessoa designada, que, se do
sexo masculino, só poderá ser menor de 18 (dezoito) anos ou maior
de 60 (sessenta) anos ou inválida;
C) o pai inválido e a mãe;
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d) Os irmãos de qualquer condição,
menores de 18 (dezoito) anos ou inválidos, e as irmãs solteiras de qual;
quer condição. menores de 21 (vinte
e um) anos ou in válidas.
§ 19 A existência de dependentes
de qualquer das classes enumeradas
nas alíneas dêste item exclui do direito aos benefícios os dependentes
enumerados nas alíneas subseqüentes, ressalvado
disposto nos § §
39 e 49.
§ 29 Equiparam-se aos filhos, nas
condições da alínea a, e mediante de;
olaraçâo escrita do trabalhador rural:
a) o enteado:
b) o menor que, por determinação
judicial, se ache sob. sua guarda;
C) o menor que se ache sob sua
tutela e não POSSUa bens suficientes
para o próprio sustento e educação.
§ 3° Inexistindo espôsa OU marido
inválido com direito aos benefícios,
a pessoa designada poderá, mediante
declaracão escrita do trabalhador rural, concorrer com os filhos dêste.
§ 49 Mediante declaracão escrita
do trabalhador, o pai inválido e a
mãe poderão concorrer com a espôsa
ou marido inválido, ou com a pessoa
d-esignada, salvo se existirem rnhos
com direito aos benefícios.
§ 5° A designação do dependente
de que trata a alínea b do item II
prescinde de formalidade especial,
valendo para êsse efeito declaração
expressa do trabalhador perante o
FUNRURAL ou Sindicato de classe
de trabalhadores ou empregadores
rurais, anotada na respectiva Carteira de Trabalho e Previdência Social,
ou em documento específico fornecí.,
do por qualquer das aludidas entidades.
§ 69 Falecendo o trabalhador rural sem que tenha feito a designação prevista no pacágrafo anterior,
presumir-se-á designada SUa companheira, que ficará equiparada à espôsa, desde que comprovada aquela
condição.
Art. 39 A dependência econômica
das pessoas indicadas na alínea a do
ítem II e no § 29 do artigo 29 é presumida. e das demais deverá ser comprovada.
Art. 49 A perda da qualidade de
dependente ocorrerá;
I - Para ()S cônjuges casados olvilmente, pelo desquite, quando ex-

°
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pressa a perda ou renúncia do direito à percepção de alimentos, ou
pela anulação do casamento;
II - Para os cônjuges casados segundo rito religioso, pelo casamento
civil de qualquer dêles ou pela separação de fato;
IH - Para a espôsa que abandonar sem justo motivo a. habitação
conjugal e a ela se recusar a voltar
(art. 234 do Código Civil), desde que
reconhecida essa situação por sentença judicial;
IV - Para os filhos e os dependentes a êles equiparadas pelo § 29
do artigo 21;., os irmãos e o dependente designado menorv ao completar-em 18 (dezoito) anos de idade,
salvo se inválidos;
V ~ Para as filhas e as dependentes a elas equiparadas, as irmãs
e a dependente designada menor, ao
completarem 21 (vinte e um) anos
de idade, salvo se inválidas;
VI - Para os dependentes inválidos, em geral, pela cessação da invalidez;
VII ~ Para Os dependentes do sexo femínínc em geral, pelo matrimônio;
VIII ~ Para OG dependentes em
geral, pelo falecimento.
Art. 59 Para o trabalhador rural
empregado, a Carteira de Trabalho e
Previdência Social. devidamente anotada, será documento hábil para a
obtençã-o dos beneficios do ~RO
RURAL; para as demais categorias
de trabalhador rural e para os dependentes, a condição de beneficiário será comprovada medían te documentos hábeis, no ato da respectiva inscrição no FUNRURAL, cabendo aos dependentes promovê-la,
quando o trabalhador não o tenha
feito, para a obtenção dos beneficios
que lhes forem devidos.
§ 19 Na impossibilidade de obtericão da Carteira de Trabalho e Previdência Social, ou nos casos em que
nâo caiba a emissão desta, será admitida a apresentação de documento
que possa suprir a SUa falta, fornecido por Sindicato de classe de trabalhadores ou empregadores rurais,
desde que contenha, os elementos ín;
dispensáveis à identificação e qualificação do trabalhador rural e seus
dependentes, conforme instruções que
forem expedidas pelo FUNRUR,4.L.
§ 29 Só será feita a inscrição na
oportunidade em que fôr solicitado o
beneficio pecuniário.
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cial não fará jus aos beneficios pre-

beneficiários do PRO-RURAL, mas
vinculados ao Sistema Geral de Previdência Socíal.;

vistos neste Regulamento, ressalvado
o dísposto no artigo 52.

TÍTULO II

CAPÍTULO Il

Dos Benefícios

Dos Empregadores

Art. 79 O Programa de Assistência ao Trabalhador Rural consistirá
na prestação dos seguintes benefícios:
I - Aposentadoria por Velhice;
rI - Aposentadoría por Invalidez:
liI - 'Pensão;
IV - Auxílio-Funeral;
V - Serviços de Saúde:
VI - Serviço Social.

§

sv Aquêle que fôr beneficiário de

qualquer sistema de previdência so-

Art. 69 Considera-se empregador
rural, pata 08 efeitos dêste Regulamento, a pessoa física ou jurídica,
proprietária ou não, que em estabelecimento rural ou prédio rústico,
explore atividade agrícola. pastoril.
hortigranjeira ou a indústria rural,
bem como a extração de produtos
prfmáríos, vegetais ou animais, em
caráter permanente ou temporá-rio,
diretamente ou através de prepostos,
com o concurso de empregados.
§ 19 Indústria rural é a atividade
que compreende o primeiro tratamento dos produtos agrários, sem
transformá-los em SUª, natureza.
§ 29 Estabelecimento rural é o imóvel destinado precipuamente ao cultivo da terra, à extração de matérias primas de origem animal ou ve,
getal, à criação, à recriação, à mvernagem ou à engorda de animais.
§ 3Çl O primeiro tratamento dos
produtos "in natura" derivados das
atividades principais indicadas no
parágrafo anterior compreende:
a) o beneficiamento, a primeira
modificação e preparo das produtos
agropecuários e hortdgranjeíros e das
matérias primas de origem animal ou
vegetal para posterior venda ou industrialização;
b) o aproveitamento dos subprodutos oriundos das operações referidas
no parágrafo anterior, de preparo e
modificação dos produtos "in natura."
§ 49 Não se considera indústria
rural aquela que operando a primeí.,
ra transformação do produto agrário, o altere na sua natureza, retirando-lhe a condição de matéria
prima.
§ 59 Os emoregados de nível universitário das empresas rurais ou
daquelas que prestam serviços .de natureza rural a terceiros, bem assim
os que exerçam suas atividades nos
escritórios e lojas das aludidas empregadoras, não serão considerados

°

CAPÍTULO I

Benefícios Pecuniários
SEÇÃO I

Aposentadoria por Velhice

Art. 8Ç1 A aposentadoria por velhice corresponderá a uma prestação mensal equivalente a 50% (cínquenta por cento) do salário-mínimo de maior valor na Pais e será
devida ao trabalhador rural que tiver completado 65 (sessenta e cinco)
anos de idade e seja o chefe ou
arrimo da sua unidade familiar.
§ 1Ç1 Para o efeito e na forma do
disposto no artigo, considera-se:
I - Unidade familiar, o conjunto
de pessoas vivendo total ou parcialmente, sob a dependência econômica
de um trabalhador rural, na forma
do artigo 29, íteen lI, e seus parágrafos 19, 29, 39 e 4Ç1.
II - Chefe da unidade familiar:
a) o cônjuge do sexo masculino,
ainda que casado apenas segundo rito religioso e sôbre o qual recaia a
responsabilidade econômica a que se
refere o item I;
b) o cônjuge do sexo feminino,
nas mesmas condições da alínea anterior, quando ocorrer Qualquer das
hipóteses previstas no artigo 251 do
Código Civil, desde que ao outro côn.,
íuse não tenha sido concedida aposentadoria por velhice ou invalidez;
C) o cônjuge sobrevivente ou aquêle que, em razão de desquite ou anu-
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ração do casamento civil, ficar com
filhos menores sob sua guarda:
m - Arrimo da' unidade familiar na falta do respectivo chefe, o
trabalhador rural que dela faça parte
e sôbre o. qual recaia, exclusiva ou
preponderantemente, o encargo de
mantê-la entendendo-se, Igualmente,
nessa co~diÇão. a companheira, se fôr
o caso, quando à outra I?arte do casal
não houver sido concedida aposentadoria por velhice ou invalidez.
§ 29 Ocorrendo as hipóteses previstas nos parágrafos primeiro e segundo do artigo 326 do Código Civil ou se, em víetude de determinação judicial, couber a guarda dos fílhos menores a um e outro cônjuge,
ambos trabalhadores rurais, cada um
dêles será considerado chefe de uma
nova unidade familiar. Fica ressalvada a obrigação que tenha sido
atribuída, judicialmente, à um dêles,
de concorrer para a criação e educação dos filhos comuns que estiverem sob a guarda do outro.
§ 39 A aposentadoria por velhice,
assim como a aposentadoria por invalidez, será também devida ao trabalhador rural que não faca parte de
nenhuma unidade familiar, nem tenha dependentes.
SEÇÃo II

Aposentadoria por Invalidez

Art. 9Q A aposentadoria por invalidez corresponderá a uma. prestação igual à da aposentadoria por velhice, e será devida ao trabalhador
rural portador de enfermidade ou le.,
são orgânica que o torne incapaz total e definitivamente para o exercício de qualquer atividade.
Parágrafo único. A incapacidade
de que trata êste ar_tigo deverá ser
devidamente oaracterízada por meio
de perícia médica determinada pelo
FUNRURAL.

Art. 10. Cabe ao médico ou médicos peritos a inteira responsabttírlade
pelo laudo em que se fundamentar a
decisão sôbre a concessão do benefício, sendo êste devido a partir da data do referido laudo.
Art.. 11. Enquanto o aposentado
não houver completado 55 anos, é facultado ao FUNRURAL verificar, uara efeito de manutenção ou cancela-

'menta do benefício, se persiste o respectivoestado de invalidez.
§ 1° Verificada a recuperação
da
capacidade de trabalho, o benerfcíc
será extinto a partir do segundo Inês
seguinte àquele em que ocorrer aquela verificação.
§ 2° A aposentadoria por invalidez
não será acumulável com a aposentadoria por velhice e somente será
devida ao chefe ou arrimo da .mídade familiar, ressalvada a hipótese
prevista no § 3° do artigo 8".
SEÇÃo III

Pensão

Art. 12. A pensão por morte será
devida aos dependentes do trabalhador rural e consistirá numa orestação mensal equivalente a 30%- (wínta, por cento) do salárto-mínímo de
maior valor no Pais, a contar na data do óbito.
Art. 13. Por morte presumida do
trabalhador rural, declarada pela autoridade judiciária competente, depois de 6 (seis) meses de sua ausên->
ela, será concedida uma pensão provisória, na forma estabelecida :\0 artigo anterior.
Art. 14.. Mediante prova hábil 6.0
desaparecimento do trabalhador, em
virtude de acidente, desastre .JU cetéstrofe, seus dependentes farão jus
a pensão provisória referida no artigo anterior, independentemente do
prazo e da declaração judicial nêle
exigidos.
Parágrafo único. Verificado o ceaparecimento do trabalhador, cessará
imediatamente o pagamento da pensão, desobrigados os beneficíárícs do
reembôlso de quaisquer quantias recebidas anteriormente.
Art. 15. A importância da pensão
caberá ao conjunto dos dependentes
do trabalhador rural e será rateada
em cotas iguais entre os que a ela
tiverem direito na data da morre do
trabalhador.
Parágrafo único. Havendo co.rcordâncía expressa dos dependentes
maiores e capazes, a importância. total da pensão poderá ser paga uqueIe que, na unidade familiar xubstituir o chefe ou o arrimo falecido.
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Art. 16. O beneficiário perderá o

direito
percepção da respectiva :"'0ta de pensão pelos motivos enumeraà

dos no artigo 4°, itens IV a VIII.
Parágrafo único. Não se extinguirá a cota de pensão da pessoa designada que, por motivo de idade avançada, condição de saúde ou encargos

domésticos, não puder angariar meios
para o seu sustento, salvo nas nipóteses dos item: VII e VIII do arbigo
4".

Art. 17. Sempre que se extingurr
o direito a uma cota de pensão, proceder-se-á a nôvo
rateio do valor
original do

benefício, considerados

apenas os pensionistas remanescentes; extinto o direito do último pensionista, extingue-se a pensão.
Art. 18. Enquanto o pensionista
não houver completado 50 anos, ~ facultado ao FUNRURAL verificai", para efeito de manutenção ou cancelamento do benefício, se persiste o respectivo estado de invalidez.
SEÇÃo IV
Auxílio-Funera~

Art. 19. O auxilio-funeral, no tmporte de um salário-minimo regtcnal,
será devido por morte do trabalhador rural chefe ou arrimo da unidade familiar, e pago a quem, dependente ou não, houver comprovadamente promovido, às suas expensas,
o sepultamento.
§ 10 O disposto neste artigo apltca-se, também, ao trabalhador rural
a que se refere o § 30 do artigo 8°.
§ 2° Para a fixação
do valor do
auxílio-funeral, será tomado por base o salário-mínimo regional vigente
na localidade em que se realizar o
sepultamento .
CAPíTULO II

Benefícios em Serviços
SEÇAO I

serviços de Saúde

Art. 20. Os serviços de saúde se~
rão prestados com a amplitude que
permitirem os recursos do
.
FUI\I'RURAL, em regime de gratuidade total ou parcial, segundo a reli.

da familiar e os encargos de família
do beneficiário.
§ 1Q A gratuidade total dos serviços de saúde será limitada, em princípio, aos beneficiários assalariados
em geral, não se estendendo, oorém,
aos medicamentos, salvo nos casos de
internação hospitalar.
§ 2° Os serviços de
saúde serão
parcialmente custeados pelos benefíclártos de que trata a alínea b do
ttem I do artigo 2°, consoante critério a ser estabelecido pelo Conselho Diretor do FUNRURAL.
Art. 21. Os serviços de saúde compreenderão:
a) prevenção às doenças e educaçáo sanitária;
b) assistência à maternidade e a
infância;
c) atendimento médico e cirúrgico
em ambulatório, ou em regime de
mternaçâo hospitaiar, ou, ainda, em
domicílio;
d) exames complementares;
e) assistência odontológica, clínica e
cirúrgica.
Art. 22. Adotar-se-á, para prestação dos serviços de saúde, o sistema
de subsidio e, quando necessário, doação de equipamento, a cargo do ....
FUNRURAL, mediante convênio dêste
com estabelecimentos hospitalares ou
ambulatorfats mantidos:
a) pela União, Estados e Municípios, desde que haja ato de autoridade competente, permitindo que o subsídio seja conferido, diretamente, aos
Estabelecimentos Convenentes, como
suplementação, devidamente registrada, dos seus orçamentos de custeio e
de inversão nosocomial DU ambulatorial, do exercício;
b) por instituições de previdência
social, caso em que o substdío caberá
diretamente ao estabelecimento prestante, como suplementação, devidamente escriturada, das dotações do orçamento corrente daquelas instituições;
c) por Universidades e Fundações
que apresentem abonadora fôlha de
serviços sociais;
d) por entidades privadas de preferência com as de natureza benefícente;
e) por entidades sindicais de trabalhadores ou de produtores rurais;
f) por cooperativas de produtores
rurais, cuja fôlha de serviços assistenciais as recomende;
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g)
por emprêsas que empreguem
recursos próprios no desenvolvimento
dos serviços sociais;
parágrafo único. Os subsídios conferidos aos estabelecimentos hospitalares ou ambulatoriais pertencentes aos
Estados OU Municípios, nã-o poderão,
em qualquer hipótese, ser desviados
da direta e imediata utilização pelo
próprio estabelecimento, nos têrmos
constantes do respectivo convênio, sob
pena de rescisão contratual.
Art.
23. Os serviços de saúde
serão prestados em sentido coletivo,
sem objetivar o contrôle do gasto individual relativo ao beneficiário, ou
dos ajustes entre profissionais e entidades prestadoras de serviços.
§ 19 O corpo clínico da entidade
convenente de caráter privado terá ciência do convênio, mediante aposição
da assinatura do seu representante no
instrumento respectivo.
§ 29 ~ facultado ao FUNRURAL solicitar a audiência do Conselho Federal de Medicina ou dos correspondentes Conselhos Regionais sôbre as
relações entre as entidades prrvadas
eonvenentes e respectivo corpo clínico, sempre que naquelas relações resul tem circunstâncias prejudiciais ao
atendimento dos trabalhadores rurais.
§ 39 Nos convênios, deverá ser preVista a forma de identificação do beneficiário, de modo a ensejar a efetiva prestação da
assistência sem
qualquer óbice burocrático.
Al·t. 24. Nos serviços de saúde
poderá ser utilizado pessoal paramédica, desde que as condições locais o
exijam, observadas as dispsições do
Decreto nv 50.387, de 28 de março de

196!.

Art. 25. O Conselho Diretor do ..
FUNRURAL procederá a estudos para
o estabelecimento de programas de
ação, tendo em conta:
I - As disponibilidades nnancerras:
II - As peculiaridades nosolôgtcae
das regiões;
lU - A densidade demográfica regional;
IV - A
existência de meios de
atendimento, nos locais considerados,
dentro das exigências técnicas.
Art. 26. A construção, montagem
ou ampliação de ambulatórios, postos e
hospitais onde inexistirem ou forem
de insuficiente capacidade de aten-

dimento, poderão, a critério do Conselho -Diretor. ser custeadas no todo,
ou em parte, pelo FUNRURAL, sob a
forma de doação.
Art. 27. Em nenhum caso O ..••
FUNRURAL, por si ou seus prepostos,
poderá contratar ou -manter pessoal
para a realização direta de qualquer
forma de prestação de serviços de saú...
de ao trabalhador rural e dependen-

tes.

SEÇÃO l i

Serviço Social
Art. 28. O serviço social terá por
finalidade propiciar aos beneficiários
do PRO-RURAL melhoria de seus há..
bítos e de suas condições de existência, mediante ajuda pessoal em suas
diversas necessidades ligadas à assistência prevista neste Regulamento e
será prestado com a amplitude que
permitirem os recursos orçamentários
do FUNRURAL e segundo as possibilidades locais.
Art. 29. O serviço social abrangerá, bàslcamente, as seguintes modalidades:
I - Assistência jurídica para hahilitação aos benefícios, em juízo ou
fora dêle, solicitados os ofícios da Justiça Gratuita, quando fôr o caso, e a
colaboração das entidades sindicais de
trabalhadores e de empregadores;
II Pesquisas destinadas ao conhecimento do meio rural, notadamente das reais condições de existência e
da capacidade dos beneficiários em
atender às suas necessidades, inclusive participação no custeio dos serviços de saúde:
III - Fornecimento de medicamen..
tos aos beneficiários, na forma do artigo 19 do Decreto nc 68.806, de 25
de junho de 1971;
IV Incentivo à habilttaçâo e
aproveitamento. no meio rural, de pessoal destinado a-o desemuenho de serviços auxiliares de enfermagem, obstetrícia e puericultura;
V - Colaboração com serviços de
prevenção às doenças e de educação
sanitária.
Art. 30. O serviço social será exe..
cutado mediante acôrd-, ou convênio
com entidades eíndícaas rurais de ambas as categorias e órgãos federais,
estaduais, municipais ou instituições
de direito privado consideradas de
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utilidade pública, inclusive estabelecimentos de ensino, que mantenham
serviços especializados, sendo vedada
a sua execução direta pelo
.
FUNRURAL.
§ 19 A orientação e supervisão do
serviço social caberá a assistentes SOR

cíais diplomados.
§ 29 As atividades do serviço social

poderão ser, exercidas por auxiliares
acadêmicos de serviço social, portadores de certificados de cursos especíalizados aôbre a legislação social e matérias correlatas, membros do magts..
térío primário ou secundário dos Estados ou Municípios e participantes
de campanhas de alfabetização.
CAPíTULO

nr

Disposições Genéricas relativas aos
Benefícios

Art.

31.

As importâncias a que o

trabalhador rural tiver direito e dei-

xadas de receber em vrda, serão pagas aos seus dependentes, e, na falta
dêstes, reverterão ao FUNRURAL.
Art. 32. A concessão das prestações pecuniárias previstas neste Regulamento terá inicio a partir do mês
de janeiro de 1972, arredondando-se
os respectivos
valôres globais, bem
como as cotas individuais da pensão
quando rôr o caso, para a unidade de
cruzeiro imediatamente superior.
§ 1Q O valor total da pensão relativo a um conjunto de dependentes,
caiba ou não arredondamento,
das
respectivas cotas. será igualado ao do
conjunto
imediatamente
anterior,
quando o valor total da pensão devida a êste último resultar maior.
â
29 Somente farão jus à pensão
os dependentes do trabalhador rural,
chefe ou arrimo da unidade familiar
que falecer depois de 31 de dezembro
de 1971.

Art. 33. Os benefícios pecunüártos
concedidos aos trabalhadores rurais e
seus dependentes, salvo quanto às importâncias devidas ao FUNRURAL,
aos descontos autorizados por lei, ou
derivados da obrigação de prestar alimentos, reconhecida
judicialmente,
não poderão ser objeto de penhora,
arresto ou seqüestro, sendo nulas de
pleno direito qualquer venda ou cessão, a constituição de qualquer ônus,
bem assim a outorga de podêres írre-

vagáveis ou em causa própria para a
respectiva percepção.
Art. 34. Não prescreverá o direito
às prestações devidas aos beneficiários,
prescrevendo, porém, em 5 (cinco)
anos, a contar da data em que forem devidas, as mensalidades ou pagamentos únicos de benefícios.
Art, 35. É lícito ao trabalhador ou
dependente menor, a crttérío do
.
FUNRURAL, firmar recibo de pagamento de beneficio, independentemente da presença dos pais ou tutores.
Art. 36. O pagamento dos beneficios em dinheiro será efetuado diretamente ao beneficiário, salvo, apenas,
nos casos de ausência, moléstia con ..
tagíosa ou impossibilidade de locomoção, quando poderá ser feito a procurador, mediante
autorização expressa do FUNRURAL, se êste não
reputar inconveniente essa representação.
Art. 37. O
FUNRURAL poderá
pagar os benefícios mediante ordens
de pagamento, cheques ou outros documentos hábeis a serem apresentados pelos beneficiários aos estabelecimentos de crédito encarregados de
efetuar os pagamentos, independentemente de assinatura ou de aposição
de impressão digital, comprovando-se
a identidade pela apresentação da
Carteira de Trabalho e Previdência
Social ou documento fornecido pelo
FUNRURAL.

Parágrafo único. No caso de nâc
ser o pagamento efetuado por estabelecimento de crédito, é atribuído valor de assinatura, para efeito de quitação em recibo de benefício, à ímpressão digital do beneficiário incapaz de assinar, desde que aposta na
presença de pessoa. credenciada pelo
FUNRURAL.

Art. 38. O beneficio
devido ao
trabalhador rural incapaz para os atos
da vida civil será pago, a título precano, durante 3 (três) meses consecutivos, mediante têrmo de compromisso, lavrado no ato do recebimento, ao cônjuge não separado judicialmente e, na falta dêste. aos
pais ou descendentes, preferindo os
mais próximos aos mais remotos, e,
dentre os do mesmo grau, os varões
às mulheres, só se realizando os pagamentos subseqüentes a curador judicialmente designado.
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Parágrafo único. O procedíment»
indicado neste artigo será observado,
no que couber, em relação aos benefícios devidos aos dependentes do
trabalhador rural.
Art. 39. O atendimento dos beneficiários do PRORURAL será feito
tendo em vista que as prestações
constituem direito legalmente assegurado, que apenas enco~tr.a Iímítes
nas possibilidades admínístratívaa,
técnicas e financeiras.
Art. 40. O FUNRURAL pudera
proceder, nos benefícios pecuniários,
a descontos:
1 _ Autorizados por lei ou decorrentes de obrigação, judicialmente reconhecida, de prestar alimentos;
II - De importâncias devidas ao
próprio FUNRURAL.
Art. 41. Quando o beneficiaria receber, por intermédio de procurad~r,
êete deverá firmar perante o FUNH.URAL, de 6 (seis) em 6 (seis) meses, declaração de vida do representado, ficando sujeito às sanções penais cabíveis no caso de falsidade da,
declaração,
Art. 42. As dependentes maãores
de 16 (dezesseis) anos assinarão perante o FUNRURAL, por ocasião da
habilitação às prestações, "Têrmo de
Responsabilidade",
comprometendose a comunicar imediatamente a atreraçâo de seu estado civil que de:irrmine a perda da qualidade de dependente, ficando sujeitas, em case
de omissão, às sanções cabíveis ,
Art 43. A falta de cumprimento
00 disposto no artigo 41 acarretará fi
imediata suspensão do pagamento do
benefício, até que seja apresentada a
declaração prevista.
Art. 44. Para a concessão e menutençâo das prestações a beneficia;"HJ~ residentes no exterior, serão realizados acordos com os órgãos competentes dos respectivos países, por
intermédio do Ministério do Trabalno
e Previdência Social.
Parágrafo único. Enquanto não rarem realizados êases acôrdos, poderàc tais encargos ser atribuídos peio
FUNRURAL a organizações espectaüzadas locais, mediante
contratos
aprovados pelo Ministério do 'I'ranalho e Previdência Social, de modo
qUE, os beneficios sejam garantídoe
sem interrupção e em condições ídentacas às do território nacional.

AI't. 45. A realização das perícias
médicas destinadas à concessão e à
manutenção de beneficios por mveüdez será preferentemente atribuida a
médicos do INPS, e, na falta dêstes,
às entidades com as quais o FUNRURAL mantiver convênio de assísteuela médica, facultada a revisão do
laudo por médico que o FUNRURAL
designar, prevalecendo as conclusões
deste último para efeito de avaliação
da incapacidade do beneficiário.
Art. 46. As importâncias que fJ
ocncrtcíano eventualmente receber a
mats durante a manutenção do benefício serão reembolsadas ao FUNRURAL em parcelas mensais nunca superlores a 20% (vinte por cento) do
valor da prestação, atendendo-se, na
Iíxaçâo do número das parcelas, à coa
fé e à condição econômica do beneficiário.
Art. 47. Responderá solídàrtamente com o beneficiado, perante o
FU"NRURAL, pela restituição de cotato de benefícios pagas, sem prejutzo das sanções penais cabíveis, aquête que inserir ou fizer inserir:
J - Nas fôlhas de pagamento de
salários pessoas que não possuam erettvamente a condição de trabalhador
rural:
11 '- Na oartetra de Trabalho e
Previdência Boctal, declaração fama
ou diversa da que deveria ser anotada;
11] - ' Em quaisquer atestados ou
documentos necessários à concessão
Ou pagamento de benefício, declaracao falsa ou diversa da que deveria.
constar.
Art. 48. O retardamento injustificado do processamento dos pedidos.
de beneficio e dos recursos Internostos, dos pagamentos de benefícios ou
da prestação dos serviços, constituirá
falta grave em relação aos servidores
responsáveis e poderá determinar a
rescisão dos contratos ou convênios
firmados com terceiros, quando a êstes fôr imputável a infração.
Art. 49. Para efeito de aposentaríoría por velhice e aposentadoria por
Invalidez, a caracterização da qualidade de trabalhador rural dependerá
da. comprovação do exercício da respectiva atividade, durante 12 (doze)
meses, ainda que por períodos descontínuos, nos três anos anteriores
à data do pedido do beneficio.
Art. 50. Quando o beneficíárto
apresentar requerimento desacompa-
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nhadc da documentação necessária,

f)

FUNRURAL lhe concederá prazo de

até 120 (cento e vinte) dias para a
devida complementação, fornecendo
ao interessado comprovante da ocorrência.
Art. 51. A habilitação aos serviçea
de saúde em favor de pessoas que
nâc sejam beneficiários do PRORURAL será de inteira responsabíh-

dace das entidades ou organizações
credenciadas que expedirem as competentes guias de encaminhamento,
ficando facultado

ao

FUNRURAL,

nos casos de habilitação indevida,
cancelar a credencial, sem prejuízo
das sanções aplicáveis.
Ar t. 52.

O ingresso do trabalha-

dor rural e dependentes abrangidos
por êste Regulamento no regime de
qualquer entidade de previdência sOR
cial, não lhes acarretará a perda de
direito aos beneficios do PRO-RURAL enquanto não decorrer o período
de carência a que se condicionar a
concessão das prestações pelo nôvo
regime.
TITULO III
Do Custeio do PRO-RURAL
CAPíTULO I

Fontes de Receita

Art. 53. O custeio do Programa de
Assistência ao Trabalhador Rural
será atendido pelas seguintes contribuições:
I - De 2% (dois por cento), devida pelo produtor, sôbre o valor comercial dos produtos rurais e recolhida:
.
a)
pelo adquirente, consignatário
ou cooperativa, que ficam sub-rogados, para êsse fim, em tódas as obrigações do produtor;
b)
pelo produtor, quando êle próprio industrializar seus produtos ou
vendê-los, no varejo, diretamente ao
consumidor.
II - De 2,4% (dois e quatro décimos por cento), na forma do item II
do artigo 15 da Lei Complementar
n." 11, de 25 de maio de 1971.
§ L" Entende-se como produto rural todo aquêle que, não tendo sofrido qualquer processo de industrialização, provenha de origem vegetal ou
animal, ainda que haja sido subme-

tido a beneficiamento, assim compreendidos os processos primários de
descaroçamento, pilagem, descascamenta, limpeza e outros do mesmo
teor, destinados à preparação do
produto para consumo imediato ou
posterior industrialização.
§ 2." O recolhimento da contribuição estabelecida no item I deverá se'!
feito até o último dia do mês seguinte àquele em que tenha ocorrido a operação de venda pelo produtor, pelo consignatário ou pela cooperativa, ou a transformação industrial, quando realizada pelo próprio
produtor.
§ 3.° As contribuições de que tratam os itens I e II são devidas a
partir de 1.0 de julho de 1971.
§ 4." A arrecadação da contribuição devida ao FUNRURAL, na forma
do item I dêste artigo, bem assim das
correspondentes multas impostas e
demais cominações legais, será realizada, preferentemente, pela rêde
bancária credenciada para efetuar a
arrecadação das contribuições devidas ao Instituto Nacional de Previdência Social.
§ 59 A contribuição
indicada no
item II será recolhida para crédito do
FUNRURAL através da mesma guia
em que figurarem as contribuições
devidas ao INPS, no prazo e sob as
mesmas cominações legais a estas referentes.
§ 69 O INPS entregará ao ,
.
FUNRURAL, obrígatõríamente, até o
último dia do segundo mês subseqüente àquele em que haja ocorrido
a arrecadação, a contribuição recocolhida nos têrmos do parágrafo anterior, acrescida, quando fôr o caso,
dos correspondentes juros moratórios,
multas e correção monetária;
§ 7.° E' fixado em 0,5% (meio por
cento), calculado sôbre o montante
da arrecadação realizada em favor
do FUNRURAL, o percentual a que
se refere o parágrafo 11,1 do artígo 49
do Decreto-lei no 1.146, de 31 de dezembro de 1970.
Art. 54. A falta de recolhimento,
na época própria da contribuição estabelecida no item I do artigo anterior. sujeitará automàticamente o
infrator à multa de 10% (dez por
conto) por semestre ou fração de
atraso, calculada sôbre o montante
do débito, à correção monetária dês-
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te e aos juros moratórios de 1% (um
por cento) ao mês sôbre aquêle montante.
Art. 55. Integram a receitado ..
FUNRURAL:
I ~ As multas, a correção monetária e os juros moratórios a que estão
sujeitos os contribuintes por atraso no
recolhimento das contribuições previstas nos itens I e II do artigo 53;
H
As 'multas proveniente- de
outras infrações praticadas pelos
contribuintes nas suas relações com
o FUNRURAL;
IH - As importâncias que, na forma do artigo 30 da Lei Complerr-entar n.v 11, de 25 de maio de 1971, forem consignadas no orçamento do
Ministérto do Trabalho e Previdência Social para suplementar a receita do FUNRURAL;
IV ~ As doações e legados, as rendas extraordinárias ou eventuais, e
os recursos Incluídos no orçamento
da União.
CAPíTULO II

Arrecadação

Art. 56. A arrecadação da contribuição de que trata o item I do ar.tigo 53, compreendendo seu desconto
e' recolhimento, obedecerá às seguintes normas básicas:
I - O cálculo para o recolhimento
será efetuado:
a) pelo adquirente, em relação ao
valor de compra;
b) pelo consignatário e pelo produtor que vender seus produtos no varejo, diretamente ao consumidor, em
relação ao valor de venda;
c) pela cooperativa, em relação ao
valor creditado ou pago aos associados pela venda de seus produtos;
d) pelo produtor, quando êle próprio industrializar os seus produtos,
tomando-se por base o preço corrente
no mercado;
H ~ O desconto das contribuições
sempre se presumirá feito oportuna
e regularmente pelas pessoas físicas
ou jurídicas sub-rogadas nas obrigações do produtor, não lhes sendo lícito alegar qualquer omissão a fim
de se eximirem do recolhimento, ficando os dirigentes de emprêsas e
cooperativas pessoal e diretamente
responsáveis pelas importâncias que

elas deixarem de receber ou tiverem
arrecadado em desacôrdo com êste
Regulamento ;
§ 1.0 A contribuição a que se refere
êste artigo não incide sôbre os produtos vegetais destinados ao plantio
e reflorestamento, e sôbre os produtos animais destinados à reprodução
ou criação pecuária ou granjeira,
quando vendidos pelo próprio produtor a quem os utilize, diretamente,
com aquelas finalidades.
§ 2.0 O recolhimento da contribuição a que alude o item I do artigo
53, será efetuado mediante guia própria, aprovada pelo FUNRURAL e
apr e s e n t a d a aos estabelecimentos
bancários arrecadadores, que deverão
transferir, mensalmente, as importâncias recolhidas, para o Banco do
Brasil S. A., que as creditará em
conta especial,' sob o título "Fundo
de Assistência ao Trabalhador Rural", à ordem do Conselho Diretor.
CAPÍTULO IH

Disposições Genéricas
Relativas ao Custeio

Art. 57. Os órgãos da administração direta. as autarquias federais e
as sociedades de economia mista, que
estiverem em condições de colaborar
diretamente com o FUNRURAL, poderão integrar o sistema arrecadador
e fiscal dêste. no âmbito das respectivas jurisdições a critério do Ministro do Trabalho e Previdência Social.
Art. 58. O número de matricula
dos contribuintes indicados no artigo
53, item I, alíneas a e o, para fins
de cadastro do FUNRURAL, será o
mesmo a êles atribuído pelo Ministério da Fazenda no Cadastro Geral de
Contribuintes.
Art. 59. Independe da matrícula a
obrigação de recolher a contribuição
de que trata o item I do aetigo 53
e, por outro lado, não haverá compensação entre contribuições devidas e eventual crédito do contribuinte, prevalecendo, em qualquer caso, a
regra "solve et repete".
§ 1.0 Não haverá restituição de contribuições arrecadadas, salvo na hlpótese de recolhimento indevido.
§ 2.0 O direito de pleitear a restituição prescreve em 5 (cinco) anos>.
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fiscal

legais, serão lançadas ex. livro
próprio destinado pelo Conselho Diretor à inscrição da dívida ativa do

do seu lançamento, salvo se o recolhimento tiver sido autorizado ex-

FUNRURAL.
§ 1.0 É considerada líqüida e certa

Art. 60. Não serão consideradas
quitadas as contribuições em débito

recolhidas após a notificação
pressamente pelo FUNRURAL.

Art. 61. Cumpre aos contribuintes do FUNRURAL, no que respeita
à contribuição prevista no item I do
artigo 53:
I - Recolher as contribuições devidas, na forma estabelecida no parágrafo 29 do mesmo artigo;
II - Recolher, juntamente com as
contribuições em atraso, os juros moratórios, multas, correção monetária
e outros acréscimos legais;
lI! -

Lançar, em títulos próprios

de SUa escrituração mercantil e fiscal, as operações sujeitas à incidência de contribuição devida ao
FUNRURAL;

.

IV - Arquivar. mesmo quando não
obrigados, a escrituração mercantil,
durante 5 (cinco) anos, os livros e
documentos referentes àquelas operações;
V - Entregar ao FUNRURAL, até
fevereiro de cada ano, declaração autenticada das informações fiscais pertinentes ao exercício anterior,
VI - Exibir à fiscalização do
FUNRURAL os livros e documentos
a que se referem os itens !II e IV.
Art.' 62. E' facultada ao
.
FUNRURAL a verificação dos livros
de contabilidade e de outras formas
de registro das emprêsas ou contribuintes em geral, quando houver fundada suspeita de ízaude ou sonegação, não prevalecendo, nesses casos,
o dispost-o nos artigos 17 e 18 do Có.
digo Comercial.
Parágrafo único. Ocorrendo recusa
de apresentação, ou sonegação dos'
elementos de que trata o item VI do
artigo anterior, ou no caso de sua
apresentação deficiente, poderá o ....
FUNRURAL, sem prejuízo das çenalidades cabíve-is, inscrever de ofício
as importâncias que reputar devidas,
ficando a cargo do contribuinte o
ônus da prova em contrário.
Art. 63. Os débitos relativos à
contribuição fixada no item I do artigo 53 (item I do artigo 15 da Lei
Complementar n.v 11, de 25 de maio
de 1971, e respectivo parágrafo sexto), assim como as correspondentes
multas impostas e demais comina-

ções

a dívida regularmente inscrita no livro de que trata êste artigo, e a certidão respectiva servirá de título para
a cobrança judicial, como divida pública, pelo mesmo processo e com os
mesmos privilégios e regalias reservadas à Fazenda Nacional.
§ 2.° A inscrição de qualquer débito, bem assim a aplicação de multas aos contribuintes do FUNRURAL,
serão sempre precedidas de ampla possibilidade de defesa, obedecendo o respectivo processo ao disposto no Título VI, 'Capítulo 11.
Art. 64. O FUNRURAL terá seus
recursos financeiros depositados no
Banco do Brasil S. A., e utilizados
de maneira que a receita de um semestre se destine à despesa do seülestre imediato, admitida a comunicação
financeira de dois semestres sucessivos, para efeito de equilíbrio em relação à despesa.
r arágrafo único. A parte da receita
r-r.mtída em reserva na forma dêste
artigo, será transferida para contas
de prazo fixo no Banco do Brasil S.A.,
com direito aos juros e à correção .nonetérla regulamentares, ou aplicada
em Obrigações Reajustáveía do Tesouro Nacional.
TíTULO IV

Gestão Econômico-Financeira
e Prestação de Contas
CAPíTULO I

Orçamento
Art. 65. O orçamento geral t:: analítico do FUNRURAL discriminará a
receita por fontes e a despesa por espécie para a gestão do PRO-RURAL,
no; têrmos da Lei Complementar número 11-71 e do presente Regulamento, obedecidos os princípios de
unidade, universalidade e anualidade.
Art. 66. O Orçamento do FUNRURAL
será aprovado pelo Ministro do Trabalho e Previdência Social.
Art. 67. A receita do FUNRURAL
será classificada na forma do Decretolei n." 27, de 14 de novembro de 1966,
como "Contribuições para Fins Sociais" .
Art. 68. A despesa do FUNRURAL
será classificada de acôrdo com o dís-
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posto no artigo 179 do Decreto-lei 200,
de 25 de fevereiro de 1967, segundo
o Plano de Contas elaborado pele. Ministério do Planejamento e Coordenação Geral.
Art. 69. A elaboração da Proposta
Orçamentária do FUNRURAL e a sua
execução orçamentária obedecerão,
ainda, às disposições e conceitos da
Lei n.v 4.320, de 17 de março de 1964,
e suas modífícações ,
Art. 70. Enquanto não Iôr aprovado
o orçamento geral do FUNRURAL.
suas despesas correntes bem assim as
de capital serão realizadas até o ·limite das cotas trimestrais de sua
Proposta Orçamentária.
Art. 71. Os créditos adiciónais solicitados para atender a despesas ao
computadas ou insuficientemente dotadas no orçamento aprovado para o
exercício, dependerão da existência de
recursos e aprovação do Ministro' do
Trabalho e Previdência Social.
Art. 72. Os créditos adicionais terão vigência adstrita ao exercido financeiro em que forem concedidos,
salvo se a autorização ocorrer dentro
dos últimos 4 (quatro) meses do exercício financeiro, quando poderão vígorar até o fim do exercício seguinte.
Art. 73. A Proposta Orçamentária
do FUNRURAL deverá ser apresentada até 15 de dezembro de cada ano.
CAPÍTULO II

Exercício Financeiro

Art. 74. O exercício financeiro coincidirá com o ano civil e compreenderá:
I ~ A receita nêle realizada e depositada no Banco do Brasil S. A.,
Dá. Conta do Fundo de Assistência ao
Trabalhador Rural à ordem do Conselho Diretor, ainda que referente a
exercícios anteriores;
II - As despesas nêle legalmente
empenhadas.
CAPíTULO

rrt

Contabilidade

Art. 75. A contabilidade do .....
FUNRURAL será financeiro-orçamentária e registrará os recursos co Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural depositados em conta própria no
Banco do Brasil S. A., bem como a
sua movimentação.
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Art. 76. Os serviços de contabilidade serão organizados de modo a
permitir o conhecimento dos fa' JS de
natureza financeira, na forma do artigo anterior, o acompanhamento da
execução orçamentária, a composição
patrimonial, à qual se incorporarão
as doações e legados, e a .. propriação
dos custos dos serviços.
Art. 77. A contabilidade do .....
FUNRURAL manterá contrôle cedastral, através de contas de com, .nsação, dos débitos diversos e responsabilidade de terceiros, que não influirão no resultado do exercício.
Art. 78. A contabilidade assegurará, ainda, o conhecimento analítico
de todos os bens permanentes, que
deverão ser devidamente caracterizados.
Art. 79. Os documentos relativos à
escrituração dos fatos da receita e da
despesa ficarão arquivados no órgão
de contabilidade analítica e À, disposição das autoridades responsáveí.: pelo
acompanhamento administrativo e
üscalízação financeira.
Art. 80. Ressalvada a competência
da Inspetoria-Geral de Finanças do
Ministério do Trabalho e Previdência
Social e do Tribunal de Contas la
União, as tomadas de contas serão
realizadas pelo órgão de contabilidade
e verificadas pela auditoria interna
do FUNRURAL.
Art. 81. A expedição das normas
gerais para execução dos serviços de
contabilidade é de competência exclusiva da Direção do FUNRURA_-,. devendo seus executores observa-las fielmente, bem como facilitar o .scompanhamento da
contabilização dos
fatos, e a auditoria periódica por .~ -irte
do FUNRURAL, prestando )S .ssclarecímentos e informações requeridos.
Art. 82. O resultado econômíco-fínanceiro do exercício será apresentado
nos Balanços Orçamentário, Ftnanccíro e Patrimonial e seus demonstrativos.
CAPÍTULO IV

Prestação de Contas

Art. 83. O Conselho Diretor do
FUNRURAL prestará contas da gestão econômico-financeira e patrlmonal, na forma da legislação em .fgor,
Parágrafo único. l i prestaç 3,0 de
contas será elaborada pelo órgão de
Contabilidade do FUNRURAL.
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TíTULO V

Do FUNRURAL
CAPÍTULO I

Disposições Preliminares

Art. 84. Ao Fundo de Assistência.
ao Trabalhador Rural -

forme fór estabelecido em convênio,
ou, excepcionalmente, nos casos em
que fór impraticável ou dispendiosa
essa representação, a advogados incritos na Ordem dos Advogados do
Brasil, mediante locação de serviços,
na forma do Código Civil, excluído
qualquer vinculo empregatício.

FUNRURAL

- diretamente subordinado ""0 Ministrc do Trabalho e Previdência r.octat,
caberá a execução do Programa de
Assistência ao Trabalhador Rural; nos
têrmos dêste Regulamento.
Art. 85. O FUNRURAL tem personalidade jurídica de natureza autárquica e goza, em sua plenitude, inclusive no que se refere aos seus bens,
serviços e ações, das regalias, -prtvíIégtos e imunidades da União.
Art. 86. A administração do .....
FUNRURAL caberá ao seu Conselho
Diretor. que será presidido pelo Ministro do Trabalho e Previdência Social, ou por seu representante expressamente designado, e Integrado por
êste e pelos representantes dos seguintes órgãos: Ministério da Agricultura, Ministério da Saúde, Instituto Nacional de Previdência Social,
bem assim de cada uma das contederações representativas das categorias econômicas e profissionais
agrárias.
Parágrafo único. Os Membros do
Conselho Diretor e respectivos Suplentes indicados pelos órgãos e entidades de classe mencionados neste
artigo, serão designados pelo Ministro
do Trabalho e Previdência Social.
Art. 87 O FUNRURAL será representado em Juizo ou fora dêle pelo
Presidente do Conselho Diretor ou
seu substituto legal.
Art. 88. O Conselho Diretor do
FUNRURAL poderá delegar competência a dirigente, de qualquer nivel,
de órgão integrante da estrutura administrativa da autarquia.
Art. 89. O FUNRURAL tem por
fôro o da sua sede, na Capital da
República, ou o da Capital do Estado, para os atos do âmbito dêste.
Parágrafo umco. Quando autor,
o l<'UNRURAL acionará
réu no
fôro do domicílio dêste.
Art. 90. A representação do' .....
FUNRURAL em juizo poderá ser delegada a procuradores do INPS, con-

°

CAPÍTULO II

Estrutura Administrativa
do FUNRURAL

Art. 91. A estrutura administrativa
do FUNRURAL compõe-se de órgãos
de Direção Superior, de Supervisão e
Contrôle Administrativo ou Jurisdicional, e de Execução.
Art. 92. Constituem a Direção Superior:
I - O Conselho Diretor;
II A Diretoria-Geral e os Órgãos que a integram.
Art. 93.
A Diretoria-Geral será
integrada pelos seguintes órgãos:
I - Consultoria Juridica;
II Consultoria Médico-Social;
III - Assessoria de Pessoal;
IV - Assessoria de Serviços Ge-

reis:

V - Assessoria de Arrecadação e
Fiscalização;
VI - Assessoria Financeira;
VII - Assessoria de Contabilidade
e Orçamento;
VIII - Assessoria de Organização
e Métodos;
IX - Assessoria de Relações PÚblicas e Divulgação;
X - Assessoria de Obras e Instalações Hospitalares;
XI - Assessoria de Prestações Pecuniárias;
XII - Assessoria de Administração
dos Serviços de Saúde;
XIII - Inspetoria de Beneficios.
Art. 94.
Ao Representante designado pelo Ministro de Estado para
presidir o Conselho Diretor caberá
desempenhar as atribuições de Diretor-Geral do FUNRURAL.
§ 19 . Quando não houver o Representante a que se refere êste artigo,
as atribuições de Diretor-Geral serão
exercidas por quem o Ministro
de
Estado designar.
§ 29 •
O Diretor-Geral será substituído em s-eus impedimentos eventuais pelo servidor que êle próprio
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indicar e fôr designado pelo Ministro
do Trabalho e Previdência Sccíal.
Art. 95. O Diretor-Geral terá um
Adjunto que será o Chefe do seu Gabinete, com a incumbência de auxiliá-lo no desempenho das suas atrtbutções de caráter representativo e das
tarefas administrativas que lhe' competem, em estreita colaboração com a
Secretaria do Conselho Diretor.
Art. 96.
As 'Diretorias Regionais,
subordinadas à Diretoria Geral e sediadas, de preferência, nas Capitais
dos Estados, constituem os órgãos de
Supervisão e Contrôle Administrativo
do FUNRURAL nas respectivas áreas
de atuação.
Art. 97.
Integram as Diretorias
Regionais:
I - ' A Assessoria Regional de Arrecadação e Fiscalização;
H - A Assessoria Regional de Benefícios.
Parágrafo único. As Diretorias Regionais contarão com um Setor de
Assistência de Serviços Gerais.
Art. 98.
São órgãos de execução:
I - As Representações Locais, subordinadas à.s Diretorias Regionais e
localizadas onde convier;
II - As entidades de qualquer natureza com as quais o FUNRURAL
mantiver convênio para a prestação
de serviços.
Art. 99. Haverá na sede de Comarcas, como órgão de contrôle jurtsdícíonal, uma Comissão Revisora,
constituída de 1 (um) representante
do Ministério Público, que a presidirá, com direito, inclusive, a voto de
qualidade, de 1 (um) representante de
Sindicato Rural, 1 (um) representante de Sindicato de Trabalhadores Rurais, e uma pessoa grada da localidade, indicada de comum acôrdo
pelas Federações rurais de ambas as
categorias, e aprovada pelo Conselho
Diretor.
§ 1o
Quando inexistir qualquer
dos Sindicatos mencionados neste artigo, caberá à respectiva Federação
fazer a indicação do representante
classista.
§ zc
De acôrdo com as conveniências administrativas, a jurisdição de
Uma Comissão Revisora poderá abranger mais uma COmarca ou estender-se
a Municípios de Comarcas díferenteso

§ 39 •
Não sendo possível a designação do representante do Ministério
Público, a escolha, pelo Conselho Diretor, para a presidencia da Comissão
Revisora deverá recair em bacharet
em direito, de preferência ocupante
de cargo público cujas atríbutções não
sejam incompatíveis com as funções
de membro da aludida Comissão.
§ 4°.
Na sede de Comissão Revisora em que existir mais de um Representante do Ministério Público, a
escolha, dentre êles, para Presidente,
caberá 310 Conselho Diretor.

m

CApÍTULO

Competência
SECÃO

I

Do Conselho Diretor

Art. :00. Ao Conselho Diretor do
FUNRURAL compete:
I Aprovar o seu regimento interno;
II - Estabelecer diretrizes para a
administração do F'UNRURAL;
IH - Fixar critérios para a celebração de convênios, contratos e acôrdos;
IV - Elaborar os orçamentos anual
ou plurianual do FUNRURAL e os
planos de aplicação de seus recursos;
V Submeter à Secretaria-Geral
do Ministério do Trablho e Prevídênela Social para aprovação pelo Ministro, os orçamentos do FUNRURAL,
quando não tenham sido subscritos
por aquêle Titular, na qualidade de
Presidente do Conselho Diretor;
VI - Acompanhar a execução orçamentária, através de
ualancetes
mensais a serem apresentados pela
Díretoría Geral;
VII - Submeter anualmente ao
Tribunal de Contas da União, até 31
de maio do exercício subsequente, a
prestação de contas de sua gestão,
com os documentos previstos no artigo 42 do Decreto-lei nv 199, de 25 de
fevereiro de 1967, e o pronnnoíamento
do Ministro de Estado quando não
tenha subscrtto a prestação na qualidade de Presidente do Conselho Diretor;
VIII - Baixar normas para a boa
execução dos serviços;
IX - Dirimir dúvidas na aplícaçâc
das normas disciplinadoras da execução do PRO-RURAL e da ação administrativa do FUNRURAL;

,64

ATOS Da PODERExECU~'IVO

X
Julgar, em última e definitiva
instância, os recursos interpostos das
decisões das Diretorias Regionais, na
forma dêste Regulamento.
Art. 101.

O Conselho Diretor de-

Art. 102.

AB decisões do Conselho

-ctdlrá por maioria de votos de seus
membros, cabendo ao seu Presidente,
inclusive, o voto de qualidade.
Diretor serão fundamentadas e terão
a denominação de Resoluções.
Art. 103. O Conselho Diretor terá
uma Secretaria, à qual caberá exe-cutar os trabalhos taquigráãicos, administrativos e de documentação de
ínterêsse do Conselho.
SEÇÃO

Do

li

Presidente do Conselho Diretor

Art. 104. Compete ao Presidente
do Conselho Diretor:
I - Presidir as reuniões do Con.selho;
II - Requisitar e designar servidores para as funções de direção superior, chefia, supervisão, assessoramento, secretariado e outras que forem incluídas na Tabela própria, bem
como dispensar os respectivos ocupantes;
III - Elaborar, nos têrmos da legislação vigente, o relatório anual do
FUNRURAL e submetê-lo à aprova.çào do Conselho Diretor;
IV - Determinar a realização de
sindicâncias e a instauração de processos administrativos, praticando os
atos conseqüentes e submetendo-os,
quando fôr o caso, com seu parecer,
.à autoridade competente, para decisão
final;
V - Designar os membros das Comissões Revísoí'as, cuja indicação te.nha sido aprovada pelo Conselho Diretor.
VI - Assinar cheques com o AB~
sessor Financeiro;
VII - Endossar cheques para oredito do FUNRURAL em conta ban.cária ou delegar essa competência ao
Assessor Financeiro;
SEÇÃO

m

Do Diretor-Geral

Art. 105. Ao Diretor-Geral mcumbe:
I - Coordenar, controlar e supervlsíonar a execução dos serviços dos

órgãos de Direção Superior e das Díretorías Regíonats ;
II - Promover a instrução dos processos e o preparo dos expedientes a
serem submetidos ac Conselho Diretor, emitindo c seu pronunciamento,
quando fôr o caso;
III - Elaborar o programa de apli_
cação dos recursos do F'U"1-TRURAL,
por exercício, e o respectivo orçamento, submetendo-os ao Conselho Díreter. e, bem assim, preparar o relatório anual tia administração do ••••
FUNRURAL;
IV - Supervisionar a movimentação financeira 010 FUNRURAL;

V - APresentar ao Conselho Diretor os balancetes mensais para o acompanhamenoo da execução orçamentária;
VI Preparar as prestações de
contas da gestão do Conselho Diretor'
VII - Baixar ordens e instruções
de serviço;
VIII - Fixar adiantamento básico
para que o Assessor Financeiro possa
atender a pequenas despesas de pron;
to pagamento;
IX - Cumprir e fazer cumprir as
deliberações elo conselho Diretor;
X - Autorizar o deslocamento dos
servidores para. missões específicas;
XI - Autorizar as despesas e pagamentos de responsabilídade do ....

FUNRURAL;
XII - Superintender, em geral, todos os serviços administrativos do ..
FUNRURAL ..
SEÇÃO IV

Das Diretorias Regionais

Art. 106. Aos Diretores Regionais
incumbe:
I Coordenar e supervisionar a
execução dos serviços do FUNRURAL
nos respectivos Estados;
II - Julgar, no âmbito de sua jurisdição, os recursos interpostos:
a)
por beneficiários do PRORURAL, das decisões proferidas pelas
Comissões Revisoras;
b) por contribuintes diretos-do
FUNRURAL (artigo 15, item I, alineas a e b da Lei Complementar ne
11, de 25 de n.aío d 1971), das decisões proferidas pelas Assessorias
Regionais de Arrecadação e Fiscalização.
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Parágrafo único. Caberá aos Setores de Assistência de Serviços Gerais
exercer as atividades-meio de ínterêsse dos ôrgâos integrantes das Diretorias Regionais.
Art. 107. Compete às Assessorias
Regionais:
I - A Assessoria Regional de Arrecadação e Fiscalização:
a) orientar, coordenar e controlar
a execução dos serviços de sua especialidade, no Estado;
b) decidir, em primeira instância,
as questões em que sejam Interessados os contrtbuintes do FUNRURAL
(art. 15, item I, alíneas a e b, da Lei
complementar nc 11, de 25 de maio
de 1971);

C) instruir os recursos Interpostos
contra suas decisões e encaminhálos com o seu pronunciamento à apre,
cíaçâc do Diretor· jcegtonal;
n - A Assessoria Regional de Be
neficio:
a) orientar, coordenar e controlar
a execução dos serviços de sua especíalidade, !l.o Estado;
b) instruir os recursos interpostos
contra decisões das comissões Revisoras e encaminhá-los com o seu pro;
nuncíamento à apreciação do Diretor
Regional.
H

SEÇÃO

v

Das Representações Locais
Art. 108. As Representações Locais
poderão abranger maís de um mU
nicípio do mesmo Estado, municípios
de Estados diferentes ou apenas parte
de um mesmo município, conforme o
aconselharem Os ínterêsses admínístrativos ou para melhor atendímento dos beneficiários.
Art. 109. Compete às Representações Locais:
I - Executar os serviços de identificação dos habilitandos ao PRORURAL;
II - Conceder e manter benefícios
pecuniários ;
nI - Dirimir dúvidas quanto ao
encaminhamento de beneficiários aos
prestadores de serviços de saúde, ou
habilitá-los ao atendimento junto àquelas entidades, quando não houver
Sindicato ou órgão de servíco social
que o façam;
H
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IV - Autorizar perícia médica para
fins de concessão de benefício por
invalidez;
V _ Manter o cadastro dos contrt,
butntes indicados nas alíneas a e b do
item I âo art. 15 de Lei Oomplemental' nc Lt, de 25 de maio de 1971;
VI - Expedir Os certificados de
regularidade :le situação dos contríbuintes referidos no item anterior;
VI! - Orientar os contribuintes do
FUNRURAL objetivando o incremento da arrecadação (art. 15, item I da
Lei Complementar nv 11-71) e COlhêr os elementos que falicitem a respectiva ação físcalízadora..
SEÇÃo

VI

Das Comissões Revisoras
Art. 110. As Comissões Revisoras
caberá apreciar as reclamações formuladas por beneficíáríos, diretamente ou por intermédio da respectiva
entidade sindical ou órgão de serviço
social, contra:
I - Decisões das Representações
Locais da jurisdição, em matéria de
beneficios pecuntáríos, inclusive inscrição e qualificaçãc de uenenctanos;
II Recusa de atendimento, ou
atendimento insatisfatório, por parte
de entidades com as quais o
.
FUNRURAL mantiver convênio para
prestação de serviços de saúde e serviço social;
lI! - Exigência indevida de participação do trabalhador rural OU de.,
pendente no custeio da assistência a
que se refere o item anterior.
CAPíTULO IV

Dísposíções genéricas relativas
à Administraçãc.
Art. 111. Os serviços administrativos destinados ao cumprimento do
PROGRAMA DE ASSISTIJNCIA AO
TRABALHADOR RURAL serão exe-

cutados diretamente pelo FIDT'RURAL

ou meõíante com êníos ou contratos

COm entidades públicas ou sindicais,
ou pessoas jurídicas de direito prívado, sob a ronca de "serviços de ter..
cetros" .
Art. 112. Caberá ao INPS, pela
sua rêde operacional direta, e sem
prejuízo de seus interêsses, prestar ao
FUNRURAL, na forma do artigo an-
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tenor, a assistência que se fizer necessaria em .<-18s80al, material, insta..
lações e serviços admmístratívos.
Parágrafo único. Serão considera..
dos como prestados à Previdência Social, os serviços do pessoal requtsíta<lo ao INtPS para os órgãos estruturaís do FUNR ORAL, na forma do ar-

tigo 287 e seus parágrafos 2 9 e 3 9 do
Regulamento aprovado pelo Decreto
nv 60.501, de 14 de março de 1967, e
suas alterações.
Art. 113. AB atribuições dos dlver50s órgãos do FUNRURAL não previstas neste Regulamento seráo fixadas no Regimento Interno.

Art. 114. Os membros do conselho Diret-or e seus suplentes, exceto
o Ministro de Estado, tomarão posse
perante o Departamento do 'Pessoal
do Ministério do Trabalho e Previdência SOcial, e os das Comissões Revísoras, perante o Diretor Regional
do Estado respectivo.

Art. 115. Os membros do Conselho Diretor, Inclusív : seu Presidente,
farão jus à gratãfícaçâo de presença
que fôr fixada na forma da Lei ne
5.708, de 4 de outubro de 1971.
Art. 116. Os membros das comissões Revisoras farão jus, igualmente,
a uma gratificação de presença, observado o díspost-, no artigo anterior.
Art. 117. Os Suplentes dos . membros do Conselho Diretor e os dos
membros das Oomíssões Revisoras serão convocados, nos casos de afastamentos dos efetivos. os primeiros pelo
Presidente do Oonselhc Diretor, e os
segundos pelos Diretores Regionais.
Parágrafo único. Nas faltas eventuais dos membros que integram os
órgãos colegiados de que trata o artigo, admitir-se-á substituição automática pelos respectivos Suplentes.
Art. 118. A tabela de gratificação
do pessoal requisitado pelo
.
FUNRUR'AL será aprovada por decreto do Presidente da República,
mediante
proposta do Ministro do
Trabalho e Presidência Social, na
forma da Lei n." 5.757, de 3 de dezembro de 1971.
Art. 119. As contas do
.
movimentadas,
FUNRURAL serão
conjuntamente,
pelo Presidente do
Conselho Diretor, ou seu substituto
legal, e pelo Assessor Financeiro.

Art. 120. O custo de administraçãodo FUNRURAL, em cada exercício, não poderá exceder ao valor
correspondente 10% (dez por cento)
da receita realizada no exercício anterior.
Art. 121. A prisão administrativa
de servidor em exercício no
.
FUNRURAL será decretada pelo
Presidente do Conselho Diretor.
CAPÍTULO V

Divulgação do PRO-RURAL

Art. 122. A divulgação do PRORURAL terá por objetivo, entre outros:
a) o esclarecimento e a orientação dos benefíciáríos, contribuintes e
do público em geral;
b) o conhecimento, pelos interessados, dos atos e decisões da administração do FUNRURAL, inclusive
para efeito de recursos.
TíTULO VI
Das Reclamações e dos Recursos
CAP!TULO I

Reclamações

Art. 123. Das decisões das Representações Locais e nos casos previstos nos itens 11 e 111 do artigo 110,
caberá reclamação para a Comissão
Revisora sob cuja jurisdição aquelas estiverem, nos casos previstos no
artigo 110.
Art. 124.
A Reclamação deverá
ser apresentada à Representação Local dentro do prazo de 30 (trinta)
dias, contados da ciência do interessado, e encaminhada em 72 (setenta
e duas) horas, devidamente informada, ao Presidente da Comissão
Revisora.
§ 1.0 A Reclamação deverá ser
feita por escrito e, quando fôr o caso,
instruída com os documentos em que
se fundar.
§ 2.0 A Reclamação será registrada
em livro próprio, na Representação
Local, que dela fornecerá recibo ao
, interessado.
Art. 125. Recebida a Reclamação,
a Comissão Revisora proferirá sua
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decisão dentro de 5 (cinco) dias, restituindo o expediente em 48 (quarenta e oito) horas à Representação
Local, que diligenciará i1!1~diatamente
no sentido de ser eientlfícado o reclamante.
Parágrafo único. Se a decisão da
Comissão Revisora, favorável ao reclamante, fôr considerada pela Representação Local manifestamente
contrária às normas vigentes, será
submetida, em 48 (quarenta e oito)
horas com efeito suspensivo, ao conheci~ento da Diretoria Regional
que poderá reformá-la em despacho
fundamentado, no prazo de 10 (dez)
dias.
Art. 126. Da decisão contrária ao
reclamante caberá recurso voluntário para a Diretoria Regional do Estado, no prazo de 15 (quinze) dias,
contados da data da ciência.
CAPÍTULO II

Recursos
Art. 127. Os recursos interpostos
pelos beneficiários do PRO-RURAL
contra as decisões proferidas pela
Comissão Revisora nos casos a que
se refere o artigo 110 serão julgados
pela Diretoria' Regional no prazo de
15 (quinze) dias.
Art. 128. As contestações das empresas e demais contribuintes contra as decisões do FUNRURAL relativas à contribuição de que trata o
artigo 15, item I, da Lei Complementar n.s 11, de 25 de maio de 1971,
e a multas, correção monetária e demais questões em que sejam interessados, serão julgados pela Diretoria
Regional do Estado.
Art. 129. O prazo para interposição dos recursos, improrrogável e
contado da ciência direta do interessado ou, na falta desta, da publicação do ato recorrido, será de 30
(trinta) dias, em qualquer das hipóteses previstas no artigo 128.
Art. 130. Das decisões proferidas
pelas Diretorias Regionais e nas mesmas condições de prazo do artigo
anterior, caberá recurso, em última
e definitiva instância, para o Conselho Diretor do FUNRURAL.
Pagrágrafc único. Nos casas de
débitos, o recurso para o Conselho
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Diretor somente será admitido mediante depósito do valor da condenação ou apresentação de fiador idôneo, feitos dentro do prazo do recurso.
TíTULO VII
Disposições Penais

Art. 131. Por infração dos dispositivos da Lei Complementar n,« 11,
de 25 de maio de 1971, os responsáveis ficarão sujeitos às seguintes
multas, na forma dêste Regulamento:
I - De 10% (dez por cento) por
semestre ou fração de atraso, calculada sôbre o montante do débito,
pela infringência do disposto no parágrafo 2.0 do artigo 15 da Lei Complementar n.s 11, de 25 de maio de
1971 (artigo 54);
II - De 1 (um) a 10 (dez) salários-mínimos de maior valor no País,
pela infringência de dispositivo, inclusive dêste Regulamento, para o
qual não haja penalidade expressamente cominada.
Art. 132. A aplicação das multas
previstas no artigo anterior compete
aos Assessôres Regionais de Arrecadação e Fiscalização.
Art. 133. Verificada a infração,
será lavrado o competente auto,
sendo uma das vias entregue ao infrator, mediante recibo, ou, em caso
de
recusa, remetida dentro de 3
(três) dias, por via postal, com recibo de volta.
Parágrafo único. O auto de infração será lavrado em caracteres bem
legíveis, indicando o local, dia e hora
de sua lavratura, e conterá a descrição pormenorizada da infração.
Art. 134. O Infrator poderá, dentro de 15 (quinze) dias improrrogáveis, contados da data do recebimento do auto,
apresentar defesa,
dirigida ao Assessor Regional de
Arrecadação e Fiscalização.
Art. 135. Decorrido o prazo do artigo anterior, tenha ou não o infrator apresentado defesa, o expediente
será remetido ao Assessor Regional
de Arrecadação e Fiscalização que
proferirá sua decisão dentro de 10
(dez) dias.
Art. 136. As multas, no caso do
item II do artigo 55, serão gradua-
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das segundo a ocorrência ou ausêncía das circunstâncias agravantes
previstas no artigo 137, observadas
as seguintes bases:
I - Na ausência de agravantes, a
multa será aplicada no grau mínimo;
II - As agravantes dos itens IV
a VI elevam a penalidade ao grau
médio;

lU - As agravantes dos itens I a
II! elevam a' penalidade ao grau máximo.
Art. 137. Constituem circunstâncias agravantes ter o infrator:
I

~

Reincidido;

II -

Tentado

do FUNRURAL;

subornar servidor

II! --- Agido com manifesto dolo

fraude ou ma-fé;

,

IV - Incidido anteriormente em
outra infração dêste Regulamento;
V - Desacatado, por qualquer forma, no ato de verificação da infração, servidor do FUNRURAL;

VI - Obstado, por qualquer meio,
a ação fiscalizadora do FUNEURAL.
Art. 138 - A autoridade julgadora, em casos especiais, tendo em vista a boa-fé ou a manifesta ignorância do infrator, ou no caso de ter
êste procurado espontâneamenze corrigir a falta em que incorrera poderá reduzir ou deixar de aplicar a
multa, fundamentando sua decisão.
Parágrafo único. As decisões proferidas nos têrmos dêste artigo serão revistas, de ofício, pela autoridade hieràrquícamente superior, salvo se se tratar do produtor a que se.
refere a alínea b do artigo 3" da Lei
Complementar n- 11, de 25 de maio

mxcccrrvo
II - De estelionato, nos têrmos do
artigo 171 do Código Penal:
a) receber ou tentar receber, dolosamente qualquer benefício de
PRO-RURAL;
b)
praticar, visando a usufruir
vantagem ilícita, qualquer ato que
acarrete prejuízo ao FUNRURAL;
c) emitir e apresentar, para pagamento pelo FUNRURAL, fatura de
serviços não executados ou não prestados.
Parágrafo único. Para os fins dêste artigo, quando fór emprêsa que
tiver praticado a infração, a responsabilidade penal será do titular da
firma individual, ou dos sócios solidários, gerentes, diretores ou administradores que. direta ou índnetamente ligados à emprêsa, de modo
permanente ou eventual, .enham
praticado ou concorrido para a prática de. crime.
Art. 140. Julgados procedentes
pelo FUNRURAL em decisão definitiva, os autos referentes a infrações
que importem nos crimes especificados no artigo anterior, constituirão
prova da materialidade dêsses crimes, para os efeitos do artigo 158 do
Código de Processo Penal.
Art. 141. Sob pena de responsabilidade {artigo 66 da Lei das Contravenções Penais) as autoridades administrativas do FUNRURAL que
tiverem conhecimento da íntraçâo
penal promoverão, junto às autcrtdanes competentes, o procedimento
criminal cabível, fornecendo os elementos comprobatóríos do crime.

TíTULO VIU

de 1971.

Art. 139. Constitui crime:
I - De falsidade ideológica, nos
têrmos do artigo 299 do Código Penal, inserir ou fazer inserir:
a) nas fólhas de pagamento
de
salários, pessoas que não possuam
efetivamente a condição de trabalhador rural;
b) na Carteira de Trabalho e Previdência Social, declaração tatea ou
diversa da que deveria ser anotada:
C) em quaisquer atestados ou documentos necessários à concessão ou
pagamento de benefícios, declaração
falsa ou diversa da que deveria constar;

Da Prescrição
Art. 142. Aplicam-se
FUNRURAL os prazos
de que goza a União
salvado o disposto nos

ao
.
de prescrição
Federal, resartigos 34 e

143.

Art. 143. Prescreverá em 20 (vinte) anos o direito do FUNRURAL de
receber ou cobrar importâncias que
lhe forem devidas.
Art. 144. A prescrição deverá ser
declarada, em qualquer ínstâncla
pelo órgão julgador que a verificar,
não podendo ser objeto de relevação.
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TíTULO IX

Disposições Gerais e Transitórias
Art. 145. O "Dia do Trabalhador

Rural" será comemorado »elo Ministério do Trabalho e Previdência

Social como etapa decisiva, assmalada pela Lei Complementar rr' 11, de
25 de maio de 1971, na marcha da

integração progressiva do homem do
campo no Sistema Geral da Prevl..
dência Social.

Art. 146. Os débitos relativos ao
FUNRURAL resultantes do disposto
no Decreto-lei n'' 276, de 28 de fevereiro de 1967, de responsabilidade
dos adquirentes ou consrgnatáríos, na
qualidade de sub-rogados

dos pro-

dutores rurais, e os de responsabilídade daqueles que produzem mercadorias rurais e as vendem diretamente aos consumidores, ou na industrializam, ficam isentos de multa
e de correção monetária, sem prejuízo dos correspondentes juros moratórios, desde que recolhidos ou
confessados até 22 de fevereiro de
1972.

Parágrafo único. Em relação ao
período de 10 de março a 19 de outubro de 1967, os adquirentes e consignatários de produtos rurais só
cam obrigados a recolher ao ..... ,.
FUNRURAL as contribuições a êste
devidas, quando as tenham descontado do pagamento que efetuaram
aos produtores, no referido período,
pela compra dos referidos produtos.
Art. 147. A confissão a que se refere o artigo anterior terá por objeto os débitos relativos ao período
de 1" de março de 1967 a dezembro
de 1969, que poderão ser recolhicos
em até 20 (vinte) parcelas mensais,
Iguais e sucessivas, vencendo-se a
primeira no último dia útil de mês
subseqüente ao da confissão.
Parágrafo único. O parcelamento
de que trata êste artigo é condrcícnado às seguintes exigências:
a) consolidação da dívida, compreendendo as contribuições em atraso e
os respectivos juros moratórios, c2.1culados até a data do parcelamento;
b)
confissão expressa da divida
apurada na forma da alínea anterior;
c) cálculo da parcela correspondente à amortização da dívida confessada e aos juros de 1% (um por
ü-

cento) ao mês, sôbre os saldos decrescentes dessa mesma divida;
d) apresentação, pelo devedor, de
fiador idôneo, a critério do
.
FUNRURAL, que responda solidàriamente pelo débito consolidado e
demais obrigações a cargo do devedor;
e) incidência, em cada parcela recolhida posteriormente ao vencimento, da correção monetária, juros
moratórios de 1 % (um por cento) ao
mês, além da multa variável de 10%
(dez por cento) até 50% (cinqüenta
por cento) do valor da parcela, graduada segundo o disposto no artigo
82 da Lei 3.807, de 26 de agôsto de
1960, e respectiva regulamentação.
Art. 148. Ficam cancelados os débitos dos produtores rurais para com
o FUNRURAL, correspondentes ao
período de fevereiro de 1964 a fevereiro de 1967.
Art. 149. Até que entre em vigor
o Programa de Assistência ao Trabalhador Rural, o FUNRURAL continuará prestando aos seus beneficiários assistência médico-social, de
acôrdo com o sistema administrativo
previsto no Regulamento aprovado
pelo Decreto n.v 61.554, de 17 de outubro de 1967, e dentro dos recursos
consignados no orçamento vigente,
ressalvado o disposto neste Regulamento e na Lei Complementar número 11, de 25 de maio de 1971,
quanto à forma de indenização devida ao mps pela assistência a que
se refere o parágrafo único do artigo
23 da referida Lei Complementar, e
às despesas de implantação da nova
estrutura administrativa do
.
FUNRURAL e organização dos seus
serviços para a execução do PRORURAL.

Art. 150. Fica extinto o Plano Básico de Previdência Social, instituído
pelo Decreto-lei n,» 564, de 1.0 de
maio de 1969, complementado pelo
Decreto-lei TI. 704, de 24 de julho de
1969, ressalvados os direitos daqueles
que, contribuindo para o INPS pelo
referido Plano, tenham cumprido período de carência até 30 de junho
de 1971.
§ 1.0 Cessará, em 30 de junho de
1972, o direito de habilitação aos benefícios, pelo Plano Básico, dos segurados que tiverem seus direitos assegurados na forma dêste artigo.
O
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§ 2.° Caberá a devolução das c: on tribuições descontadas, já recolhidas
ou não, àqueles que, hayendo com~
çado a contribuir tardiamente, nao
cumprirem o período de carencia ,
Art. 151. As emprêsas abrangidas

pelo Plano Básico são incluídas c0J.?lo

contribuintes do Programa de ASS2Stência ao Trabalhador Rural, parti-

cipando do seu custeio na forma do
item I do artigo 15 da Lei Complementar n." 11, de 25 de maio de 1971,

ficando dispensadas, em conseqüência, da contribuição para o referido
Plano, ressalvado o recolhimento, em
relação ao período encerrado em 30
de junho de 1971, das contribuições

correspondentes aos segurados de
que trata o artigo anterior e seu parágrafo primeiro.
Art. 152. Fica ressalvada a obrigatoriedade do recolhimento das contribuições devidas ao FUNRURAL
até 30 de junho de 1971, por fôrça do
disposto no Decreto-lei n.e 276, de 28
de fevereiro de 1967, respeitada a exceção
estabelecida no parágrafo
único do artigo 146 e o disposto no
artigo 148.
Art. 153. As entidades sindicais
de trabalhadores e de empregadores
rurais poderão ser utilizadas em serviços de fiscalização e na identificação dos grupos rurais abrangidos pelo
PRO-RURAL, assim como, mediante
convênio com o FUNRURAL. na implantação, divulgação e execução daquele Programa, em complemento à
colaboração especificamente já prevista neste Regulamento.
Art. 154. A emprêsa agroindustrial
anteriormente vinculada, inclusive
quanto ao seu setor agrário, ao extinto Instituto de Aposentacona e
Pensões dos Industriários e, em seguida, ao Instituto Nacional de Previdência Social, continuará vinculada
ao Sistema Geral da Previdência Social, sem prejuízo do recolhimento
da contribuição a que se refere o artigo 53, item I, alínea b.
§ 1.0 Excluem-se do sistema de que
trata êste artigo, subordinando-se ao
regime do PRO-RURAL:
a) os sarrlstas, assim considerados
os trabalhadores rurais cujos contratos tenham sua duração dependente
de variações estacionais da atividade
agrária;

b) os trabalhadores rurais de emprêsa agroindustrial empregados exclusiva e. comprovadamente em o~
tras culturas que não a da matéria
prima utilizada pelo setor industrial.
§ 2.0 O INPS organizará
ca~a~
tro dos empregados do setor agrário
específico das emprêsas agroindustriais que se dediquem a outros tipos
de culturas, tomando por base, para
a fixação dos respectivos quantitativos o número de empregados que
seri~ proporcionalmente necessário,
num período de 12 (doze) mese.s,
para produzir o volume de matéria
prima absorvida anualmente pelo setor industrial, cabendo à emprêsa, de
comum acôrdo com o sindicato profissional que lhe corresponder e sob
a orientação e contrôle do INPS, elaborar a relação nominal dos trabalhadores que ficarão vinculados ao
seu setor agrário específico, para
efeHo de sua filiação ao Instituto, e
fazer a competente anotação nas respectivas Carteiras de Trabalho e
Previdência Social.
§ 3.° Serão revistos pelo INPS"':'-em
consonância com o critério fixada no
parágrafo anterior, os processos pendentes de cobrança, administrativa
ou judicial, instaurados contra emprêsas agroindustriais com fundamento no artigo 5.° do Decreto-lei
n." 704; de 24 de julho de 1969, e respectivo Regula menta (Decreto número 61).106, de 5 de setembro de
1969), excluída a cobrança de multas
e correção monetária em relação aos
débitos apurados na conformidade
dêste parágrafo, fazendo-se a devida
compensação quando tiver havido recolhimento pelo Plano Básico ou pelo
sistema do FUNRURAL.

°

§ 4.° O disposto no artigo 5.° do
Decreto-lei n." 704, de 24 de julho de
1969, reproduzido pelo artigo 29 da
Lei Complementar n.s 11, de 25 de
maio de 1971, abrange as empresas
agroindustriais que antes do advento
do Estatuto do Trabalhador Rural
(Lei n.s 4.214, de 2 de março de 1963)
já vinham contribuindo, inclusive em
relação aos empregados do seu setor
agrário, para o extinto Instituto de
Aposentadoria e Pensões dos Jnduatríéríos e, em seguida, para o Instituto Nacional de Previdência Social,
bem como as que, embora não °
tendo feito, estavam compreendidas
na disposição do .artlgo 3.°, item II,
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dos Regulamentos aprovados pelos
Decretos n-s 48.959-A, de 19 de setembro de 1960, e 60.501, de 14 de
março de 1967. êste último em sua
primitiva redação.
§ 5.° O disposto no parágrafo anterior é aplicável a partir da vigência do Decreto-lei n." 704, de 24 de
julho de 1969, salvo para as emprêsas agromdustriaís da mesma atividade, constituídas posteriormente, as
quais ficarão incluídas, quanto ao
respectivo setor agrário. no Sistema
Geral da Previdência Social. a partir
da vigência dêste Regulamento (artigo 31 da Lei Complementar n.« 11,
de 25 de maio de 1971).
Art. 155. A proporção que as emprêsas atingirem. a critério do Ministério do Trabalho e Previdência Social. suficiente grau de organização,
poderão ser incluídas, quanto ao respectivo setor agrário, no Sistema Geral da Previdência Social, mediante
decreto do Poder Executivo.
Art. 156. O valor dos benefícÍõS'"€iTI
manutenção será reajustado quando
fôr alterado o salário-mínimo de
maior valor no País. na mesma proporção e a partir da mesma data.
Art. 157. Na fase de implantação
do PRO-RURAL, os recursos orçamentários destinados ao Serviço So. cial serão aplicados príorttàrtamente
na finalidade prevista no artigo 29,
item I.
Art. 158. Os representantes das
categorias econômicas e profissional
rurais nas Comissões Revisoras serão indicados ao Conselho Diretor do
FUNRURAL pelos Sindicatos que
tenham jurisdição na sede das respectivas Comarcas, na conformidade
de seus estatutos.
Art. 159. As atividades de direção
superior e de supervisão e contrôle
administrativo do FUNRURAL serão
desempenhadas por pessoal requisitado na forma da legislação Vigente,
enquanto não houver sido criado o'
quadro próprio, de pessoal, da entidade, sob o regime da Lei D.O 1.711,
de 28 de outubro de 1952, ou da Consolidação das Leis do Trabalho segundo fôr estabelecido em d~creto
do Presidente da República. As tarefas
executivas serão realizadas,
preferentemente, sempre que possível, de maneira indireta! mediante
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contratos ou convênios com pessoas
juridicas de direito privado ou entidades públicas capacitadas a desempenhar os encargos de execução, nos
têrmos do artigo 10, e seus parágrafos, do Decreto-lei n.s 200, de 25 de
fevereiro de 1967.'
Art. 160. As despesas de organização dos serviços necessários à execução da Lei Complementar n.s 11, de
25 de maio de 1971. inclusive instalação adequada do Conselho Diretor e
dos órgãos da estrutura administraUva da FUNRURAL. serão atendidas
com recursos dêste. até o limite de
10°1r (dez por cento) das despesas
previstas no orçamento vigente.
§ 1.0 As despesas a que se refere
êste artigo correrão por conta da dotação 412 - Serviços em Regime de
Programação Especial, consoante o
disposto no artigo 4.° do Decreto número 55.511, de 11 de janeiro de
1965.
§ 2.° O serviço Ide contabilidade
efetuará os registros das despesas a
que alude o parágrafo anterior, de
modo a permitir, oportunamente, o
conhecimento daquelas mediante especificação.
Art. 161. Para aquêles que já tiverem completado 65 (sessenta e
cinco) anos de idade em 1 de janeiro de 1972, a aposentadoria por
velhice só será concedida, nos têrmos
do artigo 8.° e seu parágrafo terceiro, se na data da publicação da
Lei Complementar n.s 11, de 25 de
maio de 1971, tinham a condição de
trabalhadores rurais, ou deixaram de
exercer a atividade de natureza rural, por motivo de idade, mas permaneceram vivendo no meio rural, na dependência dêste.
Art. 162. Para aquêles que se encontrarem em estado de invalidez
total e permanente, em 1.0 de janeiro
de 1972, a aposentadoria por invalidez só será concedida, nos têrmos do
artigo 9.° e seu parágrafo único, se
a referida condição de incapacidade
houver sido ocasionada ao tempo do
exercício de atividade rural, e desde
que, nos últimos três anos, contados
até a data da publicação da Lei COmplementar n.s 11, de 25 de maio de
1971, as vítimas se acharam vivendo
no meio rural, na dependência dêste.
Art. 163. Para efeito de sua atualização, o PRO-RURAL, bem como Q
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respectivo sistema de custeio, serão
revistos de dois em dois anos pelo
Poder Executivo, mediante proposta
do Serviço Atuarial do Ministério do
Trabalho e Previdência Social.
Art. 164. Os órgãos do
.
FUNRURAL têm a faculdade de re-

ver as suas próprias decisões nas
oportunidades dos recursos previstos
neste Regulamento, tempestivamente
interpostos.
Art. 165. Será obrigatória, a partir do mês de janeiro de 1972, para
os contribuintes do FUNRURAL, a
que se refere o artigo 15, item I, alíneas a e b da Lei Complementar número 11, de 25 de maio de 1971, a

apresentação de Certificados de Regularidade de situação e Certificado de Quitação expedidas pelo

nos mesmos casos e
para os mesmos efeitos. previstos nos
artigos 141 e 142, da LeI n.v 3.807-60.
Art. 166. Os prazos fixados para os
recursos previstos neste Regulamento
serão contados, conforme o caso, da
data:
a) da ciência pessoal do interessado;
b) do recebimento da comunlcação
por via postal registrada, aposta no
"Aviso de Retôrno";
c) da publicação do edital.

FUNRURAL

Art. 167. Aplicam-se, subaídíàríamente, aos casos omissos neste Regulamento, as disposições do Regulamento Geral da Previdência Social,
aprovado pelo Decreto n." 60.501, de
14 de março de 1967, com suas alterações.
Art. 168. As dúvidas na execução
dêste Regulamento e da Lei Complementar n.v 11, de 25 de maio de 1971,
serão resolvidas pelo Ministro do
Trabalho e Previdência Social que,
inclusive, poderá criar, se entender
necessário, como órgão de segunda
instância para os recursos previstos
no artigo 106, item II, alíneas a e b,
a Comissão Revisora Regional, junto
a cada Diretoria Regtonal (artigo 96)
e integrada pelo titular desta, que
será o presidente, e por um representante de cada Federação, da Agricultura e dos Trabalhadores na Agricultura, designado pelo Ministro mediante indicação da entidade representada,

DECRETO N° 69.920 JANEIRO DE

DE 12 DE

1972

'Redtstribui, com o respectivo ocupan·
te, para o Quadro de ~e~soal. Parte Especial do Mtmsténo da
Iâarírüui, cargo
originário do eztinto Serviço de Navegação da Bacia do Prata, e dá outras prouíáên-

cias.
O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IH, d~ Constituição" e
tendo em vista o disposto no artigo
99, § 29, do Decreto-lei no 200, de 25
de fevereiro de 1967, decreta:
Art. 10 Fica redistribuído, para o
Quadro de Pessoal - Parte Especial
do Ministério da Marinha, um
cargo de 20 Cozinheiro (Cr$ 471,00)
ocupado por Benito Cabreira Tarrio
integrante do Quadro de Pessoal Parte Suplementar -- do Ministérro
dos Transportes, originário do extinto Serviço de Navegação da Bacia do
Prata. mantido o regime jurídico fi
previdenciário do servidor.
Art. 20 O Ministério dos Transportes remeterá ao órgão de Pessoal do
Ministério da Marinha, no prazo de
30 (trinta) dias, a contar da publicação dêste Decreto, o assentamento
individual do servidor aqui meneionado ..
Art. 30 O disposto neste Decreta
não homologa situação que. em virtude de sindicância, inquérito administrativo ou revisão de enquadramento, venha a ser considerada nula,
ilegal ou contrária às normas administrativas aplicáveis à espécie.
Art. 40 O ocupante do cargo ora
redistribuído continuará a perceber
seus vencimentos e vantagens pelo
órgão de origem, até que o orçamento do Ministério da Marinha consigne
os recursos necessários ao pagamento da despesa resultante do cumprimento dêste ato.
Art. 50 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 12 de janeiro de 1972;
1510
da Independência e 840 da
República.
EMiLIO G. MÉDICI
Adalberto de Barros Nunes
Mcirio David Andreazza
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DECRETO N9 69.921 JANEIRO

DE 12 DE

DE 1972

Estabelece as proporções a serem observadas na fixação do número minimo de vagas referentes ao ano
de 1971.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição, e
tendo em vista' o disposto no S 49 do
artigo 103 da Lei nv 5.774, de 23 de
dezembro de 1971, decreta:
Art. 1Q • São fixadas para o ano
de 1971 as seguintes proporções, a
serem observadas no cálculo do número mínimo de vagas para os diversos postos dos diferentes Quadros de
Oficiais das Armas, dos Serviços 8 de
Material Bélico:
- Coronel: 118
- Tenente-Coronel: 1/15
- Major: 1/20
Art. 29. aste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicaç'ío, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 12 de janeiro de 1972;
151Q da Independência e 849 da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Orlando Geisel

DECRETO

N9 69.922 DE
JANEIRO DE 1972

13

DE

Cria a Comissáo Executiva Central
para dirigir e coordenar as comemorações do sesquicentenário da
Iruieperuiê 'teia do Brasil, fixa-lhe a
constituição, e dá outras providên-

cias.

o Presidente ds, República, usando
da atribuição que lhe confere o art.
81, item V, da Constituição, e tendo
em vista o disposto no Decreto número 69,344, de 8 de outubro de 1971,
decreta:
Art. io Fica criada a Comissão Executiva Central de que trata o art.
9
3 do Decreto n- 69,344. de 8 de outubro de 1971, à qual incumbe executar as medidas de coordenação e
direção \"'8 comemorações do Sesquicentenário da Independência do
Brasil, com observância da programação elaborada pela Comissão Nacional
ínstdtuída pele citado Decreto.
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Art. 29 A Comissão Executiva Oentral compõe-se de: Presidência, Grupo Executivo, Secretaria, Grupo de
Administração, Grupo de Ligação,
Assessôres Especiais e Subcomissões
Especiais.
Art. 39 O Presidente e os demais
membros da Comissão Executiva Cen,
tral serão designados pelo Presidente
da República.
Art. 49 Quando os integrantes da
Comissão forem militares ou funcionários PÚbW~,IS, os decretos de desíg;
nação espectncarâo a forma da prestação de serviços à Comissão gxecutt,
va, o que poder á ooorrer com ou sem
prejuízo das funções normais dos designados.
Art. 5Q Compete ao Presidente da
Comissão Executiva Central requisitar servtdoc-s, celebrar convênios ou
contratos com entidades públicas ou
particulares, distribuir tarefas entre
os membros da Comissão e praticar
todos os aros necessários ao fiel cumprimento da programação oficial.
Art. 69 A oon.íssãc Executiva Central, com vístae ao cumprimento da
programação elaborada pela Comissão Nacional, coordenará permanentemente, em todo o território brasileírc, as atdvídacee das Comissões Estaduais e Murucipaís que vierem a ser
Instituídas por ato de Governadores
e Prefeitos com suas atividades específicas.
Art. 7Q O presente Decreto entrará
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em. centrá1'10.

Brasília, 13 de fenetrc de 1972;
da Independência e 849 da
República.
EMíLIO G. MÉDICI
1519

Alfredo Buzaia

DECRETO

N9 69,923 DE
JANEIRO DE 1972

13 DE

MOdifica o Regimento Interno do Conselho de Defesa dos Direitos da
Pessoa Humana, e dá outras proVidências.

O Presidente da República, usando
da atríbuíção que lhe confere o artigo
81, item IH, da Constituição, decreta:
Art. li? Os artigos 19, 4Q , o item II
do artigo 79, o artigo 89, o § 39 do ar-
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tigo 21, os artigos 27 e 28 do Regimento que acompanha o Decreto
nc 63.681, de 22 de novembro de 1968.
passam a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 19 O Conselho de Defesa
dos Direitos da Pessoa Humana
(CDDPH) será integrado dos seguintes membros: Ministro da
Justiça, representante do Ministro
das Relações Exteriores, representante do Conselho Federal de Cultura, representante do Ministério
Público Federal, Presidente do
Conselho Federal da Ordem dos
Advogados do Brasil, Professor
Catedrático de Direito Constdtu-

cíonal e Professor Catedrático de
Direito Penal de uma das Faculdades Federais, Presidente da Associação Brasileira de Imprensa,

Presidente da Associação Brasileira de Educação, Lideres da Maioria e da Minoria na Câmara dos
Deputados e no Senado Federal.
Parágrafo único. Os Professôres
Catedráticos de Direito Constitucional e de Direito Penal serão
eleitos pelo CDDPH Dela prazo de
2 (dois) anos, permitida a recondução."
"Art. 49 Os membros e o Secretário do Conselho receberão
um jeton de presença por sessão,
na forma da lei."
"Art. 79 •..•...........••••• ,.,
II - Baixar provimento sôbre a
tramitação de processos e execução
de medidas relacionadas com a
aplicação da Lei nv 4.319, de 16
de março de 1964, modificada pela
Lei nv 5.763. de 15 de dezembro
de 1971, e dêste Regimento."
"Art. 89 O CDDPH reunir-se-á,
ordinàriamente, 6 (seis) vêzes ao
ano, e, extraordinàríamente, sempre que convocado pelo seu Presidente, por iniciativa própria ou
por solicitação de 2/3 (dois terços)
de seus membros. com a indicação
da matéria relevante a ser incluída na pauta de convocação."
"Art. 21. ...•.....••.••.•.••..
§ 39 Afora os casos de falecimento ou renúncia vagará o cargo
de Vice-Presidente quando o seu
ocupante perder a investidura que,
nos têrmos do artigo 29 da Lei

nc 4.319, de 16 de março de 1964,
com a redação que lhe deu o artigo 19 da Lei no 5.763, de 15 de
dezembro de 1971, o credenciava
COmO integrante nato do Conselho."
"Art. 27. Salvo decisão contrária tomada pela maioria absoluta
de seus membros, as sessões do
CDnPH serão secretas. divulgando-se pelo órgão oficial da União
e dos Estados a súmula do julgamento de cada processo!'
"Art. 28. O Presidente determinará à direção do Departamento
de Imprensa Nacional prioridade
para a publicação das súmulas dos
julgamentos."
Art. 29 Em sua primeira sessão
após a publicação do presente Decreto, o CDDPH elegerá os Professõres
Catedráticos de Direito Constitucional
e de Direito Penal que deverão integrá-lo.
Art. 29 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
Art. 4Q Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 13 de jancjro de 1972;
151'! da Independência e 84Q da
República.
EM"íuo G. MÉDICI
Alfredo Buzaid

DECRETO N° 69.924 -

DE

13

DE

JANEIRO DE 1972

Concede reconhecimento à Faculdade .de Engenharia da
Fundação
Universidade do Amazonas.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item lU, da Constrtuícâo, de
acõrdo com o artigo 47 da Lei
.
c- 5.540, de 28 de novembro de 1968,
alterado pelo Decreto-lei n'' 842, de 9
de setembro de 1969 e tendo em vista o que consta do Processo número
CFE. 556-68, do Ministério da Edu
cação e Cultura, decreta:
Art. 10 :é: concedido reconhecímento à Faculdade de Engenharia da
b'undação Universidade
do Amazo .
nas, com sede em Manaus, Estado do
Amazonas.
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Art. 2° :ê:s~~ Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 13 de janeiro de 1972;
151" da Independência e 84° da
República.
EMTLIO G.

MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

DECRETO N° 69.925 - DE
JANEIRO DE 1972

13 DE

Redistribui cargo, com o resneciioc
ocupante, para o Ministério da
Justiça e dá outras providências.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item UI, da Constituição, e
tendo em vista o disposto no artigo
99, § 2°, do Decreto-lei n- 200, de 25
de fevereiro de 1967, combinado com
o artigo 2° do Ato Complementar numero 52, de 2 de maio de 1969, decreta:
Art. 1" Fica redistribuído, para o
Quadro de Pessoal - Parte Permanente - do Ministério da Justiça,
um cargo de Postalista, código ... ,
CT-202.16.C, ocupado por José Lázaro de Souza Rosa, integrante de
iguais Quadro e Parte do ex-Departamento dos Correios e Telégrafos,
atual Emprêsa Brasileira de Correios
e Telégrafos, do. Ministério das Comunicações.
Parágrafo único. O cargo ora redistribuído fica transformado no de
Oficial de Administração, código
AF-2D1.16. C.

Art. 2° A redistribuição de que
trata êste Decreto não homologa. situação que, em virtude de sindícância, inquérito administrativo ou tevisão de enquadramento, venha a ser
considerada nula, ilegal ou contraria a normas administrativas vtgen-

teso

Art. 3°. O órgão de pessoal da
Emprêsa Brasileira de Correios e Telégrafos remeterá ao do Ministério da
Justiça, no prazo de 30 (trinta) dias,
a contar da vigência dêste Decreto,
0& assentamentos funcionais do servídor mencionado no artigo 10.
Art. 4°. O ocupante do cargo ora
redistribuído continuará a perceber
os seus vencimentos e vantagens pela
Empresa Brasileira de Correios e Te-

Iégrafos, até que o orçamenco de
Ministério da Justiça consigne os re..
cursos necessários ao pagamento da
despesa resultante do cumprimento
dêste ato.
Art. 5Q Este Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 13 de janeiro de 1972;
151° da Independência e 8'1° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Alfredo Buzaid
Hygino C. Corsettí

DECRETO N° 69.926 - DE 13
JANEIRO DE 1972

DE

Redistribui, com o respectivo ocupan..
te, para o çíuutro de Pessoal Parte Especial - do Ministério da
Justiça, cargo originário do extinto Lloyd Brasileiro Patrimônio
Nacional e dá outras prcoiâéncías,

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constítuiçâo, e
tendo em vista o disposto no artigo
99, § 2°, do Decreto-ler n'' 200, de
25 de fevereiro de 1967, decreta:

Art. 1° Fica redistríbuído, para o
Quadro dé Pessoal - Parte' Especial
- do Ministério da Justiça, um cal"
go de Ajudante de Cozinha - (Crâ
333,00) ocupado por Severino José de
Andrade integrante do Quadro de
Pessoal - Parte Suplementar _. dtJ
Ministério dos Transportes, ortgtnãrio do extinto Lloyd Brasileiro Patrimônio Nacional, mantido o regime jurídico e previdenciário do
servidor.
Art. 2°. O Ministério dos Transportes remeterá ao órgão de Pessoal
do Ministério da Justiça, no prazo
de 30 (trinta) dias, a contar da pu ..
bllcaçâo dêste Decreto, o assentamenta individual do servidor aqui
mencionado.
Art. 3°. O disposto neste Decreto
não homologa situação que, em virtude de sindicância, inquérito admlnistrativo ou revisão de enquadramenta, venha a ser considerada nula,
ilegal ou contrária às normas administrativas aplicáveis à espécie.
Art. 4°, O ocupante do cargo ora
redístrfbuídc continuará a perceber
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seus vencimentos e vantagens pela
órgão de origem, até que orçamento
do Ministério da Justiça consigne os

recursos necessários

ao

pagamento

ds despesa resultante do cumprimen-

to dêste ato.
Art. 59 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, re-

vogadas as disposições em contrário.

Brasília, 13 de janeiro de 1972:
1519 da Independência e 849 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Alfredo Buzaid
Mário David Andreazza

DECRETO N° 69.927 -

DE

13

DE

JANEIRO DE 1972

tnsutsu, em caráter tuicíotuü, o Programa "Bôlsa de Trabalho".

o Presidente da República, no uso
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IIT, da Constituição, e
Considerando imprescindível a integração de estudante brasileiro no
processo de desenvolvimento económico-social do Pais;
Considerando que, para a realização dêsse propósito, constitui ínstrumenta de significativa importância a
congregação de esforços entre 03 órgãos de govêrno, as instituições de
ensino, as emprêsas e quaisquer outras entidades que proporcionem
oportunidade de trabalho educativo;
Considerando a necessidade de dar
organícídade aos diversos tipos de
assistência outorgados pelo Govêrno
no plano geral de amparo ao estudante;
Considerando que, por êsse modo,
se dá ênfase ao plano de valorização
profissional do trabalhador brasileiro;
Considerando o que dispõem os Decretos números 57.870, de 25 de tevereíro de 1966, 63.177, de 27 de agôsto de 1968, e 66.546, de 11 de maio
de 1970; decreta:
Art. 1°" Os Ministérios da Educação e Cultura e do Trabalho e Previdência Social disciplinarão, em portaria conjunta, o funcionamento de
um programa assistencial denominado "Bôlsa de 'I'rabalho". na forma
estabelecida por êste Decreto.

Art. 2(>' Caberá ao Programa "Bôlsa de Trabalho" proporcionar a estudantes de todos os níveis de enstno oportunidade de exercício profissional em órgãos ou entidades públicas ou particulares, nos quais possam incorporar hábitos de trabalho
intelectual ou desenvolver técnicas
de estudo e de ação nas diferentes especialidades.
Art. 3°. O Programa "Bôlsa de
Trabalho" terá como órgão normati·
vo e de administração um Conserno
Diretor, com a seguinte composição:
a) O Diretor da Diretoria de Assistência ao Estudante, que 'J presidirá e mais cinco representantes
govei'I1amentais, sendo dois do MEC,
dois do MTPS e um do Mlnístárto do
Planejamento, designados pelos respectivos Ministros de Estado;
b) três representantes de classe,
sendo um das Confederações patronais, outro das Confederações de empregados e outro da Confederação
Nacional das Profissões Liberais;
c) um representante do Oonselhc
de Reitores;
d) um representante do Cinctutac ;
e) um representante da Capes.
§ 1(>. O Ministro do Trabalho e
Previdência Social baixará normas
para designação dos representantes
classistas mencionados na letra "b'
déste artigo, pelo sistema de lista trtplice apresentada pelas Confederações
Interessadas,
§ 2°. O Ministro da Educação e
Cultura baixará normas para
designação dos representantes meneionados nas letras "c", "d" e "e" dêste artigo.
Art. 4°. Além das rendas, subvenções, contribuições, donativos ou auxílios que lhe possam ser destinados
por quaisquer órgãos, entidades ou
pessoas, o Programa "Bôlsa -íe 'I'rabalho" será custeado pelos seguintes
recursos;
a)
dotações especificas, -ncluídas
no Orçamento da União;
b) outros recursos disponíveis, para
fim idêntico, em órgãos da ..rdmtrustração publica, direta ou indireta;
c) contribuição resultante de acôrdos ou convênios com entidades oublicas ou privadas, seja para o -ngajamento de estudantes de teterm.;nadas instituições de ensino no Pro-
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grama, seja para a admissão de estagiários por parte de quaisquer dessas entidades;
d) contribuição especial do Serviço
Social da Indústria, do Serviço Social do Comércio e do Programa Especial de Bôlsas de Estudo OJ Nlimsterío do Trabalho e Previdência
Social, as quais se vtncularâo a. respectiva área de aplicação.
Art. 5°. A atribuição de Bõlsa de
Trabalho a estudantes deverá aplícar-se príorítàrlamente àqueles carentes de recursos financeiros, mediante
investigação sumária de suas declarações, podendo ser estabelecida pelo
Conselho Diretor uma escala preferencial por área de estudos, segundo
a sua importância para o desenvolvímentc nacional.
Art. 6°. Nos Estados, Territórios e
Distrito Federal, poderão ser constituídas Juntas Executivas, incumbidas da coordenação de esforços e do
contrõle local da execução do Programa, e cuja composição e atribuições serão definidas em resolução do
Conselho Diretor, podendo ser firmados convênios com entidades especializadas, para assegurar o melhor
êxito do Programa.
Art. 7°. Os órgãos públicos, emprêsas privadas -e entldadea outras
que funcionam com programas idênticos, poderão se aesoclar ao Programa de Bôlsa de 'I'rabalho, a fim de
que haja uma centralização de esfôrços.
Parágrafo único. Caberá, :\.0 Conselho Diretor do Programa ora instituído, tomar as medidas cabíveis a
melhor dínamízação da assistência,
reunindo outros órgãos.
Art. 8°. O apolo administrativo às
atividades do programa "Bõlsa de
Trabalho" caberá, bàsieamente, ao
Ministério da Educação e Cultura,
com o auxílio do Ministério do Trabalho e Prevldêncía Social, das Universidades mantidas pela trmao e
das Secretarias de Educação.
Art. 9°. Haverá direta e necessárfa relação entre a formação escolar
seguida pelo estudante e as tarefas
que lhe forem cometidas no órgão
ou entidade onde preste servrçcs,
para que seja considerado estagfárfo,
sem vínculo de emprêgc .
§ 10? O trabalho do estagiário não
excederá de quatro horas diárias,

nem vinte horas semanais, fevendo
conciliar-se com o seu horário escolar.
§ 2°. Em circunstâncias espec-ais,
a estudantes comprovadamente carentes de recursos financeiros, r-ocerã ser atribuída a "Bôlsa de Trabalho" para o desempenho de tarefas
não diretamente relacionadas com a
sua formação escolar. mediante contrato de trabalho, entregando-se ao
órgão ou entidade tomadora 'íos serviços o valor mensal da Bôlsa como
contribuição parcial do Programa
para o atendimento dos Encargos salariais e previdenciários conseqüentes; preservada, em qualquer caso, a
conciliação com o horário escolar do
estudante.
Art. 10. O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Brasília, 13 de janeiro de 1972:
151° da Independência e 24° da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Jarbas G. Passarinho
Júlio Barata
João Paulo dos Reis Velloso

DECRETO

NO? 69.928
DE
JANEIRO DE 1972

13

DE

Declara de utilidade pública, para
fins de aeeaoroiaiação em favor da
Companhia Vale do Rio Doce, ár~'a
de terra que menciona.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item III da Constituição,
tendo em vista o disposto no artigo 7<)
do Decreto-lei nc 4.352, de 1 de junho
de 1942, e no Decreto-lei no 3.365, de
21 de junho de 1941, alterado pela Lei
no 2.786, de 21 de maio de 1956, decreta:
Art. Iv É declarada de utilidade
pública, para fins de desapropriação
em favor da Companhia Vale do Rio
Doce, uma área de terra situada no
Município de Nova Era, Estado de
Minas Gerais, necessária
construção de um depósito de rejeites de
minério de ferro, resultantes da exploração da mina de Piçarrão.
Art. 20? A área referida no artigo
anterior, com aproximadamente
á
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240.000 metros quadrados. é representada por uma poligonal, compreendida

em um quadrilátero cujos vértices
têm as seguintes coordenadas geográficas:
a. - latitude de 191( 36' 00" S a
199 40' 00"8
b. - longitude de 439 00' 00" WG
a. 439 04' 00" WG.

Art. 39 A. área a que se refere êste
decreto, compreendida por uma pollgonal fechada, tem as seguintes coordenadas:
AO - 53.620 AI - 53.620 -

61.300
61.900

Parágrafo único. As coordenadas
anteriormente indicadas são referentes ao sistema em que o RN-124, quota 580.574, do CNGE. cravado no2\'
degrau da escadaria da Matriz de João
Monlevade, tem como coordenadas:
X = 45.683,09
y = 35.624,60

Excluir:
1 (um) cargo da serre de elasses de Oficial de Administração, código AF-201, 12.A, ocupado por aonaldo de Araujo Costa;
b) 3 (três) cargos da série de elasses de Laboratorista, código .... ,.,.
P-1.602,8.A, ocupados por Filomeno
Wellíngton Gualter Barreto Alencar,
Orlando Pontes Fragoso e Ernam
Viana· da Silva.
II - Incluir:
a) (dois) cargos da série de classes de Fiscal de Tributos de Açúcar e
Alcool, código AF-310.A (Cr$ ." ...
960,00), e nêles considerar enquadrados Ronaldo de Araujo Costa e Hélio
José de Albuquerque Mello;
b) 3 (três) cargos da série de classes de Técnico de Laboratório, códígo P-1. 601.12, A, e nêles considerar
enquadrados Filomeno Wetlington
Gualter Barreto Alencar, Orlando
Pontes Fragosc e Ernani Viana da
Silva.
Art. 2º Aplicam-se, aos funcionários de que trata o artigo 1° dêste
Decreto, no que couber, as dlsposições do Decreto n'' 57.667, de 24 de
janeiro de 1966.
Art. 3° A despesa com a execução
do disposto neste Decreto correra à
conta dos recursos próprios do orçamento do Instituto do Açúcar e do
Alccol.
I -

a)

onde o eixo dos YY é paralelo à direção norte-sul verdadeira.
Art. 49 Nos têrmos do artigo 15 do
Decreto-lei nv 3.365, de 21 de junho
de 1941. alterado pela Lei nc 2.786, de
21 de maio de 1956, a desapropriação
11 que se refere êste Decreto é declarada de caráter urgente, devendo a
Companhia Vale do RIO Doce promovê-la em seu próprio nome e com seus
recursos exclusivos,
Art. 59 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as dísposíções em contrário.
Brasília, 13 de janeiro de 1972;
1519 da Independência e 849 da
República.
EMÍLIO G, MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO N° 69.929 JANEIRO

tigo.81, item III da Oonstitutção e
tendo em vista o que consta do parágrafo único do artigo 23 da Lei
n- 4.069, de 11 de junho de 1962, e
do Processo nv 5.046, de 1970, do
Departamento
Administrativo
dó
Pessoal Civil, decreta:
Art. 1°. Ffcam" retificadas as tabelas numéricas e as relações nomtnaL que acompanham o Decreto número 57,667, de 24 de janeiro de
1966, que aprovou o enquadramento
do pessoal beneficiado pelo parágrafo
único do artigo 23 da Lei n'' 4..069,
de 11 de junho de 1962, do Quadro
de Pessoal do Instituto do Açúcar e
do Alcool, retificado pelo Decreto
n- 65.855, de 11 de dezembro de 1969,
para o fim de:

DE

1972

DE

13

DE

Retifica: o Decrete n° 57.667, de 24
de janeiro de 1966, que aprovou o
enquadramento do pessoal benefioiado pelo parágrafo únioo do art.
23 da Lei n° 4.069, de 11 de junho
de 1962, reutíooao
pelo
Decreto
n° 65.855, de 11 de dezembro de
1969, e dá outras providências.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o ar-
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Art 4Q Este Decreto entrará em
vigor' na data da sua publícaçào, r,evogadas as disposições em contrário.
Brasília 13 de janeiro de 1972;
1510 da' Independência e 84° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Marcus Vinicius Pratini de
Moraes

DECRETO N° 69.930 -

órgão de origem, até. que orçamento
do Ministério da Indústrta edo Comércio consigne os recursos necessários ao pagamento da despesa resultante do cumprimento deste ato.
Art. 5Q Este Decreto entrará em
vigor na data de sua puuncaçao, ~e
vogadas as disposições em contrario.
Brasília, 13 de janeiro de 1972;
151° da
Independência e 84° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

DE 13 DE

JANEIRO DE 1972
Redistribui, com o respectivo ocupante, para o Quadro de ~e;ssop~ Parte Especial - do Mmzsterw d.a
Indústria .e do Comércio, cargo oraginário da extinta Companhia Nacíonol: de Navegação Costeira
Autarquia Federal e dá outras providências.
o Presidente da República, usando das atribuições que lhe confere o
artigo 81 item IH, da Constituição,
cl tendo em vista o disposto no artigo 99, § 2°, do Decreto-lei n" 200, de
25 de fevereiro de 1967, decreta:
Art. 1° Fica redistribuido, para o
Quadro de Pessoal - Parte Espeeíaâ
- do Ministério da Indústria e do
Comercio, um cargo de Auxiliar de
Portaria - GL-30a. 7 . A, ocupado por
cose Antônio
Gonçarves integrante
do Quadro de Pessoal - Parte Suplementar - do Ministério dos Transportes, originário da extint_a Comp~
uhía Nacional de Navegação Oosteíra - Autarquia Federal, mantido o
regime j undíco e previdenciário do
servídor ,
Art. 2° O Ministério dos Transportes remeterá ao órgão de Pessoal do
t.:"inisverio da Industrta e do comércio, no prazo de 30 (trinta) dias. a
contar da publicação dêste Decreto,
asssentamento murvídual do servidor
equí mcrcíonado ,
Art. 3° O disposto neste Decreto
não homologa situação que, em virtude de sindicância, inquérito administrativo ou revisão de enquadramento, venha a ser considerada nula,
tlegal ou contrária às normas admiuístratívas aplicáveis à espécie.
Art. 4° O ocupante do cargo ora
redístrfbuico continuará a perceber
seus vencimentos e vantagens pelo

Mário David A ndreazza
Marcus Vinicius Pratini de
Moraes

DECRETO Nº 69.931

DE 13 DE

JANEIRO DE 1972
Autoriza o funcionamento dos cursos
de Administração de Emprêsas, Ciências Contábeis e Licenciatura de
Curta
Duração em Ciências,
da
Fundação Universidade Regional de
Blumenau, SC.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe contere o artígo 81, item rtr, da Constttuíção, de
acórdo com o artigo 47 da LeI
.
n° 5.540, de 28 de novembro de 1968,
altera-to ;810 Decreto-lei n- 842, de e
de setcmcro de U1õ9 e tendo em VISta o que consta do Processo .... "...
u'' 265.459-71 do Mmiscerro da Edücaçao e Cultura, decreta:
AC. 1° Fica autorizado o íunctonamento dos cursos de Admtnístraçac
de Empresas, Ciências Contábeis e
Licenciatura de Curta Duração em
Ciências, mantidos pela Fundação
Universidade Regional de Blumenau.
t:t serem ministrados na Faculdade de
Ciências Econômicas e Faculdade de
Filosofia, Ciências e Letras da referida Fundação.
Art. 2° E:ste Decreto entrará em VIgor na data de sua pubücacão; ~e
vogadas as disposições em contrário.
Brasília, 13 de janeiro de 1972;
Independência e 84° da
151° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Jarbas G. Passarin7uJ
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DECRETO N° 69.932 -

DE

13

DE

JANEIRO DE 1972

Declara de utilidade pública o Asilo
de cosíacae de Bom Sucesso, com
sede em Bom Sucesso, Estado de
Minas Gerais.

EXECUTIVO

Art. 2'" Este Decreto entrará em Vigorna data de sua pubhcação, re·
voga.das as disposições em contrário.
Brasília, 13 de janeiro de 1972;
da Independência e 840 da
1510
República.
EMíLIO G. MÉDICI

o

Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o ar-

Jarbas G. Pa.ssarinho

tigo 81, item IH, da Constituição 15

atendendo ao que consta do Processe
MJ. 38.276, de 1969, decreta:

Art. 10

É

declarado de

DE 13 DE

JANEIRO DE 1972

utilidade

pública, nos têrmos do artigo 1° da
Lei 91, de 28 de agõsto de 1935, combinado com o artigo lodo Regula-

mento aprovado pelo Decreto

.

n'' 50.517, de 2 de maio de 1961, o
Asilo de Caridade de Bom Sucesso,

com sede em Bom Sucesso, Estado de
Minas Gerais.
Art. 29 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,

r~

vogadas as disposições em contrário.
Brasília, 13 de janeiro de 1972;
1510
da Independência e 84 0 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Alfredo Buzaid

DECRETO N° 69.933 -

DECRETO N° 69.934 -

DE 13 DE:

JANE:IRO DE 1972
Autoriza o funcionamento da Faculdade de Ciências Econômicas, da
Sociedade Universidade "Celso Lis·
boa", no Rio de Janeiro - GB.

O Presidente da República, usando das atribuições que lhe confere o
artigo 81, item III, da Constdtuíção,
de acôrdc com o artigo 47 da LeI.
n" 5.540, de 28 de novembro de 1968,
alterado pelo Decreto-lei n'' 842, de 9
de setembro de 1969 e tendo em vista o que consta do Processo n'' CFE·
208-71 do Ministério da Educação e
Cultura, decreta:
Art. lo Fica autorizado o funcionamento da Faculdade de Ciências Econômicas, com os cursos de Ciências
Contábeis e Administração, mantida
pela Sociedade universitária "Celso
Lisboa", com sede no Rio de .Janeí1'0, Estado da Guanabara.

Declara de utilidade pública a Fundação Maria Auxiliadora, com sede
em São Paulo, Estado de São Paulo.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição e
atendendo ao que consta do Processo
MJ. 53.288, de 1966, decreta:
Art. 1() :€ declarada de utilidade pública, nos têrmos do artigo lo da Lei
91, de 28 de agõsto de 1935, combinado com o artigo lo do Regulamento
aprovado pelo Decreto n'' 50.517, de
2 de maio de 1961, a Fundação Maria
Auxiliadora com sede em São Paulo, Estado de São Paulo.
Art. 20 aste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 13 de janeiro de 1972;
da Independência e 840 da
1510
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Alfredo Buzaid

DECRETO N° 69.935 -

DE 13 DE

JANEIRO DE 1972
Declara de utilidade pública a FUndação Agrícola reiuõnia, com sede
na Vila de Teutônia, Município de
Bstrêla, Estado do Rio Grande do
Sul.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição e
atendendo ao que consta do Processe
MJ. 13.855, de 1970, decreta:
Art. 10 11:. declarada de utilidade pública, nos têrmos do artigo lo da LeI
91, de 28 de agôsto de 1935, combina-
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'tio com o artigo 1" do Regulamento
aprovado pelo Decreto n'' 50.:517, de
2 de maio de 1961, a Fundação Agrtcola Teutônia, com sede na Vila de
'peutôma. Município de Estrêla, Estado do Rio Grande do Sul.
Art. 29 Este Decreto entrará em vigor na data de sua pubncaçâo, revogadas as disposições em contrário
Brasília, 13 de janeiro de 1972;
151" da Independência e 84" da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI
Alfredo Buzaid

DECRETO N" 69.936 - DE 13 DE
JANEIRO DE 1972
Declara de utilidade pública a Casa
de Nossa Senhora Peregrina (Obras
Sociais do Santuário de Fátima),
com sede no Estado da Guanabara,

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição e'
atendendo ao que consta do Processo MJ. 621, de 1971, decreta:
Art. 1" :É: declarada de utilidade púnuca, nos têrmos do artigo 1" da Lei
91, de 28 de agõsto de 1935, combinado com o artigo 1" do Regulamento
aprovado pelo Decreto n- 50.517, de
'2 de maio de 1961, a Casa de Nossa
Senhora Peregrina (Obras Sociais do
Santuário de Fátima), com sede no
Estado da Guanabara.
Art. 2 9 Este Decreto entrará em vigor na data de sua pubucaçáo, te"
vogadas as disposições em contrário.
Brasília, 13 de janeiro de
1972;
151" da Independência e 84" da
Repúbtíca..
EMíLIO

G.

MÉDICI

Alfredo Buzaid

DECRETO N" 69.937 - DE 13 DE
JANEIRO DE 1972
Estabelece
as proporções a
serem
observadas na fixação do número
mínimo de vagas referentes ao ano
de 1971.

o Presidente da República, usando
<la atrfbuíção que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constttuiçào, e
tendo em 'lista o disposto no § 4" do

artigo 103 da Lei n- 5.774, de 23 de
dezembro de 1971, decreta:
Art. 1" São fixadas para o ano de
1971 as seguintes proporções, a serem
observadas no cálculo do número mínimo de vagas para os diversos postos dos diferentes Quadros de Oficiais de Administração e de Oficiais
Especialistas:
- Capitão - 1/10
- 1" Tenente - 1J20

Art. 29 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as dís JJC -' "os em contrário.
Brasília, 13 de janeiro de
1972;
151" da Independência e 84" da
República.
EMiLIO G. MÉDICI
Orlando Geisel
DECRETO N" 69.938 - DE 14 DE
JANEIRO DE 1972
Exclui do relacionamento de dispontbilidade cargo e servidor que indi-

ca.
O Presidente da República, usanao
atribuições que lhe confere ti
art. 81, item III, da Constituição e
tendo em vista o que consta do Pro-o
cesso n- MTPS-126. 762-70, decreta:
Art. l" Fica excluído dos relactonamentos constantes dos Anexos I 13
fi da Portaria n''
3.220, de 29 de
abril de 1969, do Ministro do Trabalho e Previdência Social, publicada
no Diário Oficial de 12 de maio de
1969, 1 (um) cargo de Inspetor do
Trabalho, P-2104.17, ocupado pelo excombatente Jackson Albuquerque.
Art. 2{) mstc Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 14 de janeiro de
1972;
Independência e 84" da
151" da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI
Júlio Barata
das

DECRETO N" 69.939 JANEIRO DE 1972

DE

14

DE

Autoriza a cessão gratuita do imóvel
que menciona,
situado em Torumã, Curitiba, Estado do Parana.

o Presidente da República, usando da atribuição que Ihe confere o
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artigo 81, item III, da Constttuíção,
e tendo em vista o disposto no artigo 1°, do Decreto-Lei n'' 178, de 16
de fevereiro de 1967 e, ainda, na conformidade dos artigos 125 e 126, do
Decreto-LeI nv 9.760, de 5 de setembro de 1946, decreta:
Art. 10 Fica autorizada a cessão
gratuita
à Emprêsa Brasileira
de
Correios e Telégrafos, órgão da admi-

nistração indireta, vinculada ao Ministério das Comunicações, e que su-

cedeu ao extinto Departamento dos
Correios e Telégrafos, de um terreno situado no Bairro de 'I'arumã, em
Curitiba, no Estado do Paraná, com

a área de 1.742m2 (mil setecentos e
quarenta e dOIS metros quadrados) I
que, para tal fim, é desmembrado da
área onde está localizado o Colégio
Militar daquela Cidade e transferido
para a jurisdição da Emprêsa Brasileira de Correios e Telégrafos, tudo
de acôrdo com os elementos do processo protocolizado no Ministério da
Fazenda sob o n'' 145.285-64.
Art. 2° Destina-se o terreno a que
se refere o artigo anterior à localização de uma estação terminal alimentadora do sistema telegráfico São
Paulo-Curitiba, cuja edificação já ror
concretizada, tornando-se nula a
cessão, sem direito a qualquer indenização, inclusive
por benfeitorias
realizadas, se ao terreno fôr dada, no
todo ou em parte, utilização diversa
presente decreto, e,
ao disposto no
ainda, por inadimplemento de cláusula do contrato a ser lavrado em livro próprio do Serviço do Patrimônio
da União.

Art. 39 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publícaçao, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 14 de janeiro de 1972;
151° da
Independência e 84° da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Orlando Geisel
Antônio Delfim Netto
Hygino C. Corsetti

DECRETO N° 69.940 -

DE 14 DE

JANEIRO DE 1972
Torna sem efeito reaatrunucao
de
cargos, com os respectivos ocupantes, para o Quadro de Pessoat ac
Conselho Nacional de Telecomunicações.

o

Presidente da República, usando
atribuições que lhe confere o
urt, 81, item lII, da Consttturçác e
tendo em vista o que consta do Processo nv 28.503-68, do Departamento
Administrativo do Pessoal Civil, decreta;
Art. 10 Fica sem efeito a redístrrbuiçào, para o Quadro de Pessoal -Parte Especial - do Conselho NacIOnal de Telecomunicações (CONTEL),
de um cargo de Motortsta. m ver 12,
e de um de Motorista (Cr$ 392,40).
cem os respectivos ocupantes, Algemíro
Roque e Euclydes Francisco wrar cms.
Integrantes do Quadro de Pessoal
Parte Suplementar - do Mtnístertc
aos Transportes, efetuada pelo 1Je~
ereto n- 64.979, de 12 de agôsto de
1969, publicado no Diário Oficial de
20 seguinte.
Art. 29 Este Decreto entrará em
vigor na data da sua pubncaçao, revogadas as disposições em contrárto,
Brasília, 14 de janeiro de
1972;
151" . da
Independência e 84° da
República.
das

EMÍLIO G.

MÉDICI

Màrio DaVid Andreazza
Hygino C. Corsetti

DECRETO N° 69.941
JANEIRO DE

DE 14 DE

1972

Redistribui, com a respectiva ocupante, cargo do Instituto Brasileiro de
1J~se.nv.ol.vimento
Florestal para o
Mzmsterw da Açricuttura, e dá outras providéncias.

O Presidente da República usando
das atribuições que lhe confe're o artigo 81, item lII, da Constituição, 6.
tendo em vista o disposto no artigo
99, § 2°, do Decreto-lei n'' 200, de 2~·
de fevereiro de 1967, decreta:
Art. 1° Fica redistribuído com ao
respectiva ocupante, para b Quadro
d~ ~e.ssoal Parte Especial, do MI~
nístério da Agricultura, um cargo ae·
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Técnico de Contabilidade, código ....
P-701.13.A, ocupado por Maria Petronila Ferreira de Oliveira, integrante de iguais Quadro e Parte, do Inetituto Brasileiro de Desenvolvimento
Florestal, mantido o regime .lurkncc
da servidora.
Art. 20 A redistribuição de que
trata este Decreto não homologa situaçóes que, em virtude de smdicâncía, inquérito administrativo ou revisão de enquadramento, venha a ser
considerada nula, ilegal ou contraria
. às normas administrativas em vigor.
Art. 30 A ocupante do cargo ora
redístrfbuído continuará a
perceber
seus vencimentos e vantagens pelo
érgâo de origem até que o orçamento do Ministério da Agricultura consigne os recursos necessários ao pagamento das despesas resultantes do
cumprimento deste ato.
Art. 40 O órgão de pessoal do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento
Florestal remeterá ao do Ministério
da Agricultura, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da publicação dêste Decreto, os assentamentos functonaís da servidora mencionada no artigo 10.
Art. 5Q Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 14 de janeiro de
1972'
d~
151" da Independência e 840
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

L. F. Cirne Lima

DEORETO ,N"Q 69.942 - DE 14
JANEIRO DE 1972

DE

Excluídos do relacionamento de disponibilidade cargos e servidores que
indica.

o Presidente da República usando
d.as atribuições que lhe confe~e o artigo 81, item !II, da Constituição e
tendo em vista o que consta do Pi:o~
cesso nv '7.242, de 1971, do Departamento Administrativo do Pe.'3Süal Cívil, decreta:
Art. 19 Ficam excluídos dos rela-

29 de abril e 28 de maio de 1969, do
Ministério do 'I're balho e Previdência
Social, respectdvamente, publicadas
nos Diários O;"':.:.a..is de 12 de maio e
5 de agôsto de J969, os seguintes cargos do Qu?...dro de Pessoal daquela
Secretaria de Estado,
considerados

ecs-iccc-oc-ios nos têrmos do díspoa-

to no artigo 1"", § 2Q, do Decreto-lei
nc 489, de 4 de març.. . de 1969:
Auxiliar de Datiloscopista, côdigo P-9D2.S-A

Armazenista, código

1

.

AF-102 S-A
1
Serviçal, cõots-c GL-I02.S-A.
1
Datilógrafo, código AF-S03.7-A
1
Art. 29 Ficam aproveitados,
nos
cargos a que Se refere o artigo anterior, os seguintes servidores, colecados em disponibilidade pelas Portarias ali mencíonadaa:
a) Roc.ialans de Souza Rodrigues,
matrícula nc 2 064.098, Auxiliar de
Datdloscopisca, código P-902.8-A;
b) Ana Maria Ayres de Menezes,
matrícula nv 2 276.237, Datilógrafa,
código AF-503. 7- A.
Art. 39 Ficam sem efeito as disponíbiüdadcs de Pedro Fortes de Pádua
e de Maria do Carmo Lima, considerados, ao serem colocados naquele
regime, como ocupantes dos cargos de
Armazenísta, código AF-I02.8-A,
e
Serviçal, ccdígo GL-102.5-A, mas que
tiveram a sítuaçâo funcional alterada, em virtude de retificação de enquadramentos, para Almoxarife, código AF-101.14-A, e Ajudante de Restaurante, código A-5U. 7, conforme
Decreto no 6ó.553, de 11 de maio de
1970. publicado no Diário Oficial de
20 de agosto do mesmo ano (Suplemento) .
Art. 4" Este Decreto entrará em
vigor na data da sua publícaçâo, revogadas as rnsposíçôes em contrário.
Brasília, 14 de janeiro de 1972;
1519 da Independência e 849 da
República.

cíonamentos constantes dos Anexos I

EMÍLIO G.

das Portarias nca 3.220 e 3.279, de

Júlio Barata

MÉDICI
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DECRETO NQ 69.943 -

DE

17

DE JANEIRO DE

1972

Declara luto oficial pekJ falecimento do Rei Frederico IX, da Dinamarca.

O Presidente da República,

Conaí.terando ter falecido, em Copenhague, o Rei Frederico IX, da
Dinamarca:
Constderando os laços culturais e de amizade existentes entre o Brasil
e a .umamarca:
COnsiderando o senüment., de profundo pesar da Nação Brasileira pelo
rteseparect-nento daquele eminente estadista; decreta:
Artigo único. 11: declarado luto oficial em todo o País, por três dias,
em sinal de pesar pelovtalecímento do Rei Frederico IX, da Dinamarca.
Brasilia, 17 de janeiro

de

1972;

151!? da Independência

e 849

da

.aeounuca
EMíLIO GARRASTAZU MÉDICI

Alfredo Buzaià

DECRETO NQ 69.944 -

DE

17 JJl.

JANEIRO DE 1972

Aprova o estatuto da Fundação Serviços de Saúde Pública 'Furuicção ..
SESP) e dá outras providências.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item lII, da Oonstrtuiçao, e
tendo em conta o artigo 19, parágrafo
único, do Decreto-lei nc 904, de 19
de outubro de 1969, decreta:
Art. Iv
E' aprovado o estatuto
da Fundação Serviços de Saúde PÚ-

blica (Fundação SESP) , que cem êstc

baixa, assinado pelo Ministro de Es-

tado da Saúde.
Art. 29.
A Fundação SESP sujeita-se à supervisão do Mínístérío da
Saúde, nos têrmos do arblgo 3Ç' do
Decreto-lei no 900, de 29 de setembro de 1969.
Parágrafo único.
Dentro de noventa dias do encerramento do exercício, a prestação anual de contas d~
administração da Fundação será encaminhada ao Tribunal de Contas da
União, 11a conformidade do a-tago la,
parágrafo único, da Lei nv 3.750, de
11 de abril de 1960, por intermédio
do Ministro de Estado da Saúde, com
seu pronunciamento e '),S documentos
referidos nas alineas do artigo 42 do
Decreto-lei nc 199, de 25 de fevereiro
de 1967.

Art. 3Q.
O Presidente da República, mediante proposta do Ministro

da Saúde, fixará a retribuição
do'
Presidente da Fundação e a grati""
ficação por sessão a que comparecerem os membros da Junta de Contrôle, estabelecendo o limite máxime
de sessões remuneradas por ano.
Art. 49. E' revogado o Decreto ne
49.464, de 7 de dezembro de 1960, e
demais disposições em contrário, assegurada a situação doa atuais servidores.
Art. 5" Este Decreto entrará em
vigor na data de sua pubílcaçâo.
Brasília, 17 de janeiro de 1972;
1519 da Independência e 849 Wi
República.
EMÍLIO

G.

MÉDICI

F. Rocha Laçõa

ESTATUTO DA FUNDAÇAO SERVIÇOS DE SAúDE PúBLICA

Art. 19. A Fundação Serviços de
Saúde Pública (Fundação SE8P), denominação. que, pelo artigo 19 do Decreto-lei nv 904, de 19 de outubro de
1869, tomou a Fundação Serviço E.3"
pecíal de Saúde Pública, instituída
na Lei nc 3.750, de 11 de abril de 1960,
é regida por êste estatuto e pela legislação federal aplicável.
Parágrafo único. A sede e o foro
da Fundação é o Distrito Federal.
Art. 2Q, São objetivos da Fundação
SESP:
a) efetuar, em caráter supletivo dlW
atividades da. administração centralt-
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zada ou descentralizada do Ministério
da Saúde o estudo, projeto e execução de 'programas ~e saúde; ..
b) coordenar, organizar e ad.mlrn~
trar serviços destinados ao desenvolvímento da estrutura sanitária básica
das diversas regiões do pais, inclusive no que se refere à promoção e contrôle da higiene industrial;
c) desenvolver programa de educacão sanitária nas localidades onde.
mantiver unidades sanitárias;
d) colaborar com os órgãos técnicos do Ministério da Saúde na solução de problemas de sua competência;
e) realizar pesquisas, inquéritos e
estudos necessários ao desenvolvimento de suas atividades;
j) promover a difusâo de conhecimentes técnicos ligados à saúde pública, mediante edícâo de livros, revistas e outras publicações;
g) promover a formação e o treinamento do pessoal técnico e auxiliar
necessário à execução de suas ativi...

danes;
h) desenvolver programas em cooperação com os Estados, o Distrito
jeeôerat, os Territórios ou os Muni'
eípíos, visando à
higienização dos
bairros pobres e à solução de problemas de saúde pública;
i) estudar, projetar e executar programas especiais de saúde nas áreas
em desenvolvimento;
j) executar atividades que lhe hajam sido especialmente
designadas
pelo Ministro da, Saúde.
§ 19. Para realizar os objetivos enumerados neste artigo, a Fundação
manterá, onde convier, e de acôrdo
com os seus planos de trabalho, escritórios regionais, unidades hospitalares e sanitárias, laboratórios e outras
unidades inerentes às suas atividades, administradas diretamente
ou
em regime de cooperaçâc com outras
entidades públicas ou privadas.
§ 2Ç>.
Para os fins previstos neste
artigo, os órgãos executores dos programas de valorização deverão efetuar com a Fundação SESP acordos
prévios, tendo por objetivo disciplinar
a execução dos referidos programas.
§ 3Ç>. Os acordos, ajustes, contratos
e convênios de qualquer natureza a
serem realizados pela Fundação SESP
com entidades nacionais ou Iutemacíonaís, de direito público ou privado,
quando tiverem por objeto as atividades previstas neste artigo, deverão

ser previamente aprovados pelo Ministro da Saúde.
Art. 3Ç>. Constituem patrrmõnío da
Fundação SESP:
a) os bens móveis e ímóveís que
integravam o acervo do antdgc Serviço Especial de Saúde Pública, criado
pelo Decreto-lei nc 4.275, de 17 de
abril de 1942 e que, na escntnra de
instituição da Fundação SESP, passaram a compor seu patrimônio;
b) a remuneração dos serviços por
ela prestados a terceiros;
c) contribuícôes da Uniáo Federal;
d) subvenções, doações e legados;
e) rendas patrtmoruaía diversas.
Parágrafo único. A Fundação SESP
somente poderá alienar seus
bens
imóveis após audiência da Junta de
Contrôle e autorização do Mímatro da
Saúde.
Art. 4Ç>.
A Fundação SESP será
administrada por um Presidente, nomeado pelo Presidente da República .
§ 19 •
Cabe ao Presidente da Fundação representá-la ativa e passivamente, em juízo QU fora dêle, incumbindo-lhe especialmente;
a) dirigir, coordenar e orientar às
atividades da Fundação SESP, cumprindo e fazendo cumprir as disposições legais, estatutárias e regimentais;
t» gerir o patrimônio da Fundaçac
e ordenar despesas;
c) elaborar o orçamento, determinar sua execução e autorizar despesas
dentro dos créditos aprovados;
d)
celebrar convênios, contratos,
acordos e ajustes, respeitados os recursos orçamentários e obtida a aprovação prévia do Ministro da Saúde,
nos têrmos do artigo 29, § 39'
e)
admitir e dispensar servidores,
observadas as normas vigentes:
j) contratar o pessoal técnico-científico;
g) exercer o poder disciplinar sôbre
os servidores da Fundação, bem como
sôbre aquêles de outras entidades que
lá se encontrarem provisoriamente lotados;
h) abrir contas nos estabelecímentos bancários autorizados e movimentá-las juntamente com o servidor para tanto designado pelo Ministro da
Saúde;
i) elaborar e submeter ao Ministro
da Saúde, nos prazos regimentais respectivos:
1) o plano anual de trabalho da
Fundação;
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2) a proposta orçamentária, na qual
se obedecerá ao plano previsto no hem
anterior;
3) os balanços e contas relativos ao
exercício anterror, aeomoanhadcs de

parecer da Junta de Oontrôle;
4) o relatório das atividades da
Fundação SE'SP no exercício ante-

rior"
5/ balancetes demonstrativos
execuçã-o do orçamento.
§ 29.

da

O Ministro da Saúde desig-

nará o substituto eventual do Presidente.
Art. 59.

A Fundação SESP terá

uma Junta de Controle, constituída
por três membros, destguados
pelo
Ministro da Saúde, sendo um deles
de escolha do próprio Ministro e os
demais indicados pelos Mimstros do
Planejamento e da Fazenda.
§ Io. O representante de Ministro
da Saúde será o Presidente da Junta
de Contrôle .
§ 29.
Os membros da Junta de
Contrôle terão mandato ate 4 anos.
Art. 69. Compete à Junta de Con-

trôle:

a) apreciar os balancetes e os relatórios do Presidente, em seus aspectos contábeis e financeiros;
b) emitir parecer sôbre as prestações de contas e os aspectos patrimonial e econõmíco-fínancerro do relatório anual do Presidente;
c) encaminhar, por intermédio do
Ministro da Saúde, as prestações de
contas anuais da Fundação ao exame
e julgamento do Tribunal de Contas
da União;
d) opinar sôbre os assuntos de contabilidade e administração nnaz.oejra
e outros de ínterêsse de economia da
Fundação, que lhe sejam submetidos
pelo president~.
Parágrafo único.
Para cumprimento das suas atribuições, a Junta
de Contrôle poderá requisitar e examinar, em qualquer tempo, a escrituração e os documentos relacionados
com a admínístraçâo orçamentária e
financeira da Fundação.
Art. 70. A Junta de Contrôle poderá, quando assim julgar conveniente, representar ao Ministro da Saúde
sôbre a forma pela qual estiver sendo executada a gestão financeira.
Art. 89. O exercício financeiro coincidirá com o ano civil.

Art. 99. O regime do pessoal da
Fundação é o da Consoltdacâo das
Leis do Trabalho e legislação complementar.
Art. 10. Será permitido a funcionários e a servidores autárquicos federais exercerem cargos e funções na.
Fundação SESP, sob regime de tempo integral e sem quaisquer ônus para
as entidades públicas de que forem
servidores .
Art. 11.
O prazo de duração da
Fundação SESP é Indeterminado: se
extinta, a totalidade dos seus tens reverterá à União Federal.
Art. 12. Compete ao Ministro da.
Saúde baixar o regimento interno da
Fundação SESP e decidir as dúvidas
que venham a surgir na sua aplicação
e na do presente estatuto. - F. z?'ocha Lagoa.

DECRETO NQ 69.945 JANEIRO DE

:DE 17 DE

1972

Concede autorização às firmas ArthuT
LemJ Boat Service Inc. e Artnur
Levy do Brasil Dtda. po.ru operação, em águas brasileiras, de embarcações de nacionalidade norteamericana.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe concede o artigo 81, item IlI, da Coustdtuíçâo e
tendo em vista o que cons ta do Processo nv 000365 de 1971, do Mmistério das Minas e Energia, decreta:
Art. 19. E' concedida autorização
ás firmas Arthur Levy Boat Servíce
Inc., norte-americana, e Art.huc Levy
do Brasil Ltda. para operarem, em
águas brasileiras, as emuarcações
M/V Dourado Seahoree, M/V Cadoba
Seahorse, M/V Lowel1 Stanlev, M/V
R, J. Munzer, M/V F. S. wace, M/V
Teche Seahorse, M/V Emily L. e M/V
Amazon Seahorse, a serviço da Petróleo Brasileiro S. A. - PETRL'bRAS,
mediante contrato entre as raesmaa
celebrado, para apoio dos eqnípamentos de perfuração de pOÇDS na prataforma continental brasileira.
Art '. 29. A autortzação de que trata
este Decreto vigorará pelo nrazo de
(2) dois anos, prorrogável, se necessário, à realização dos tranalhos rrue
forem contratados com a P0t·· ll1eo
Brasileiro S. A. - PETROBRAS.
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Art. 39 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicaçao, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 17 de janeiro de 1972;
1519 da Independência e 849 da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Adalberto de Barros Nunes
Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO N9 69.946 .- DE 17 DE
JANEIRO

DE 1972

Publica os índices de atualização monetária dos salários ias últimas 24
(vinte e quatro) meses, na forma
es-'abeledda na Lei n 9 5.451, de 12
de junho de 1968, e dá outras providências.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe contere {; artigo 81, inciso III, da Constituição e
tendo em vista o disposto no § 29
do artigo 19 da Lei nv 5.4501, de 12
de junho de 1968, decreta:
Art. 1'?
Para reconstltutçâc dos
salários reais médios dos últimos 24
(vinte e quatro) meses, conforme estabelecido no § 29 do artigo 19 da
Lei nv 5.451, de 12 de junho de 1968,
serão utilizados os seguintes coeficientes, aplicáveis aos salários dos meses correspondentes, para os acôrdos
coletivos de trabalho ou decisões da
Justiça do Trabalho, cuja vigência
termine no mês de janeiro de 1972.
Mês
Janeiro de 1970
Fevereiro de 1970
Março de 1970
Abril de 1970

Maio de 1970
Junho de 1970
Julho de 1970
Agôsto de 1970
Setembro de 1970
Outubro de 1970
Novembro de 1970
Dezembro de 1970
Janeiro de 1971
Fevereiro de 1971
Março de ~971
Abril de 1971

Coeficiente
1,46
1,42
1,41
1,37
1,36
1,34
::',32
1,29
1,26
1,24
1,22
1,21
1,20
1,18
1,16

1,14

Maio de 1971
Junho de 1971
Julho de 1971
Agôsto de 1971
Setembro de 1971
Outubro de 1971
Novembro de 1971
Dezembro de 1971 ..•.....

1,13
1.11
1,Oft
1,07
1,05

1,04
1,03
1,01

Parágrafo único.
O salário real
médio a ser reconstituído será a média aritmética dos valôres obtidos pela aplicação dos coeficientes acima aos
salários dos meses correspondentes.
Art. 29 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua pubücaçáo, revogadas as disposições em contrário.
Brasüía, 17 de janeiro de :iJ72;
151 Q da Independência e 84Q da
República.
EMÍLIO

G. MÉDICI

Júlio Barata

DECRETO N9 69.947
JANEIRO

DE 17 DE

DE 1972

Autoriza o funcionamento da Facul...
aaae de Filosofia, Ciências e Letras
do Instituto de Bnsino Superior de
Cruzeiro, Estado de São Paulo.
O Presidente da República, -rsando
das atribuições que lhe confere o ar ...
tdgo 81, item lII, da Constrtuiçao, de
acôrdo com o artigo 47 da. Lei n 9
5.540, de 28 de novembro de 1968,
alterado pelo Decreto-lei -iv 842, de
9 de setembro de 1969 e tendo em
vista o que consta do Processo CFE
n9 838 de 1970, do Mírrístérto na Edu..
cação e Cultura, decreta:
Art. 19. Fica autorizado o nmcionamento da Faculdade de Filosoífa,
Ciências e Letras, mantida pele Ins...
tituto de Ensino Superior de Cruzei ..
ro, com os cursos de Pedagcgta. Letras
e Estudos Sociais, com sede na cidade
de Cruzeiro, Estado de Sâo Paulo.
Art. 2Q Este Decreto entrará em
vigor na data de sua pubhcaçao, re ..
vogadas as disposições em conta ano.
Brasilía, 17 de janeiro de 1972;
1519 da Independência e 849 da.
República.
EMÍLIO

G. 'MÉDICI

Jarbas G.

Passarinho
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DECRETO N" 69.948 -

DE

17 DE JANEIRO DE 1972

Estabelece normas de execução orçamentária, disciplina a programação.
financeira do Tesouro Nacional no exercício financeiro de 1972 e dá
outras providências.

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

artigo 5° da Lei ns 5.754, de 3 de dezembro de 1971, e no artigo 17 do
Decreto-lei nv 200, de 25 de fevereiro de 1967, decreta:
CilFíTULO I

Da Despesa Autorizada

Art. 1° A despesa de caixa do Tesouro Nacional, no exercício financeiro de 1972, não poderá exceder a Cr$ 32.176.800.000,00 (trinta e dois,

bilhões, cento e setenta e seis milhões e oitocentos mil cruzeiros), salvo
se o comportamento da receita o permitir.
cflPiTULO l i

Da Program.ação de Desembolso

Art. 29 Para ereítc da programação de _desembolso, a disponibilidade
orçamentária dividir-se-á em "Despesas com Programação Imediata" e
"Despesas a Programar", na forma do quadro que acompanha o presente Decreto.
Parágrafo único. Não se aplica o disposto neste artigo aos gastos com
pessoal.
. _"_,,<,.;,,,-,-W
Cf.PÍTULO m
Do Cronoçrama õe Desembolso

Art. 3° Os órgãos Setoriais de Sistema -de Programação Financeira.
a Comissão de Programação Financeira, até 30 dias após a
data d~l publtcação deste Dec-reto, em duas vias, o cronograma de de-

enviarão

sembolso elaborado segundo o modelo anexo I e as disposições seguintes:
I A primeira parte do cronograma de desembolso, referente as
"Despesas com Programação Imediata", contemplará obrigatoriamente,
dentro do limite fixado, os gastos decorrentes de compromissos contratuaís. inclusive os correspondentes a pagamentos no exterior, bem como'
os gastos Inadíáveíe e tmprescíndíveís à atividade própria da unidade.
Il - A segunda parte do cronograma de desembolso, rercrcm,c as
despesas ::ie pagamento de pessoal, será estabelecida de acôrdo com os
gastos efetivos verificados no segundo semestre de 1971.
Parágvs.f- único A urogran-açâo de desembolso para as despesas relativas ao pagamento de pessoal será revista trimestralmente, comunicando-se à Cormssâo de Programação Financeira os gastos efetivos mensais. ocorridos em cada trimestre, de acordo com o modelo anexo 11 e
Instrução própria. também ,fl<nexa, até o dia 30 do primeiro mês subseqüente ao trimestre vencido.
Art. 4° A Comissão de Programação Financeira, considerando a exec~çâo fínanceir.s do I'esouro Nacional, solicitará aos órgãos Setoriais do
~lstema de Programaçâu Pínancerra o cronograma de desembolso das
Despesas a Programar" a que se refere o artigo 2° deste Decreto.
Art. 5° A Comissão de Programação Financeira, uma vez aprovados
os cronogramas, encammnará à Delegacia do Tesouro Brasileiro no Exterior o cronograma global dos desembolsos em moeda estrangeira.
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Art. 60 A Comissão de Programação Financeira poderá ajustar cs
cronogramas de desembolso. prepostos pelos órgãos Setoriais do Sistema
de Programação Financeira, ao efetivo fluxo da receita, informando o
interessado das alterações necessáríaa.
Parágrafo unico. O cronograma de desembolso em moeda estrangeira,
urna V(;;:i aprovado, somente será modificado mediante solicitação à Comissão de Programação Financeira.
CAPiTULO IV

Das Liberações d·e Cotas e dos Créditos em Conta Bancdria

Art. 70 A Comissão de Programação Financeira processará as liberações de recursos mediante cotas trimestrais globais, efetivando os respectivos créditos mensalmente nas contas bancárias dos órgãos Setoriais
do Sistema de Programação Financeira.
Parágrafo único. A liberação das "Despesas a Programar", a que se
refere o artigo 20 • será procedida ainda no exercício de 1972, sendo os
respectivos créditos efetivados nas contas junto ao Banco. do Brasil S. A.
até 31 de março de 1973.
Art. 80 As '.iberações de cotas trimestrais pela Comissão de Programação Financeira ficam condicionadas à observância do disposto nos
artigos 60 e 70 do Decreto n'' 62.102, de 11 de janeiro de 1968, bem como
do disposto no artigo 50 do Decreto-lei n- 836, de 8 de setembro de 1969,
e Decreto n'' 67.991, de 30 de dezembro de 1970.
Art. 90 Com base nas dotações orçamentárias e nos referidos cronogramas dos órgãos e Ministérios, a Comissão de Programação Financeira, no ato de liberação de cotas, procederá junto à Carteira de Câmbio do Banco do Brasil S. A. ao provísionamento em cruzeiros para transferência direta à Delegacia. do Tesouro Brasileiro no Exterior, dos recursos necessários ao atendimento dos compromissos em moeda estrangeira.
CAPíTULO V

Das Disposições Diversas

Art. 10. As unidades orçamentárias poderão processar as contratações e aquisições de bens e serviços, com base nos cronogramas aprovados na forma do artigo 2,Q oest.. Decreto, procedendo aos devidos empenhos de despesas, de acôrdo com os têrmos do artigo 70 e seu parágrafo
único, do Decreto n" 62.102, de 11 de janeiro de 1968.
§ 10 A Delegacia do TC30uro Brasileiro no Exterior, com base nas
transferências globais de recursos em moeda estrangeira e nos limites
dos créditos orçamentários distribuídos, procederá ao pagamento dosgastos das unidades orçamentárias e administrativas no exterior. bem
como ao pagamento para com credores estrangeiros, nas épocas oportunas,
em observâncía estrita as despesas discriminadas nos cronogramas de
cada órgão ou Ministério e encaminhados pela Comissão de Programação
Financeira.
Art. 11. O Banco do Brasil S. A. cobrará dos beneficiários, em proporção aos recursos creditados aos mesmos, as despesas bancárias incidentes eôbre as "Receitas Vinculadas".
Art. 12. Fica limitado a 8 (oito) dias para todos os órgãos e Ministertos, o prazo para recolhimento dos descontos incidentes sobre a
folha de pagament; c- pessoal é. também. daqueles descontos obtidos no
ato de pagamento de faturas ou contas de despesa.
Art. 13 E' vedado o aumente de capital das Empresas Publicas e
Sociedades de Economia. MIsta, salvo se os correspondentes recursos do
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Tesouro Nacional estiverem previstos em créditos orçamentãrios ou adicionais.
Art. 14. As solicitações de créditos suplementares ou especiais serão
dirigidas ao Ministério do Planejamento e Coordenação Geral, na forma
definida em Portaria Intcrmímstertal dos Ministros da Fazenda 8 do
Planejamento e Coordenação Geral.
Parágrafo único. o prazo para o recebimento das solicitações de que
trata este artigo expirará a 31 de outubro de 1972.
Art. 15. Compete ao Ministério do Planejamento e Coordenação Geral a elaboração e publicação dos Quadros de Detalhamento da despesa
constantes da Lei n" 5.754, de 3 de dezembro de 1971, desdobrando os
projetos e atividades pela natureza da despesa a ser realizada, obedecidos
-os limites fixados para cada Unidade Orçamentária.
Art. 16. Fica o Ministério da Fazenda autorizado a definir as medidas e baixar as nor m.is necessárias ao aprimoramento dos mecanismos
-de acompanhamento da execução de caixa do Tesouro Nacional.
Art. 17. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 17 de janeiro de 1972; 1510 da Independência e 840 da.
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Alfredo Buzaid
Adalberto de Barros Nunes
Orlando Geisel
Mário Gibson Barboza
A ntônio Delfim Netto
Mário David A nâreazzc
L. F. Cirne Lima
Jarbas G. Passarinho
Júlio Barata
J. Araripe Macêdo
F. Rocha Lagôa
Marcus Vinicius Pratini de Moraea
Antônio Dias Leite Júnior
João Paulo dos Reis venoso
José costa Cavalcanti
Hygino C. Corsetti
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ANEXO li

~~

SERViÇO PÚBLICO FEDERAL

QUADRO DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE PESSOAL
E REMUNERAÇÃO DE SERViÇOS PESSOAIS- QDP

I
C

FÓLHA

I------~----

ÓRGÃO OU MINISTÉRIO - - - - - - - - - - - - - - - ,

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1

ANO·TRIMESTRE ~

FONTE DE RECURSOS

TESOURO· ORDINÁRIOS

REC!;:!RSOS PRÓPRIOS

TESOURO· VINCULADOS

(])

DE

[CÓDIGO~

-------,--_ _- - - -

G)

N~

OUTRAS FONTES

DESPESAS COM PESSOAL

TIPO DE DESPESAS

MESES

1,"
PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
PES,sOAL CIVIL

DESPESAS VARIÁVEIS (exclus. C.L.T.)
PESSOAL CIVIL
SALARIOS _ REGIME C.U.

3."

I

PESSOAL MILITAR
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS

I,

PESSOAL MILITAR
DESPESAS VARIAvEIS

I

,

2."

I
I

I ,
I
,
I ,

INATIVOS
PENSIONISTAS
SALÁRIO _ FAMILiA
CONTRI8UIÇOES DE PREVIDÉNCIA
SOCIAL

I~

I SUSTOTAL DOS PAGAMENTOS
(2)

DESPESAS COM SERViÇOS PRESTADOS
MESES'

TIPO DE DESPESAS
REMUNERAÇAO DE SERViÇOS PESSOAIS
(CONTRA RECIBO)

1."
l~

I

I

2."

I

3,"

L

[ TOTAL DOS PAGAMENTOS

OBSERVAÇÕES

--_....:~----------------~--------------I

DATA'

ELABORADO POR

RESPONSÁVEL

CPF 0:2(72

Pcts

• I

US'

·
·

C.,S

US,

·

c-s

US$

Jeo.

Fav.

Mar.

1/' Trimaslrc

Total

õbr.

.

A ccnvcr-õc for·HI.6 .;; taxe d<:i Cr$ 5,B5 por dólor,

_

.

Jun.

Trimestre

MaL

~.n

(') Os vetores c orrcspcndern ó conver sôc em cruz.eiro~ dos
indicações Om dôlort"i, r.ons!ontes no linho tmodtctc "no Exterior US~".

.. .

(') no Exllirlor

no Pois.

.I.QI6.!..

(') 1'10 Ex/'lrlor

.

Port~

no Pois

Passcol

Segundo

(') na Ex/erlor

no

Outros Custeies e Capital Cr$

Primeira Porta

DISCRIMINACAo

ORGAO

Anexo I

Total

Jul.

Ago.

Set.

3.° Trimestro

Out.

c.s

Ncv.

Dez.

Total

1,00
US$ 1,00

4.0 Trimestre

Unidades:

,Documento reservado

TOTAL
PROGRAMADO

S9çr~1 órlo-ExscutI..."

De ceôrdc s

COMISsAo DE PROGRAMAÇAO FINANCEIRA

Total

.CRONOGRAMA DE DESEMBÓLSO DA DfSPES~ PROGR~M~DA
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ANEXO III
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM PAGAMENTO
DE PESSOAL E REMUNERAÇãO DE SERVIÇOS PESSOAIS - QDP
INSTRUÇÕES

1.

O Quadro Demonstrativo de Despesas com Pagamento de Pessoa!
e Remuneração de Serviços Pessoais - QDP - tem' por objetivo apresentar o comportamento mensal da despesa dentro de
um trimestre, detalhando a FONTE DE RECURSOS empregada

2.

e o tipo de DESPESA com pessoal ou com remuneração de serviços pessoais prestados.
A cada FONTE de que provenham recursos destinados a despesas com pessoal, ccrresponderá o preenchimento completo de
um QDP, com '::LS ímportànclas ou parcelas de despesas correspondentes à FONTE. A cada QDP corresponderá, portanto, o
preenchimento de dados referentes a despesa ou parcela de despese reansau« com recursos provenientes ae scmence uma úmca
FONTE.

S.

O preenchimento do QDP deve ser procedido a cada trimestre..
fazendo-se constar dados da despesa realizada mês a mês de
trimestre vencido.
4. 'I'ôda e qualquer untdade orçamentária da Administração Direta
e entidades da Administração Indireta, que recebam recursos
da União através da Lei Orçamentária destinados a pagamento.
de pessoal e de serviços pessoais, deverão proceder ao preenchimenta do QDP.
5. Caso não haj., despesa com pessoal ou com serviços pessoais em
qualquer dos meses, cabe ao responsável pelo preenchimento
do QDP fazer menção explícita ao fato, no corpo do formulário
- no espaço reservado a OBSERVAÇõES - e no ofício que
o acompanha, inutilizando a coluna do respectivo mês com traços.
6. As despesas com pessoal e com remuneração de serviços pessoais devem ser Informadas por UNIDADE ORÇAMENTARIA,
por FONTE DE RECURSOS e por TIPO DE DESPESA mensal
conforme discrimmado no QDP.
7. O preenchimento do QDP obedece à seguinte sistemática:
7.1 - FOLHa N9 •... DE .... - Refere-se, respectivamente
à índicaçâo do número de ordem de uma página e do
número de páginas que compõe o lote de QDP's. Suponha-se que uma mesma unidade orçamentária realize
pagamento a pessoal com recursos provenientes de tres
(3) fontes diferentes. Nesse caso haverá necessidade de
preencher três (3) QDP's, um para cada uma das fontes. Assim sendo ao primeiro. ao segundo e ao terceiro,
QDP corresponderão os preenchimentos" FOLHA N° 1 DE
3 FOLHA N° 2 DE 3 e FOLHA N° 3 DE 3, respectivamente.
1.2 - óRGAO ou MINIS'I1:RIO - Neste campo deve-se preencher o nome
completo, sem abreviações, do órgãoCentral ou Ministério, compreendendo-se por óRGAO
aquêle que consta da Lei Orçamentária, como tal. PaI
exemplo: Presidência da República, Ministério da Fazenua e Mínisterto do Planejamento e Oooruenaçao Ge7.3 -

ral, etc.
ANO - TRIMESTRE - Neste campo preencha-se apenas o ano e o número de ordem do trimestre no ano.
Por exemplo: 1972 _ 10

ATOS

704 -

UNIDADE

DO

PODER
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ORÇAMENTARIA -

Neste campo deve-se

colocar o nome da unidade, .conforme consta da Lei Orçamentárra. P. ex.: Escola Técnica Federal de Ouro
i-reto, Agência Nacíonal ,

7.5 -

CóDIGO -- Neste campo deve ser aposto o código nu-

mérico da unidade, composto de quatro (4) algarismos,
segundo

consta

da

Lei

Orçamentária. P. ex.: 6:1 03

(Fundação Instituto Brasileiro de Geografia

e

nstans-

tfca) •

'1.6 -

FONTE Df!. RECURSOS -

Neste quadro 1

o preen..

chimento consiste em colocar X no espaço que designa
a fonte d03 recursos: Tesouro - Ordinários: 01; 'I'e-

souro vínciuaoos: 02; rcecursos Proprros: 03; Outras
pentes: G4. Convém ressaltar mais uma vez que a cada
QDP correapcndem gastos efetuados com recursos de uma
única fonte.

7.7 -

DESPESAS CO:M PESSOAL - Do quadro 2 devem consta: Informações relativas à despesa com pessoal à conta
do elemento de despesa 3.1.1. O - resecoi. discriminadas ao nivel de detalhe que se segue:

-

PESSOAL CIVIL -

-

FIXAS -- Nesta linha, nas três colunas, devem ser lançadas as despesas reahzadas à conta do subelemento dedespesa -- 3.1.1.1, item de despesa 01 (código completo ~ 3.1.1.1 - 01.00).
PESSOAL CIVIL - DESPESAS VAIHAVEIS (exclusive
CLT) - Das três colunas desta linha devem constar os
gastos realizados a conta de 3.1.1.1 - 02.00 - excetoos gastos com salários de pessoal -contratado pelo regime de Concolidação das Leis Trabalhistas - CLT (código 3.1.1.1. -·02.11).

03

-

PESSOAL CIVIL -

04

-

05

-

06

-

07

-

08

-

09

-

01

VENCIMENTOS

SALARIOS

E

VANTAGENS

REGIME CLT _

Constam desta nnna os gastos ,mensais efetuados à conta
da rubrica 3.1.1.1 - 02.11.
PESSOAL MILITAR -

VENCIMENTOS E VANTAGENS·

FIXAS - Constam desta linha os gastos mensais efetuados à conta da rubrica 3.1.1.2 - 01.00.

7.8 7.9 -

PESSOAL MILITAR -

DESPESAS

VARIAVEIS

.

Nesta linha devem ser apontados os gastos realizados.
mensalmente à conta da rubrica 3.1.1.2 - 02.00.
INATIVOS - Devem apontar-se nesta linha as despesasmensais realizados à, conta da rubrica 3.2.3.1.
PENSIONISTAS - A esta linha correspondem os gastos
mensais realizados à conta da rubrica 3.2.3.2.
SALARIO-FAMíLIA - Desta linha constam os gastos
efetuados mensalmente à conta da rubrica 3.2.3.3.
CONTRIBUIÇõES A PREVIDltNCIA SOCIAL - Os gastos efetuados mensalmente à conta da rubrica 3.2.5. O
devem constar nesta linha. Dentre êstes se incluem tôda
e qualquer despesa caracterizada como transferência corrente de caráter previdenciário social.
SUBTOTAL DOS PAGAMENTOS - Esta linha reserva-se às somas de cada uma das colunas correspondentes
a cada mês do trimestre.
DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS - O quadro
3 diz respeito às informações relativas a gastos com
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pessoal reallzadcs à conta do elemento de despesa 3.1.3.0
Serviços de Terceiros.
REMUNERAÇAO DE SERVIÇOS PESSOAIS (contrarecibo). Nesta linha devem constar os valores da despesa realizada à conta da rubrica 3.1.3.1 - 01.00 Pessoal pago mediante recibo.
~

10

-

7,10 -

TOTAL DOS PAGA1v1ENTOS - Nesta. linha destína-se
à soma b"eral daa colunas correspondentes a cada mês

7.11 -

OBSERVAÇOES

do trimestre.

explicativas.
7.12 -

Reserva-se êste campo a anotações

DATA - Deve constar neste Campo o dia. mês e ano
de preenchimento do CDP.

7.13 - ELABORADO FOR - Deve constar neste campo a assinatura, o nome e o cargo ou função, do funcionário
que organizou o QDP.
7.14 -

RESPONSAVEL - Deve constar neste campo a rubrica, o nome e a função do superior imediato do funcíonário que procedeu ao preenchimento do QDP.
NOTA:

No caso específico de pagamentos de pessoal com
recursos do Programa CONCRETIDE, as unidades orçamentárias e entidades supervisionadas do Ministério da
Educação deverão preencher um formulário adicional,
compreendendo unicamente as despesas referentes a tal
Programa.
O nome do Programa deverá constar no espaço reservado a "Observações", devendo ser considerado para
êste caso como fonte de recursos "Tesouro-Ordinários",
e para "Tipo de Despesa" 01 - Pessoal Civil - Vencimentos e Vantagens Fixas.
8.
9.

O preenchimento do QDP deve ser efetuado à máquina.
Após o seu preenchimento completo, o QDP deve ser encamí..
nhado à Secretaria-Geral do Ministério ou órgão equivalente,
até o dia 15 do mês subseqüente ao término do trimestre a que
se refere, capeado por ofício da unidade orçamentária respectiva.

10.

Compete às Secretartas-Gerals dos Ministérios, ou órgãos equivalentes, proceder ao exame prévio da exatidão do preenchimento e da precisão das informações fornecidas nos Quadros Demonstrativos das Despesas com Pagamento de Pessoal e Remuneração de Serviços Pessoais.

11.

Caso sejam constatados erros de preenchimento, falta ou ímprecisão das informações, cabe às respectivas Secretarias-Gerais
dos Ministérios ou órgãos equivalentes restituir e solicitar à unidade orçamentária informante a correção e o reencamínhamentc
previsto.

12.

As Secretarfas-Gerais dos Ministérios, ou órgãos equivalentes,
ficam incumbidos de encaminhar os QDP's de todas as suas unidades orçamentárias e entidades supervisionadas a Comissão
de Programação Ffnanceira, até o dia. 30 do mês subseqüente
ao trimestre vencido.
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DECRETO NQ 69.949 - DE 18
JANEIRO DE 1972

DE

DECRETO NQ 69.951 JANEIRO DE 1972

DE l8 DE

Declara de utilidade pública a Sociedade Beneficente de Apiaí, com sede
em Apiai, Estado de São Paulo.

Declara de utilidade pública o Amparo Maternal, com sede em São
Paulo, Estado de São Paulo.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe ~r>fere. v artigo 81, item lH, da Constituíçáo e
atendendo ao que consta do Processo
M. J. nv 39.904, de 1970, decreta:
Art. iv. E' declarada de utilidade
pública nos têrmos do artigo 1'·' da
Lei n Q ' 91 de 28 de agosto de :!-935,
combinadó com o artigo 1Q do Regulamento aprovado pelo Decrete nv
60.517, de 2 de maio de 1961, 3. Sociedade Beneficente de Apíai, com
sede em Apiai, Estado de Sâo Paulo.
Art. 2Q ~ste Decreto entrará em
vigor na data de sua pubhcaçáo, revogadas as disposições em contrário.
Beasíüa, 18 de janeiro de 1972;
1519 da Independência e e4Q da
República.

O Presidente da .Repúbltca, usando
da atribuição que lhe confere J artigo 81, item lII, da Constituição e
atendendo ao que consta do Processo
M. J. no 4.522, de 1971, decreta.
Art. 19 E' declarado de utilidade
pública, nos térmoa do ar-tigo '.9 da
Lei nv 91, de 28 de agõstc de 1935.
combinado com o artigo 19 do Regulamento aprovado pelo Decreto n« ..
50.517, de 2 de maio de 1961, o Amparo Maternal, com sede em SáO
Paulo, Estado de São Paulo.
Art. 29 • ~ste Decreto entrará em
vigor na data de sua punhcaçao. revogadas as disposições em ccntrârto,
Brasília, 18 de janeiro de 1972;
151Q da Independência e 84Q da
República.

G. MÉDICI
Alfredo Buzaid

EMÍLIO

DECRETO NP 69.950 - DE 18 DE
JANEIRO DE 1972
Declara de utilidade pública o Centro
Educacional Sagrado Coração, com
sede em paraguaçu, Estado de Minas Gerais.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição e
atendendo ao que consta do Processo
M. J. nv 17.047, de 1970, decreta:
Art. 19. E' declarado de utilidade
pública, nos têrmos do artigo 111 da
Lei nv 91, de 28 de agosto de 1935,
combinado com o artigo 19 do Regulamento aprovado pelo Decreto no "
50.517, de 2 de maio de H61, o Centro
Educacional Sagrado Coração, com
sede em Paraguaçu, Estado de Minas
Gerais.
Art. 29. 1tste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 18 de janeiro de 1972;
151Q da Independência e 849 da
República.
G. MÉDICI
Alfredo Buzaid

EMÍLIO

EMíLIO

Alfredo

G. MÉDICI
Buzaid

DECRETO N9 69.952 - DE 18 DE
JANEIRO DE 1972
Autoriza o funcionamento da FacuZdade de Odontologia de Campos RJ.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item lU, da Constituição,
de acordo com o artigo 47 da Lei ns
5.540, de 28 de novembro de 1968 alterado pelo Decreto-lei nc 842, de 9
de setembro de 1969 e tendo em vista
o que consta do Processo n Q 25f.. 487
de 1971, do Ministério da Educação e
Cultura, decretar
Art. 19. Fica autorizado o funcionamento da Faculdade de Odontologia de Campos, mantida pela Fundação Cultural de Campos, com sede
na cidade de Campos, listado do RIo
de Janeiro.
Art. 29. :itste Decreto -ntrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília. 18 de janeiro de 1972;
1519 da Independência e 84Q da
República.
EMíLIO G. MÉDICI
Jarbas G. Passarinho
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DECRETO NÇ! 69. 953

~ DE

18

DE

JANEIRO DE 1972

Concede reconhecimento aos cursos de
Química Industrial e znaennano
Química da Universidade Federal do
Ceará.

o Presidente
das atribuições
tégo 81, item
de acôrdo .com

da República, usando
que lhe confere o ecIII, da Constituição,
o artigo 47 da LeI nv

5.540, de 28 de

novembro de

1961:1.

alterado pelo Decreto-lei ns 542 de
9 de setembro de 1969 e tencc em
vista o que consta do Processo nc "

tdtuto das Apóstolas do Sagrado Coração de Jesus, com sede em Bauru,
Estado de São Paulo.
Art. 29. ~ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 18 de janeiro de 1972;
1519 da Independência e 849 da
República.
EM:ÍLIO G.

DECRETO

N9 69.955 DE )3 DE
JANEIRO DE 1972

CFE-732171. do Ministério da Educa..

çâo e Cultura, decreta:
Art. 19. E' concedido reconhecimento aos Cursos de Química Industrial e Engenharia Química, ara nunistrados pela Escola de Engenharra
da universidade Federal do Ceará,
com sede em Fortaleza, Estaco do
Ceará.
Art. 29, nste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação. revogadas as disposições em contrarto.
Brasília, 18 de janeiro de 1972;
1519 da Independência e 849 da
República.
EMÍLIO

G.

Jarbas G.

MÉDICI

Passarinho

DECRETO N9 69.954
JANEIRO DE 1972

MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

Concede reconhecimento à Faculdade
de Odontologia da Universidade do
Estado da Guanabara.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição.
de acôrdo com o artigo 47 da Lei ne
5.;;;40, de 28 de novembro de 1968,
alterado pelo Decreto-lei nv 842, de
9 de setembro de 1969, e tendo em
vista o que consta do Processo nc ..
242.666 de 1971 do Ministério da Educação e Cultura, decreta:
Art. 19.
E' concedido reconhecimento à Faculdade de Odontologia.
da Universidade do Estado da Gua-.
nabara ,

DE

18

DE

Concede reconhecimento ao Curse de
Licenciatura (19 Grau) de ciênctae,
da Faculd-ade de Filosofia, Ciências
e Letras "Sagrado corcçeo de Jesus" em Bauru, Estado de São
Paulo.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe contere o artigo 81, item lII, da Constituição,
de acôrdo com o artigo 47 da Lei nv
5.540, de 28 de novembro de 1968,
alterado pelo Decreto-lei ne 842, de 9
de setembro de 1969 e tendo em vista
o que consta do Processo GE'E nv ..
1. 687 de 1970 do Ministério da Educação e Cultura, decreta:
Art. 1':'.
E' concedido reconhecimento ao Curso de Licenciatura (19
Grau) de Ciências, da Faculdade de
Filosofia, Ciências e Letras ,.Sagrado
Coração de Jesus" mantido pelo Ins-

Art. 2Q • ltste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 18 de janeiro de 1972;
1519 da Independência e 849 da
República.
G. MÉDICI
Jarbas G. Passarinho

EMÍLIO

DECRETO NQ 69. 956 ~
JANEIRO DE 1972

DE

18

DE

Declara de interésse social, para fins
de desapropriação, o imóvel rurai
denominado "Invernada do Butíá",
situado no Municipio ae sonnuu;
Bstaâo do Rio Grande do Sul.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere os.
artigos 81, item rII, e 161 da Conatítuição, combinados com o artigo 18,
alíneas a, b e c e artigo 22 da Lei nv
4.504, de 30 de novembro de 1964., bem
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como com o artigo 29 do Decreto-lei
nv 1.110, de 9 de julho de 1970, decreta:
Art. 1Q. E' declarado de interesse
social, para fins de desapropriação,
na zona prioritária do Estado do Rio
Grande do Sul, criada pelo Decreto
nv 58.162, de 6 de abril de 1966, com
a alteração do artigo 99 co Decreto
no 60.465, de 14 de março de 1967, o
imóvel rural denominado "Invernada do Butiá", situado IlO Munícípío
de Sarandi, Estado do Rio Grande do
Sul, com a área aproximada de ....
2.213,58 ha., inscrita no Registro Geral de Imóveis da Comarca de Sarandi sob nos 13.682 e 6.088, com as
características e confrontações nele
descritas e de propriedade de "Sagrísa-Comercial e Agrícola
Ltda. ",
pessoa jurídica com sede e fôro em
Passo Fundo, no Estado do Rio Grande do Sul.
Art. 29.
E' o Instituto Nacional
de Colonização e Reforma Agrária
(lNCRA) incumbido de dar execução
ao presente Decreto, nos têrmos do
Decreto-lei nc 554, de 25 de abril de
1009.

Art. 3Q Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em ,cOl.tl'ário.
Brasília, 18 de janeiro de 1972;
1519 da Independência e 84Q da
República.
EMíLIO G.

MÊDICI

L. F. Cirne Lima

'DECRETO Nl?

69.957
DE 18 DE
JANEIRO DE 1972

Decreta intervenção federal no mUR
nicípio de Araçatuba, Estado te 3áO
Paulo, e dá outras providências.
O Presidente da República, no uso

da atribuição que lhe contere o artigo 39 do Ato Institucional nc 5, de
13 de dezembro de 1968, e t-endo em
Vista o artigo 182 da Constituição,
resolve:
Art. 19. Fica decretada a Intervenção federal no munícípio de Araçatuba, no Estado de São P8U o.
Art. 29.
E' nomeado Interventor
no muníoipto a que se refere c artigo
antecedente o Doutor Alfredo Yarld
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Filho, que tomará posse perante o
Ministro de Estado da Justiça.
Art. 3<:1 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua pubhcaçào revogadas as . disposições em contrário.
Brasília, 18 de janeiro de 1972;
151Q da Independência e 849 da
República.
EMíLIO G.

Alfredo

MÊDICl

Buzaid

DECRETO

N°

69.958 -

DE

19 DE

JANEIRO DE 1972

Declara. de utilidade
pública a Irmandade da Santa, Casa de Miseri·
córdia de Pitangui, com sede em
Pitangui, Estado de Minas Gerais.
O Presidente da República, rsanrto
da atribuição que lhe confere ) crttgo 81, item IH, da
Constatuieão e
atendendo ao que consta do Processa
MJ. 24.160, de 1970, decreta:
Art. 1° :É: declarada de uotüdade
pública, nos têrmos do artigo r 'ia
Lei 91, de 28 de agôsto de H:l35, CLJmbinado com o artigo lodo tegulamento aprovado pelo Decreto...
.
nv 50,517, de 2 de maio ae 1.961,
a Irmandade da Santa Casa de Mi.
sericórdia de Pítangui. com sede em
Pitangui, Estado de Minas Gerais.
Art. 2<:1 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 19 de janeiro de 1972;
1519 da Independência e 849 na
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Alfredo Buzaid

DECRETO

N°

69.959 -

DE

19

DE

JANEIRO DE 1972

Declara de utilidade pública o Paironato Maria Narciso, com sede em
União, Estado do Piauí.

O Presidente da República usando
da atribuição que lhe confer~ ) j.rt igo 81, item III, da Constituição e
atendendo ao que consta do Processo
MJ. 2.768, de 1971, decreta:
Art. 1° :É 'declarado de utilidade
pública, nos têrmos do artigo P da
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Lei 91, de 28 de agôsto de 1935,

C0m~

bínado com o artigo lodo Regula .
menta aprovado pelo Decreto
.
ns
50.517, de 2 de maio 'íe
1.961,
o Patronato Maria Narciso, com sede
em União, Estado do Píaui .

Art. 29 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua pubhcaçao, revogadas as disposições em contrár:o ,
Brasília, 19 de janeiro de
l'3'12;
1519 da Independência e 849 da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Alfredo Buzaid

DECRETO N° 69.960 -

DE

19 DE

JANEIRO DE 1972

Declara de utilidade pública o Hospital Beneficente
Monte 4lverne,
com sede em Santa Cruz do Sul,
Estado do Rio Grande do Sul.

o

go 81, item lU, da Constituição E'
atendendo ao que consta do Processo
MJ. 29.217, de 1970, decreta:
Art. 10 :Éi declarada de utilidade
pública, nos têrmos do artigo 1" J;"\
Lei 91, de 28 de agôsto de 1935, <ombinado com o artigo 1" do aeautamenta aprovado pelo Decreto .... _
n- 50.517, de 2 de maio te 19t51,
a Associação Protetora da Materrucade e Infância de Dôres do Indatá,
com sede em Dôres do Indatá, Estado de Minas Gerais.
Art. 2 9 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação. (".~~
vogadas as disposiçôes em contrárlo .
Brasília,
19 de janeiro ae
·.. 972;
1510
da
Independência e 34°
la
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Alfredo Buzaid

Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o artlgo 81, item IH, da
Consttttnção 13
atendendo ao que consta do Processo
MJ. 178, de 1970, decreta:

Art. 19 E' declarado de utilidade
pública, nos têrmos do artigo 1" da
Lei 91, de 28 de agôsto de 1;)35. .ombinado com o artigo 10 10 aegutamenta aprovado pelo Decreto.... ..
na 50.517, de 2 de maio te
1961
o Hospital Beneficente Monte Atverne, com sede em Santa Cruz do Sul,
Estado do Rio Grande do Sul.
Art. 29 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publícaçao, -evogadas as disposições em contrárto .
Brasília, 19 de janeiro de
i972;
1510
da
Independência e 840
'la
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Alfredo Buzaid

DECRETO N° 69.961
DE 19 DE
JANEIRO DE 1972
Declara de utilidade pública a As-",')ciação Protetora da Maternidade
e Infância de Dores do Indaiá,
com sede em Dõres do nuuua, E..:;tado de Minas Gerais.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o "trt.~~

DECRETO N° 69. 962 ~ DE 19 DE
JANEIRO DE 1972
Declara de utilidade pública a Associação Feirenee de Assistência. Social (AFAS), com sede em Feira de
Sumuma, Estado da Bahia.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere ) artígo 81, item III, da Constituição (:
atendendo ao que consta do Processo
~J. 51.756, de 1971, decreta:
Art. 10 lt declarada de utilidade
pública, nos têrmos do artigo 10 da
Lei 91, de 28 de agôsto de 193!). -ombinado com o artigo 1" do Regule,
mento aprovado pelo Decreto ...
n'' 50.517, de 2 de maio te
1961,
a Associação Feirense de êssístencta
Social ,AFAS), com sede em s'eira
de Santana, Estado da Bahia.
Art. 20 âate Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revoga das as disposições em contràcío ,
Brasília, 19 de janeiro de
1.9 r(2;
151" da
Independência e 34°
da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Alfredo Buzaid

lO!
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DECRETO N° 69.963 JANEIRO

DE

DECRETO N.o 69.965- DE 19 DE

DE 19 DE

JANEIRO DE 1972

1972

Declara de utilidade pública. a Casa
de Misericórdia de Cornélio Procópio. com sede em ooméuo Procópio, Estado do Pa.rana.

Autoriza Q funcionamento da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras
de Santa Cruz do Rio Pardo, São
Paulo.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o -rtigo 81, item IH, da Constituição e
atendendo ao que consta do Processo
MJ. 33.464, de 1970, decreta:
Art. 1° f: declarada de utilidade
pública, nos têrmos do artigo 1° da
Lei 91, de 28 de agôsto de 1::'135, combinado com o' artigo lodo Regulamenta aprovado pelo Decreto
.
n'' 50.517, de 2 de maio:te ~a61,
a Casa de Misericórdia de Camélia
Procópio, com sede em Cornelíc Procópio, Estado do Paraná.
Art. 2° aste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 19 de janeiro de 1972;
151° da
Independência e 84° da
República.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, de
acõrdo com o artigo 47 da Lei número 5.540, de 28 de novembro de 1968,
alterado pelo Decreto-lei n,v 842, de
9 de setembro de 1969 e tendo em
vista o que consta do Processo CFE
n." 1.129-70 do Ministério da E..~uca
çâo e Cultura, decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o funcionamento da Faculdade de Filosofia,
Ciências e Letras de Santa Cruz do
Rio Pardo, com os Cursos de Licenciatura em Geografia e Estudos Sociais (1.0 Grau), mantida pela Instituição Toledo de Ensino. com sede
em Santa Cruz do Rio Pardo, Estado
de São Paulo.
Art. 2.° ltsLe Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contráeio.
Brasília, 19 de janeiro de 1972;
151.° da Independência e 84.° da
República.

EMÍLIO G.

MÉDICI

Alfredo Buzaid

DECRETO N° 69.964 -

DE 19 os

JANEIRO DE 1972

Declara de utilidade pública a' eocíedade denominada "Aldeias Cristãs
SOS". com sede em Pórto Alegre.
TEstado do Rio Grande do Sul.

O Presidente da República, isancn,
da atribuição que lhe 'óonfere o '1,t'ti~
go 81, item IH, da
Consitlttnção e
atendendo ao que consta do PrOCeSS(l
MJ. 58.873, de 1971, decreta:
Art. 1Q E' declarada de utilidade
pública, nos têrmos do artigo !Od"
Lei 91, de 28 de agôsto de 1935, combinado com o artigo 1° do .ceguiemento aprovado pelo Decrete.... .
nv 50.517, de 2 de maio te 19111
a sociedade "Aldeias Cristãs ~OS ..·
com sede em Pôrto Alegre, Estado
Rio Grande do Sul.
Art. 2° ~ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação. revogadas as disposições em contrârjo.
Brasília, 19 de janeiro de
1912'
151° da
Independência e a4° da
República.

do

EMÍLIO G.

MÉDICI

Alfredo Buzaid

EMÍLIO G. MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

DECRETO N.o 69.966

DE

19

DE

JANEIRO DE 1972

Autoriza o funcionamento do Curso
de Turismo da Faculdade IberoAmericana de Letras e Ciências Humanas. em São Paulo.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, de
acôrdo com o artigo 47 da Lei número 5.540, de 28 de novembro de 1968,
alterado pelo Decreto-lei n.« 842, de
9 de setembro de 1969 e tendo em
vista o que consta do Processo núme1'0 CFE. 607-71 do Ministério da
Educação e Cultura, decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o funcíonamento do Curso de Turismo, da
Faculdade Ibero-Americana de Letras e Ciências Humanas, mantido
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pelo Centro Hispano-Brasileiro com
sede na capital do Estado de São
Paulo.
Art. 2.° :este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, re-

vogadas as disposições em contrário.
Brasília, 19 de janeiro de 1972;
151." d., Independência e 84.0 da
República.
EMíLIO G. MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

DECRETO N.o 69.967 -

DE

19

DE

JANEffiO DE 1972

Autoriza o funcionamento do Curso
de Ciências Contábeis da Faculdade de Ciências Administrativas
"Professor Marto Henrique swnon-

sen", na Guanabara.

o

Presidente da República, usando

da atclbulçãc que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição, de

acôrdo com o artigo 47 da Lei núme-

ro 5.540, de 28 de novembro de 1968,
alterado pelo Decreto-lei D.O 842, de
9 de setembro de 1969 e tendo em
vista o que consta do Processo número CFE. 365-71, decreta:
Art. L" Fica autorizado o funcionamento do Curso de Ciências Contabeis da Faculdade de Ciências Econômicas, Contábeis e Administrativas
"Professor Mario Hermque Simonsen", mantida pela Organização Brasileira de Administração, Contabilíd!'Jne e Economia (ORBRACE), no
Estado da Guanabara.
Art. 2." :f:ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 19 de janeiro de 1972;
151." da Independência e 84." da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

DECRETO N." 69.968 JANEIRO DE 1972

DE

19

DE

Classifica órgãos de deliberação coletiva, existentes na área da Presidência da República.

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

EXECUTIVO

tlgo 8::', item IH, da Constituição,
e tendo em vista o disposto na Lei
n.v 5.708, de 4 de outubro de 1971,
decreta:
Art. L" A Comissão Diretora da
Central de Medicamentos (CEME) , a
Comissão Especial da Faixa de Fronteiras e o Conselho Deliberativo do
Conselho Nacional de Pesquisas, órgãos de deliberação coletiva existentes na áTea da Presidência da República, ficam classificados na alínea a
do artigo L" do Decreto n." 69.382, de
19 de outubro de 1971, (órgãos de L"
grau) .
Art. 2." O número máximo de reuniões mensais remuneradas é fixado nos respectivos regulamentos e
não poderá ultrapassar o limite previsto no arblgo 2.". § 3." do Decreto
n." 69.382, de 19 de outubro de 1971.
Art. 3." :/tste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação. revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 19 de janeiro de 1972;
151." da Independência e 84." da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

,--DECRETO N." 69.969 - DE 19
JANEIRO DE 1972

DE

Classifica órgãos de deliberação coletiva existentes na área do COn_
selho Nacional de Pesquisas (CNPq).

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição,
e tendo em vista o disposto na Lei
n.v 5.708, de 4 de outubro de 1971.
decreta:
Art.!." O Conselho Diretor do Instituto Brasileiro de Bibliografia e
Documentação (I.B.B.D.), o Conselho Técnico do Instituto de Pesquisas Rodoviárias (I.P.R.) e o Conselho Diretor do Instituto de Pesquisas
Espaciais, órgãos de delíberaçâo coletiva existentes na área do Conselho
Nacional de Pesquisas, ficam classificados na alínea b do artigo 1Q do
Decreto nv 69.382, de 19 de outubro
de 1971 (órgãos de 29 grau).
Art. 2." O número máximo de reuniões mensais remuneradas é o fixado nos respectivos regulamentos e
não poderá ultrapassar o limite previsto no artigo 2.", § 3.", do Decreto
n." 69.382, de 19 de outubro de 1971.
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Art. 3.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília 19 de janeiro de 1972;
151.° da' Independência e 84.° da
República.
EMíLIO G.

MÉDICI

DECRETO

N.o 69.970 DE
JANEIRO DE 1972

19

DE

Autoriza o funcionamento da Eaculdade de Ciências da Educaçao, em
cnapecó, Estado de Santa Catarina.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81 item lU, da Constituição, de
acbrdo' com o artigo 47 da Lei número 5.540, de 28 de novembro ?-e
1968, alterado pelo Decreto-Iet numero 842, de 9 de setembro de 1969 e
tendo em vista o que consta do Processo n,« 267.594-71 do Ministério da
Educação e cultura, decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o funcionamento da Faculdade de Ciências
da Educação, com o Curso 'de Pedagogia, mantida pela Fundação Universitária de Desenvolvimento do
Oeste (FUNDESTE), com sede em
Ohapecó, Estado de Santa Catarina.
Art. 2.° ~ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 19 de janeiro de 1972;
151.° da Independência e 84.° da
República.
EMíLIO G. MÉDICI
Jarbas G. Passarinho

DECRETO

N.o 69.971 DE
JANEIRO DE 1972

19 DE

Concede reconhecimento dos Cursos
de Ciências Econômicas e de Administração de Emprêsas da Faculdade de Ciências Econômicas e
Administração de Emprêsas "Doutor Clovis Salgado".

O Presidente da República usando
das atribuições que lhe confére o artig? 81, item 111, ~a Constituição, de
acordo com o artigo 47 da Lei nú-
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mero 5.540, de 28 de novembro de
1968, alterado pelo Decreto-lei número 842, de 9 de setembro de 1969
e tendo em vista o que consta do
Processo n.s CFE 425-71 do Ministério da Educação e Cultura, decreta:
Art. 1.0 f!: concedido reconhecimento dos Cursos de Ciências Econômicas e de Administração de Emprêsas da Faculdade de Ciências Econômicas e Administração de Emprêsas "Dr. Clóvis Salgado", mantida
pela Sociedade Civil' de Educação
"Braz Cubas", com sede em Mogi das
Cruzes, Estado de São Paulo.
Art. 2.° :Ê:ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação. revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 19 de Janeiro de 1972;
151<' da Independência e 849 da
República.
EMÍLIO

G. MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

DECRETO N9 69.972 ..:JANEIRO

DE

20

DE

DE 1972

Declara de utilidade pública a Instituição Nosso Lar. COm sede no
Bstaâc da Guanabara.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item UI, da Constituição e
atendendo ao que consta do Processo
MJ. 31. 716, de 1970, decreta:
Art. 19. E' declarada de utilidade
pública, nos termos do artigo I'! da
Lei 91, de 28 de agõstc de 1935, com,
bínado com o artigo 1ç do Regulamento aprovado pelo Decreto nv ..
50.517, de 2 de maio de 1961, a Instituição Nosso Lar, com sede no Estado da Guanabara.
Art. 29. este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília. 20 de janeiro de 1972;
151ç da Independência e 849 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Alfredo Buzaid
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DECRETO N° 69.973 JANEIRO DE 1972

DE

DO PODER EXECUTIVO

20

DE

Altera o Decreto nr;> 68.924, de 15 de
julho de 1971, que dispõe sôbre a
autonomia administrativa e financeira do Centro de Treinamento e
Desenvolvimento do Pessoal do Ministério da Fazenda - CETREMFA
- e dá outros providências.

o presidente da República, no uso
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item V. da constituição, decreta:
Art. 19 A alínea d do artigo 29 do
Decrete no 68.924, de 15 de julho de
1971, passa a ter a seguinte redação:
"d) executar o treinamento e

a preparação de pessoal técnico,
especificamente quanto à política monetária, fiscal e financeira".

Art. 29 - O § 19 do artigo 6 9 do
Decreto nc 68.924, de 15 de julho de

1971 passa a ter a seguinte redação:
"â 1Q O Conselho Diretor do
CETREMFA será composto por
cinco (5) membros:
a) o Diretor-Geral do Departamento de pessoal, na qualídade de Presidente;
b) um representante do Secretárlo-Geral ;
c) um representante do Secretário da Receita Federal;
d)
um representante do Inspetor-Geral de Finanças;
e) um representante do Procurador-Geral da Fazenda Nacío,
nal" .
Art. 39 O artigo 11 do Decreto nv
68.924, de 15 de julho de 1971, passa
a ser o seguinte, alterando-se para
12 a numeração do atual artigo 11 do
mesmo Decreto:
"Art. 11. As atividades do ..
CETREMFA poderão ser executa;
das por Grupos-Tarefa, de organizaçã-o temporária, devendo ser
suprimidos tão logo concluam os
encargos que lhes forem atribuídos".
Art. 4° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 20 de janeiro de 1972;
1519 da Independêneia e 84 9 da
República.
EMíLIO G.

MÉDICI

Antônio Delfim Netto

DECRETO N.o 69.974

.)E 20 Dri:

JANEIRO DE 1972

Concede a sociedade Gruppo Iruiustrie
Btettro Meccaniche Per Impianti
Alt'Bstero - GIE - S.p.A. autorização para continuar a funcionar
na República Federativa do Brasil.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, inciso lII, da Constituição, e
nos termos do Decreto-lei n- 2. §27,
de 26 de setembro de 1~40, decreta: .
Ait-:-l.o E' concedida à sociedade
Gruppo Industrie Elettro Meccaniche
Per Impianti AlI'Estero GIE S. p. A. com sede na cidade de MU[o,
Itália, autorizada a funcionar através
de Decretos Federais, o último dos
quais sob o n." 62.587, de 23 de atml
de 1968, autorização para continuar
a funcionar na República Federativa
do Brasil, com as alterações estatutárias apresentadas, mtre as quais
se destaca a prorrogação do prazo de
duração social. até 31 de dezembro de
2.000, consoante deliberações adotadas em Assembléias Gerais de acionistas, realizadas a 28 de dezembro
de 1966, 23 de dezembro de 1963, 23
de abril de 1969. 30 de outubro de
1969 e 22 de janeiro de 1971, mediante as cláusulas que a este acompanham, assinadas pelo Mlnístro de
Estado da Indústria e do Comércio,
obrigando-se a mesma sociedade a
.cumprtr integralmente as leis e regulamentos em vigor, ou que venham
a vigorar. sobre o objeto da presente
autorização.
Art. 2" Este Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 20 de janeiro de 1972;
151° da Independência e 34° da
República.
EMILIO G. MÉDICI

Marcus
Moraes

Vinicius

Pratini

DECRETO N? 69.975 JANEIRO DE

de

DE 20 DE

1972

Altera o parágrafo 1° do artigo 5° do
Plano de Reestruturação da. Pcmiificta Universidade Católica do Rio
Grande do Sul, aprovado pelo Decreto n9 63.284, de 26 de setembro
de 1968.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o ar-
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tígo 81, itero III da Constituição e
tendo em vista o que consta do processo número 4.721-69, do Ministério
da Educação e cultura, decreta:
Art. 19 E' alterado o parágrafo 19
do artigo 59 do Plano de Reestruturação da Pcntdfícía Universidade Católica do Rio Grande do Sul, aprovado pelo Decreto nv 63.284, de 26 de
setembro de 1968, que passa a vigorar
coro a seguinte redação:
"Art. 5°
.
Parágrafo primeiro - O ensino e
a pesquisa básicos serão ministrados
nos seguintes Institutos:
1 - Instituto de Matemática;
2 - Instituto de Físíca.;
3 - Instituto de Quimica;
4 - Instituto de Bío-Ciências ;
5 - Instituto de Geo-Ciências;
6 - Instituto de Filosofia e Ciências Humanas;
7 - Instituto de Letras e Artes;
8 - Instituto de Psicologia e
9 - Instituto de Teologia e Ciências Religiosas".
Art. 2.9 aste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 20 de janeiro de 1973;
151º da Independência e 849 da
República.
EM:ÍLIO G. MÉDICI
Jarbas G. Passarinho

DECRETO N9 69.976
JANEIRO DE 1972

DE

20

DE

Declara de utilidade pública a Fundação Gaúcha do Trabalho com
sede em Porto Alegre, Estado co
Rio Grande do Sul.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item lU da Constituição e
atendendo ao que consta do processo
MJ 51.373, de 1970, decreta:
Art. 19 E' declarada de utilidade
pública, nos termos do artigo 1° da
Lei l1: 0 91, de 28 de agosto de 193[),
combinado com o artigo 19 do Regulamento aprovado pelo Decreto número 50.517, de 2 de maio de 1961 a
Fundaçá<> Gaúcha do Trabalho, cOm
sede em Porto Alegre, Estado do RiQ
Grande do Sul.

Art. 2º Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 20 de janeiro de 1972;
1519 da Independência e 849 da.
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Alfredo Buzaid

DECRETO N9 69.977
JANEmo DE 1972

DE

20

DE

Concede reconhecimento aos Cursos
de Geografia e História Natural da,
Faculdade de FilOSOfia do Crato, CE.
O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição, de
acordo com o artigo 47, da Lei número 5.540, de 28 de novembro de 1968,
alterado pelo Decreto-lei no 842. de 9
de setembro de 1969, e tendo em VIS·'
ta o que consta do Processo número
1.338-70, do Ministério da Educação
e Cultura, decreta:
Art. 19 E' concedido reconhecimento aos Cursos de Geografia e Hístória Natural da Faculdade de Filosofia do Crato, agregada à Universidade Federal do Ceará e mantida pelo
Instituto de Ensino Superior do Cariri, sediada em Crato, Estado do
Ceará.
Art. 2° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 20 de janeiro de 1972;
1519 da Independência e 849 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

DECRETO N9 69.978 JANEmo DE 1972

DE

20

DE

Declara de utilidade pública a Escola
de Aperfeiçoamento da Aeronduttc!t
Civil. com sede no Rio de Janeiro,
Estado da Guanabara.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item UI da Constituição e
atendendo ao que consta do Processo
MJ-29.068, de 1968, decreta:
Art. 19 E' declarada de utilidade
pública, nos termos do art. l° da Ler
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no 91, de 28 de agosto de 1935, com-

binado com o art. 19 do Regulamen..

to aprovado pelo Decreto ne 50.517,
de 2 de maio de

1961, a Escola d-e

Aperfeiçoamento da Aeronáutica Civil, com sede no Rio de Janeiro. Estado da Guanabara.

Art. 29 Este Decreto entrará em
Vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 20 de janeiro -te 1972;
1510 da Independência e 84° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Alfredo Buzaid

DECRETO N9 69.979 JANEIRO DE 1972

DE

20

DE

atendendo ao que consta do Processo MJ-31.120, de 1970, decreta:
Art. 19 E' declarado de utilidade
pública, nos termos do artigo 19 da
Lei nc 91, de 28 de agôsto de 1935,
combinado com o artigo ·19 do Regulamento aprovado pelo Decreto número 50.517, de 2 de maio de 1961, o
Ginásio Jesus Maria José, com sede
em Duque de Caxias, Estado do Rio
de Janeiro.
Art. 2° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publícaçâo, revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 20 de janeiro de 1972;
1519 da Independência e 849 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Declara de utilidade pública o Educaauiório Madre Guell, com sede
no Estado da Guanabara.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o astdgo 81, item III, da Constituição.

e

atendendo ao que consta do Pro-

cesso MJ 28.071, de 1969, decreta:
Art. 10 E' declarado de utdlldade
pública, nos têrmos do artigo l° da
Lei n" 91, de 28 de agosto de 1931),
combinado com o artigo 1Q do Regulamento aprovado pelo Decreto núme1'0 50.517, de 2 de maio de 1961, o
Educandário Madre Guell, com sede
no Estado da Guanabara.
Art. 29 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 20 de janeiro de 1972;'
151Q da Independência e 849 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Alfredo Buzaid

DECRETO N9 69.980 JANEIRO DE 1972

DE

20

DE

Declara de utilidade pública o Ginásio Jesus Maria José, com sede em
Duque de Caxias, Estado do Rio de
Janeiro.

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

Alfredo Buzaid

DECRETO NQ 69.981
JANEIRO DE 1972

DE

20

DE

Declara de utilidade pública a Associação das Damas de Caridade de
Assis, com sede em Assis, Estado de
São Paulo.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Conatítuíçâo, e
atendendo ao que consta do Processo MJ. 15.150, de 1970, decreta:
Art. 19 E' declarada de utilidade
pública, nos termos do artigo 10 da
Lei n" 91, de 28 de agosto de '1935,
combinado com o artigo 19 do Regulamento aprovado pelo Decreto número 50.517, de 2 de maio de 1961, a
Associação das Senhoras de Caridade
de Assis, com sede em Assis, Estado
de São Paulo.
Art. 2° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 20 de janeiro de 1972;
1519 da Independência e 849 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Alfredo Buzaid
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DECRETO N9 69.982
DE 20 DE
JANEIRO DE 1972
Declara de utblidade pública a Sociedade Beneficente de Nossa Senhora
das Dores, com sede em Curitiba,
Estado do Paraná.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere O artigo 81, item III da Constituição e
atendendo M que consta do Processo MJ. 6.509, de 1969, decreta:
Art. 19 E' declarada de utilidade
pública, nos termos do artigo 19 da
Lei 91, de 28 de agosto de-l935, combinado com o artigo 19 do Regulamento aprovado pelo Decreto número 50.517, de 2 de maio de 1961 a
Sociedade Beneficente de Nossa Senhora das Dores, com sede em Curitiba, Estado do Paraná.
Art. 2° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua pubhcaçâo, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 20 de janeiro de 1972;
1519 da Independência e 849 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Alfredo Buzaid

DECRETO N9 69.983
DE 20 DE
JANEIRO DE 1972
Declara de utilidade pública a Associação da "Ordem das Cônegas Regulares do Santo Sepulcro", com
sede em Campinas, Estado de São
Paulo.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IIl, da Constituição e
atendendo ao que consta do Processo
MJ. 10.161, de 1970, decreta:
Art. 19 E' declarada de utilidade
pública, nos termos do artigo 19 da
Lei nc 91, de 28 de agosto de 1935.
combinado com o artigo 19 do Regu ~
lamento aprovado pelo Decreto número 50.517, de 2 de maio de 1961, a
Associação da "Ordem das Cônegaa
Regulares do Santo Sepulcro", com
sede em Campinas, Estado de São
Paulo.
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Art. 2° Este Decreto entrará em.
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 20 de janeiro de 1972;
1519 da Independência e 849 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI
Alfredo Buzaid

DECRETO N9 69.984 - DE 20 DE
.JANEIRO DE 1972
Declara de utilidade pública a Sociedade Hospi<tal de Caridade de São
Francisco de Paula, com sede em
São Francisco de Paula, Estado do
Rio Grande do Sul.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição e
atendendo ao que consta do Processo
MJ. 17.340, de 1970, decreta:
Art. 19 E' declarada de utilidade
pública, nos termos do artigo 19 da
Lei n" 91, de 28 de agosto
de 1925,
combinado com o artigo 19 do Regulamento aprovado pelo Decreto número 50.517, de 2 de maio de 1961, a
Sociedade Hospital de Caridade São
Francisco de Paula, com sede em São
Francisco de Paula, Estado do Rio
Grande do Sul.
Art. 2° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 20 de janeiro de 1972;
1519 da Independência e 84Q da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI
Alfredo Buzaid
DECRETO N9 69.985 - DE 20 DE
JANEIRO DE 1972
Autoriza. o funcionamento do Curso
de Ciências Contábeis da Faculdade de Ciénciae Econômicas, Administrativas e Contábeis de São Sebastião do paraíso, em Minas Gerais.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere c artigo 81, item IIl, da Constituição, de
acordo com o artigo 47 da Lei núme-
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5.540, de 28 de novembro de 1968,
alterado pelo Decreto-lei nv 842, de 9

TO

de setembro de 1969 e tendo em vista
o que consta do Processo ns 267.547.
de 1971 do Ministério da Educação e

Cultura, decreta:
Art. 1Q Fica autorizado o funcíonamento da Faculdade de Ciências
Econômicas, Administrativas e Contábeis de São Sebastião do Paraíso,

com o Curso de Ciências Contábeis,

mantida pela Fundação Faculdade de
Ciências rcconõmícas, Administrativas
e Contábeis de São Sebastião do Pa
N

raíso, no Estado de Minas Gerais.
Art. 2° Este Decreto entrará em

vigor na data de sua publicação, revogadas aS disposições em contrário.
Brasília, 20 de janeiro de 1972;
1519 da Independência e 849 da

República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

DECRETO N9 69.986 JANEIRO DE 1972

DE

20

DE

Autoriza o tumctonamento da Faculdade de Comunicação Hélio Alonso,
mantida pela Organização Hélio
Alonso de Educação e Cultura, no
Rio de Janeiro - GB.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere {) artigo 81, item lII, da Constituição, de
acordo com o artigo 47 da Lei número
5.540, de 28 de novembro de 1968,
alterado .pelo Decreto-lei nv 842, de 9
de setembro de 1969 e tendo em vista
o que consta do Processo n« 401-71 CFE do Ministério da Educação e
Cultura, decreta:
Art. 19 Fica autorizado o funcionamento da Faculdade de Comunicação Hélio Alonso, mantida pela Organização Hélio Alonso de Educação
e Cultura, com sede no Rio de Janeiro, Estado da Guanabara.
Brasília, 20 de janeiro de 1972;
1519 da Independência e 349 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

DECRETO N9 69.987 JANEIRO DE 1972

DE

20

DE

Declara de utilidade pública a Associação de Proteção à Maternidade
e à Infância de Paraguaçu, com
sede em Paraguaçu, Estado de Minas Gerais.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição e
a tendendo ao que consta do Processo
MJ. 62.090, de 1970, decreta:
Art. 19 E' declarada de utilidade
pública, nos termos do artigo 10 ria
Lei n'' 91, de 28 de agosto
de 1935,
combinado com o artigo 19 do Regulamento aprovado pelo Decreto número 50.517, .de 2 de maio de 1961,
a Associação de proteção à Maternidade e à Infância de Paraguaçu.
com sede em Paraguaçu. Estado de
Minas Gerais.
Art. 2° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 20 de janeiro de 1972;
1519 da Independência e 849 da.
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Alfredo Buzaid

DECRETO NQ 69.988
JANEIRO DE 1972

DE

20

DE

Declara de utilidade pública a Sociedade Hospital de Caridade de Mossoro, com sede em Mossoró. Estado
do Rio Grande do Norte.

O Presidente da República, mando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item III. da Constãtutção e
atendendo ao que consta do Processo
MJ. 59.815, de 1968, decreta:
Art. lQ E' declarada de utilidade
pública, nos termos do artigo 19 da
Lei n'' 91. de 28 de agosto de 1935.
combinado com o artigo 1Q do Regulamento aprovado pelo, Decreto número 50.517, de 2 de maio de 1961,
a Sociedade Hospital de Caridade de
Mossoró, com sede em Mossoró, Estado do Rio Grande do Norte.
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Art. 20 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em ccntrárío.
Braeílía, 20 de janeiro de '1972;
1519 da Independência e 849 da
República.
MÉDICI
Alfredo Buzaid

EMÍLIO G.

DECRETO N9 69.989 -

DE 20 DE

JANEIRO DE 1972
Declara de utilidade pública a Sociedade Beneficente da santa Casa de
Misericórdia de Cuiabá, com sede
em Cuiabá, Estado de Mato Grosso.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição e
atendendo ao que constado Processo
MJ. 33.777, de 1966, decreta:
Art. 19 E' declarada de utilidade
pública, nos termos do artigo 10 da
Lei n' 91, de 28 de agosto de 1935,
combinado com o artigo 19 do degu~
lamento aprovado pelo Decreto número 50.517, de 2 de maio de 1961,
a sociedade Beneficente da Santa.
Casa de Misericórdia de Cuiabá, com
sede em Cuiabá, Estado de Mato
Grosso,

Art. 20 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas asclisposições em contrário.
Brasília, 20 de janeiro de 1972;
1519 da Independência e 841 da
República.
EMíLIO G. MÉDICI
Aljredo Buzaid

DECRETO N9 69.990 -

DE 20 DE

JANEIRO DE 1972
Declara de utilfdade pública a Sociedade Beneficente do Hospital Nossa Senhora Asuouaõora, com sede
em Três Lagoas, Estado de Mato
Grosso.

o Presidente da República, usando
da atríbuíçâo que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição e
a tendendo ao que consta do Processo
MJ. 16.635, de 1970, decreta:
Art. 19 E' declarada de utilidade
pública, nos termos do artigo 19 da

Lei nv 91, de 28 de agosto de 1935,
combinado com o artigo 19 do Rega ~
lamento aprovado pelo Decreto número 50.517, de 2 de maio de 1961,
a sociedade Beneficente do Hospital
Nossa Senhora Auxiliadora, com sede
em Três Lagoas, Estado de Mato
Grosso.
Art. 2.9 ~ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publlcaçâo, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 20 de janeiro de 1972;
1519 da Independência e 849 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Aljredo Buzaid

DECRETO N9 69.991

~

DE 20 DE

JANEIRO DE 1972
Declara de utilidade pública o Serviço de Obras Sociais S. O. S.,
com sede em Araraquorc, Estado
de sõo Paulo.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o 'lrtigo 81, item IH, da Constituição e
atendendo ao que consta do Processo
MJ. 51.121, de 1970, decreta:
Art. 10 E' declarado de utilidade
pública, nos termos do artigo 10 dR
Lei nv 91, de 28 de agosto de 1935,
combinado com o artigo te do Regulamento aprovado pelo Decreto número 50.517, de 2 de maio de 1961,
o Serviço de Obras SOciais - S.O.S.,
com sede em Araraquara, Estado de
São Paulo.
Art. 20 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 20 de janeiro de 1972;
1519 da Independência e 349 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI
AlfredO Buzaid

DECRETO N9 69.992 -

DE 20 DE

JANEIRO DE 1972
Declara de utilidade pública o Patronato de Ponta Negra, com sede em
Natal, Estado do Rio Grande do
Norte.

o

Presidente da República, usando
que lhe confere o ar-

da atribuição
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tígo 81, item III, da Constituição e
atendendo ao que consta do Processo
MJ. 6.154, de 1971, decreta:
Art. 10 E' declarado de utilidade
pública, nos termos do artigo }O da
Lei n- 91, de 28 de agosto de 1935.

combinado com o artigo 19 do Regulamento aprovado pelo Decreto número 50.517, de

2 de

maio de

1961,

o Patronato de Ponta Negra, com
sede em Natal, Estado do Rio Grande
do Norte.
Art. 2° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revcgadas as disposições em contrário.
Brasília, 20 de janeiro de 1972;
151o da Independência e 84!? da
República.
EM:ÍLIO G. MÉDICI
Alfredo Buzaid

DECRETO NQ 69.993 JANEIRO DE 1972

DE

20

DE

Declara de unuaoae pública a Instituição M ogiana de Assistência Social I.M.A.S., com sede em
Mogi das Cruzes. Estado de São
Paulo.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição e
atendendo ao que consta do Processo
MJ. 24.137, de 1971, decreta:
Art. 1° E' declarado de utilidade
pública, nos termos do artigo 1° da
Lei n« 91, de 28 de agosto de 1935,
combinado com O artigo 19 do Regulamento aprovado pelo Decreto número 50.517, de 2 de maio de 1961,
a Instituição Mogiana de Assistência
Social - I.M.A.S., com sede em
Mogi das Cruzes, Estado de São
Paulo.
Art. 2° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publícaçâo, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 20 de janeiro de 1972;
1519 da Independência e 849 da
República.
EMÍLIO G. ]4ÉDICI

Alfredo Buzaid

DECRETO Nº 69.994 JANEIRO

DE

DE 20 DE

1972

Declara de utilidade pública a Irmandade Nossa Senhora da Piedade, com sede em Paraíba do Sul, Estado do Rio de Janeiro.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, 6
atendendo ao que consta do Processo
MJ. 35.386, de 1970, decreta:
Art. 19 E' declarada de utilidade
pública, nos termos do artigo 1° {la
Lei n« 91, de 28 de agosto de 1935.
combinado com o artigo 19 do Regulamento aprovado pelo Decreto núme1'0 50.517, de 2 de maio de 1961,
a Irmandade Nossa Senhora da Piedade, com sede em Paraíba do, sul,
Estado do Rio de Janeiro.
Art. 2.9 ~ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publícaçâo, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 20 de janeiro de 1972;
1519 da Independência e 84Q da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Alfredo Buzaid

DECRETO N° 69.995 -

DE 20 DE

JANEIRO DE 1972
Declara de utilidade pública q; Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Laranjal Paulista, flom sede
.em Laranjal Paulista, Estado de
São Paulo.

O Presidente da República, usando
da atribuíçâc que lhe contere o artigo 81, item IH, da Constítutção e
atendendo ao que cons .a do Processo
MJ. 31. 786, de 1970, decreta:
Art. 1° :É: declarada de utilidade pública, nos termos do artigo Iv da Leí
n'' 91, de 28 de agosto de :935, combinado com o artigo 10 do Regalamcnto aprovado pelo Decreto '1" 50.~17,
de 2 de maio de 1961. a Irmandade
da Santa Casa de Miserfcórdta de Laranjal Paulista, com sede em Laranjal Paulista, Estado de São Paulo.
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Art. 2° Este Decreto entrará .m
vigor na data de sua publicação, _revogadas as disposições em . . ontrárro .
Brasília, 20 de janeiro de 1972;
151° da Independência e 84° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Alfredo Buzaid

DECRETO N° 69.996 -

DE

20

.JE

JANEIRO DE 1972

to aprovado pelo Decreto n'' 50.5~7,
de 2 de maio de 1961, a Congregação
das Irmazinhas da Imaculada Ccncetção. com sede em São Paul'), Estado
de São Paulo.
Art. 2° Este Decreto entrara em
VIgor na data de sua publicação, revogadas as disposições em .ontrárro.
Brasília, 20 de janeiro le
:-)?2;
151° da Independência e 84" dà
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Alfredo Buzaid
Declara de utilidade pública a Sociedade Beneficente Obreiros ao Bem,
com sede em Araraquora, Estado de
São Paulo.

DECRETO N° 69.998 -

DE 20 DE

JANEIRO DE 1972

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe conrere o artigo 81, item 111, da Constituição e
atendendo ao que consta do Processo
MJ. 38.634, de 1969, decreta:
Art. 1° :F.: declarada de utilidade pública, nos termos do artigo Iv da Lei
n- 91, de 28 de agosto de 1~3[i. cembinado com o artigo Iodo Rezutamcnto aprovado pelo Decreto n-o 30.517,
de 2 de maio de 1961, a Sociedade Beneficente Obreiros do Bem, ,.. om sede
em Araraquara, Estado de São Paulo.
Art. 2° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publícaçao, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 20 de janeiro ae 1972;
151" da Independência e 84° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Alfredo Buzaid

DECRETO N° 69.997 -

DE

20

DS

JANEIRO DE 1972

Declara de utilidade pública o Patronato Santa Catarina Labouré, com
seee em Piripiri, Estado do Piaui,

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe contere o s..r tigo 81, item 111, da Constituição e
atendendo ao que consta do Processo
MJ. 20.821, de 1970, decreta:
Art. 1° .É declarada ce utilidade pública, nos termos do artigo lo da Lei
n'' 91, de 28 de agosto de 1935 combinado com o artigo 1° do Regulamento aprovado pelo Decreto n'' jO.;)17,
de 2 de maio de 1961, o Patronato
Santa Catarina Labouré, com se-te
Piripiri, Estado do Piaui.
Art. 2° Este Decreto entrará e-n
vigor na data de sua publícaçao. f0vogadas as disposições em contrário.
Brasília, 20 de janeiro re i.912;
Ib l ° da Independência e 84? da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Alfredo Buzaid
Declara de utilidade pública a Congregação das lrmaeinhas da Imaculada
Conceição, com sede em São Paulo.
Estado de São Paulo.

DECRETO N° 69.999 -

DE ),0 DE

JANEIRO DE 1972

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constttu-çao e
atendendo ao que consta do Processo
MJ. 56.199, de 1969, decreta:
Art. 1° É declarada de utilidade nublica, nos termos do artigo. 1° 'la Lei
n'' 91, de 28 de agosto de 1$)35. combinado com o artigo 1° do Regulamen-

Declara de utilidade pública a A_rquiconfraria do Imaculado Coraçâo de
Maria, com sede em São Jose do
Rio Preto, Estado de São Paulo.

O Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item UI, da Constttuíção e
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atendendo ao que consta do Processo
MJ. 25.929, de 1970, decreta:

JANEIRO DE

Art. 1° li: declarada de utütdadc pn-

blica, nos termos do artigo 1" da - Lei
n« 91, de 28 de agosto de 193ó. combinado com o artigo lodo Regulamen-

to aprovado pelo Decreto n« .)ú.517.
de 2 de maio de 1961, a Arquiccntra-

ria do Imaculado Coração de Marta,
com sede em São José do Rio' Preto.
Estado de São Paulo.
Art. 2° Este Decreto entr-ará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrárío.
Brasília, 20 de janeiro
1510 da Independência ,~
República.

d~

J ~n;

'l4.°

da

EMíLIO G. MÉDICI

Alfredo Buzaid

DECRETO N° 70.000 -

DE

20

')E

JANEIRO DE 1972

Declara de utilidade pública o Ginásio Imaculada Conceição de arcoverde, com sede em Arcoverde, Bstado de Pernambuco.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe contere o artigo 81, item IlI, da Constttuiçâo e
atendendo ao que consta do Processo
MJ. 28.257, de 1970, decreta:
Art. 10 Jj; declarada de uttlídar:c pública, nos termos do artigo 1° da Lei
n« 91, de 28 de agosto de 1935, combinado com o artigo 1° do Regulamento aprovado pelo Decreto n- . . 0.117.
de 2 de maio de 1961, o Ginásio
Imaculada Conceição de Arcoverce,
.com sede em Arcoverde, Estado dePernambuco.
Art. 2° Este Decreto entrara -m
vigor na data de sua publícaçâo, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 20 de janeiro de 1972;
151° da Independência E' 3,1° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Alfredo Buzaid

DECRETO N° 70,001

~

DE 20

OE

1972

Declara de utilidade pública o Hospital São Roque, com sede em Ccoãque Dable, Estado do Rio Grande
do Sul.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe contere o artigo 81, item lII, da Const.itutçáo
atendendo ao que consta do Processo
MJ. 52.911, de 1971, decreta:
Art. 1° Jj; declarada de utilidade pública, nos termos do artigo ~ ( da Lei
n'' 91, de 28 de agosto -ic 1935, combinado com o artigo 1° do Regulamento aprovado pelo Decreto rr' 50.517,
de 2 de maio de 1961, o Hospital S::\.()
Roque, com sede em Cacique Ooble,
Estado do Rio Grande do Sul.
Art. 2° Este Decreto entrara. em
vigor na data de sua publícacào, revogadas as disposições em contrar!o .
Brasília, 20 de janeiro de dn·
151° da Independência e 34:<> da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI
Alfredo Buzaid

DECRETO N° 70.002
JANEIRO DE

~

DE 20 Dl!.

1972

Declara de utilidade pública o flnapital e Maternidade Amaral Carvalho, com sede em Jaú, Estado de
São Paulo.

-Õ Presidente da República usando
da atribuição que lhe conte-e o artigo 81, item H'I, da Constituição e
atendendo ao que consta do Processo
MJ. 31.696, de H165, decreta:
Art , l° É declarada de utilidade p)bltca, nos termos do artigo 1 da LeI
nv 91, de 28 de agosto de 19~~5, combinado com o artigo 1° do Regulam mto aprovado pelo Decreto n'' 50.517,
de 2 de maio de 1961, o Hosrutal e
Maternidade Amaral Carvalho, cor-i
sede em Jaú, Estado de São Paulo
Art. 2° Este Decreto entrara em
vigor na data de sua publícac-co, -evogudas as disposições em contrário.
Brasília, 20 de janeiro de Ulf2;
151 c da Independência e 84° da.
República.
EMÍLIO G. MÉDICI
Alfredo Buzaid
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DECRETO N° 70.003 - DE 20 DE
JANEIRO DE 1972
Declara de utilidade pública IJ Inetituto Campineiro dos Cegos Trabalhadores, com sede em Carnoituis,
Estado de São Paulo.

o

Presidente da República usando
da atribuição que lhe contere o artigo 81, Item IH" da Constituíçao e
atendendo ao que con-ta do Processo
MJ. 19.755, de 1970, decreta:
Art. 1° f: declarada de utilidade publica, nos termos do artigo 1{' da Lei
n'' 91, de 28 de agosto de ;.935, combinado com o artigo 1° do Regulamen .
to aprovado pelo Decreto "1~ 50.517,
de 2 de maio de 1961, o jnstjtu-o
Campineiro dos Cegos 'I'rabaíhauores,
com sede em Campinas, Estado de
São Paulo.
Art. 2° Este Decreto ente-ira ';'"11
vigor na data de sua publicação, te'Jogadas as disposições em conr.rá-Io .
Brasília, 20 de janeiro de ',972;
151° da Independência e 8,,=° da..
República.
EMÍLIO

G. MÉDICi

Alfredo Buzaid
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Brasília, 20 de janeiro de 1972;
151° da .Independência e S'!o da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Alfredo Buzaid

DECRETO N° 70.005
DE 20 DE
JANEIRO DE 1972
Declara de utilidade pública a Socieaaae Beneficente "Anália 'rronao",
com sede em Ubá, Estado de Minas
Gerais.

o Presidente da República. usando
da atribuição que lhe con cere o artlgt. 81, item IIl, da Constltutção ':"l
atendendo ao que consta Q;) Processo
MJ. 64.491, de 1970, decreta:
Art. 1° ~ declarada de utilidade oublíca, nos termos do artigo 1° da Lei
n'' 91, de 28 de agosto de 83fJ, C0mblnado com o artigo 1~ do Regularnento aprovado "1e10 Decreto n'' -ü. ,"1 '1,
de 2 de maio de 1961, a Sociedade Beneficente "Anália Franco", -o,n sede
em Ubá, Estado de Minas Gerata.
Art. 2° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua pubhcacào, revogadas as disposições em contrárro ,
Brasília, 20 de janeiro de lH72;
151° da Independência e 34° dia,
República.

DECRETO N° 70.004
DE 20 !)E
JANEIRO DE 1972

EMÍLIO G. MÉDICI

Alfredo Buzaid
Declara de utilidade pública a Associação de Proteção e AssistJnrJ~a 2;
Infância de Pires d·o Rio, com 3,:-de
em Pires do Rio, Estado de Gc.és .

DECRETO N° 70.006 - DE 20 DE
JANEIRO DE 1972

O Presidente da República, usando
da atrtouiçao que lhe cozuere o artigo 81, item r tt, da Constttuíção e
atendendo ao que consta cio Processo
MJ. 34.775, de 1970. decreta:

Declare de utilidade pública a .ãssociação de Proteção à Maternida.de I'!l
à Infância, com sede em Rolémâia,
Estado do Paraná.

Art. I? É declarada de utilídacte DUblica, nos termos do artigo 1 da Lei
n'' 91, de 28 de agosto de t~35, com ..
binado com o artigo lodo Reguíamento aprovado pelo Decreto I'" SO. 517,
de 2 de maio de 1961, a Associação (te
Proteção e Assistência à Infância de
Pires do Rio, com sede em Pires do
Rio. Estado de Goiás.

O Presidente da Repúnl'ca usando
da atrtbuíção que lhe contere o artigo 81, item IH. da Oonstitu.çao e
atendendo ao que consta do r-recesso
MJ. 10.352, de 1971, decreta:

Art. 2° Este Decreto entrara .m
vigor na data de sua publícaçáo, "evogadas as disposições em contrartc

Art. 1° É declarada de utilidade p-tblíca, nos termos .ío artigo 1'" tia Lei
n- 91, de 28 de agosto -íe lV:35. combinado com o artigo 1° do Regulamcnto aprovado pelo Decreto n- iO. I.i17,
de 2 de maio de 1961, a Assoctacáo de
Proteção à Maternidade e à Infância.
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com sede em Rolândía, Estado do Paraná.
Art. 2° Este Decreto entrara 6'11
vigor na data de sua publicação. evogadas as disposições em contrário.
Brasília, 20 de janeiro de ) 912;
1510 da Independência e :~4) da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Alfredo Buzaid

DECRETO N° 70.007

DE

20 DE

JANEIRO DE 1972

Declara de utilidade pública (1, lrmomda de de São João Batista de Il;.'ucoé,
com sede em Macaé, Estado do Rio
de Janeiro,

o

Presidente da Repúbnca. usando
da atrfbuíção que lhe comere o artigo 81, item IH, da Constituição e
atendendo ao que consta do Processo
MJ. 51.603, de 1971, decreta:
Art. 1° É declarada de utlüdaríe DÚblica, nos termos do artigo 1" da Lei
n'' 91, de 28 de agosto Je .93b, combinado Com o artigo lodo Re,4llÍamento aprovado pelo Decreto n 50.517,
de 2 de maio de 1961, a Irman-íaoe
de São João Batista de Macae. com
sede em Macaé, Estado do Rio de .Janeiro.

Art. 2° Este Decreto entrara em
vigor na data de sua publícaçao, r.~
vogadas as disposições em ccntrárro .
Brasília, 20 de janeiro de 11:112;
15F da Independência e .34° (la
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

o que consta do Processo número Ct<'F'
416-71 do Ministério da Educação e
Cultura, decreta:
Art. 1° E concedido reconheotmento
do Curso de Pepagogia da s'aourda-Je
de Educação "Braz Cubas" mantioo
pela Sociedade Civil de -ãdncaçao
"Braz Cubas", com sede em Mogl das
Cruzes, Estado de São Paulo.
Art. 2° Este Decreto entr irà em
viga! na data de sua publícaçào, "8vogadas as disposições em -on-rano.
Brasília, 20 de janeiro -te ')7')·
151" da Independência e 84' d~
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Jarbas Passarinho

DECRETO N° 70.009
JANEIRO DE 1972

DE

20

T.lE

Declara de utilidade pública o Patr r) .
nato Sousa Carvalho, com sede em
Lpu, Estado do Ceará,

O Presidente da República, usandc
da atribuição que lhe contere o artigo 81, item IIl, da Constitu'cáo e
atendendo ao que consta do Processo
MJ. 32.331, de 1970, decreta:
Art. 1° E' declarado de utilidade pública, nos termos do artigo 1" da Lei
n" 91, de 28 de agosto de 19~~ô, combinado com o artigo 1° do Regulamcnto aprovado pelo Decreto n'' 50.317,
de 2 de maio de 1961, o Pasronato
Sousa Carvalho, com sede em Ipu, Estado do Ceará.
Art. 20 Este Decreto entrara em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em ccntrar!o .
Brasília, 20 de janeiro de 1\)72;
151° da Independência e r-4" da
República.

Alfredo Buzaid

DECRETO N° 70.008

EXECUTIVO

DE 20

D~

JANEIRO DE 1972

Concede reconhecimento do Curso ae
Pedagogia, da Faculdade de Educação "Braz Cubas".

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere c artigc 81, item IH, da Constituíçào, oe
acordo com o· artigo 47 da Lei [I úme1'0 5.540, de 28 de novembro d-;l 1968.
alterado pelo Decreto-lei n- 84'2. de 9
de setembro de HI69 e tendo em vista

EMÍLIO G. MÉDICI

---

Alfredo Buzaid

DECRETO N° 70.010 JANEIRO DE 1972

DE

20 DIi:

Declara de utilidade pública o Instituto Social da Paróquia dos Rtmeaios, com sede em Foruüeza. Esto-:
do do Ceará.

O Presidente da República, usando
da atrtbuiçâo que lhe confere G ar-
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tigo 81, item lII, da Constituição e
atendendo ao que consta &J Processe
MJ. 35.992, de 1970. decreta:
Art. P E' declarado de utilidade pública, nos termos do artigo.' da Lei
n'' 91, de 28 de agosto de 1935 combinado com o artigo 1° do jteguta.nanto aprovado pelo Decreto ',' 50:517.
de 2 de maio de 1961, o Instituto Social da Paróquia dos Remédtos. c.un
sede em Fortaleza, Estado do Ceava.
Art. 2° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua pubhcaçao. revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 20 de janeiro te
972;
151° da Independência e 84° d:'/..
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

---

Alfredo Buzaid

DECRETO N° '70.011
JANEIRO DE 1972

tigo 81, item IIl, da Constttuiçào P.
atendendo ao que consta do Processo
MJ. 65.561, de 1970, decreta:
Art. I'? E' declarado de utilidade pública, nos termos do artigo t- oa Lei
n'' 91, de 28 de agosto je 1035. combinado com o artigo 1° do Reguiamento aprovado pelo Decreto n'' 50.517,
de 2 de maio de 1961, o Colégio Normal Sagrado Coração de Maria, com
sede em Pará de Minas, Estado de
Minas Gerais.
Art. 2 0 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, e·
vogadas as dísposíçóes em c-intrárío ,
Brasília, 20 de janeiro de 1972;
151° da Independência e 81/' da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Alfredo Buzaid
DE

'30

"JE

DECRETO N° 70.013 JANEIRO DE 1972

Declara de utilidade publica G Ler
dos Meninos Dom Orione, com S8de em Belo Horizonte, lEstado a»
Minas Gerais.

DE

20

DE

Declara de utilida.de pública o fIospital São Sebastião, com sede em
Viçosa, Estado de Minas Gerais.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item lU, da Constitutçáa e
atendendo ao que consta li, Processo
MJ. 60.420, de 1970, decreta:
Art. 1° E' declarado de util1dade pública, nos termos do artigo
da Lei
n'' 91, de 28 de agosto te 1935, combinado com o artigo 1° do ~~·~~;Jl8.me71.
to aprovad~ pelo Decreto ~lO .'0.517,
de 2 de maio de 1961, o Lar dos M{::ninas Dom Orione, com sede em Belo
Horizonte, Estado de Minas Geras .
Art. 2° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua pubhcaçàc, evogadas as dísposíçóes em ccntrárro.

0- Presidente da República .rsando
da atribuição que lhe contere o artigo 81, item III, da Constttuíção e
atendendo ao que consta ia Processo
MJ. 1.221, de 1971, decreta:

Brasília, 20 de Janeiro de I ~72'
151° da Independência e 84°' d~
República.

Brasília, 20 de janeiro de 1972;
151° da Independência c 34° da
República.

,0

EMÍLIO G. MÉDICI

EMÍLIO G. MÉDICI

Alfredo Buzaid

Alfredo Buzaid

DECRETO N° 70.012 JANEIRO DE 1972

Art. 1° E' declarado de utilidade pública, nos termos do artigo 1 ° da Lei
na 91, de 28 de agosto dt"l 1935, combinado com o artigo 1° do Regulanento aprovad~ pelo Decreto n" :10517,
de 2 de maio de 1961, o Hospital Silo
Sebastião, com sede em Viçosa, Estado de Minas Gerais.
Art. 2° Este Decreto entrará A.TI
vigor na data de sua publicação,rj~
vogadas as disposições em 'cntrárío ,

DE

20

DE

DECRETO N° 70.014
JANEIRO DE 1972

DE

21

'JE

°

Declara de utilidade pública o Colégio
Normal Sagrado Coração de Maria,
com sede em Pará de Minas, Estado de Minas Gerais.

Declara de utilidade pública
Conselho Particular e Sociedade de São
Vicente de Paulo, com sede em Bntre Rios, Estado de Minas Gerais.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe cvcrere o ar-

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
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artigo 81, item lIl, da Constituição e
atendendo ao que consta do Processo
MJ. 59.843, de 1968, decreta:
Art. 19 E' declarado de utilidade

publica, nos termos do artigo 1" da
Lei 91, de 28 de agõsto de 1935, combinado com o artigo lodo Regulamento aprovado pelo Decreto. _
.
n- 50.517, de 2 de maio de 1951, o
Conselho Particular e Sociedade de
São Vicente de Paulo, com sede em
Entre Rios, Estado de Minas Gerais
Art. 2° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publícaçao, 1'f-'vogadas as disposições em corn.rá.no.
Brasília, 21 de Janeiro de
"I 9'72 ~
151'>
da
Independência e ~W
da
República.
EMiLIO G.

MÉDICI

Alfredo Buzaid

--DECRETO Nc 70.015

DE 2.

DE

JANEIRO DE 1972

Vedara de utilidade pública o Oratono da Divina Providéncza, com
sede em Recite, Estado de Pernnm-

DECRETO N° 70.016 JANEIRO DE 1972

DE

21

DE

Declara de utilidade pública a iEscola Normal Nossa Senhora do Carmo e Ginásio Leão XIII, com sede
em Pírança, Estado de Minas Gerais.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item IH, da Constrtuíção e
atendendo ao que consta do Processa
MJ. 33.019, de 1970, decreta:
AJ:t. 19 E' declarada de utilidade
pública, nos termos do artigo 19 da.
Lel 91, de 28 de agôsto de 1935, combinado com o ar-tigo 1° do Regulamenta aprovado pelo Decreto ,
.
n" 50.517, de 2 de maio :ie 1961, a
Escola
Normal Nossa Benncra
do
Carmo e Ginásio Leão XIII, com se"
de em Píranga, Estado de Minas Gerais.
Art. 2° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrãrto.
Brusílía, 21 de janeiro de
L972;
151°
da
Independência e 84° lia
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Alfredo Buzaid

oeco.
Presidente da República, usando da atribuição que lhe contere o
artigo 81, item lII, da oonssit.c.çãc e
atendendo ao que consta do PrOI;c.SSG
MJ. 10.811, de 1970, decreta;
O

Art. 10 lt
declarado de utütdace
publica, nos termos do artigo 1" da
Lei 91, de 28 de agôsto de 1935, combinado com o aztígc 1° do F,e~ulnmenta aprovado pelo Decreto
.
n'' 50.517, de 2 de maio de 19f\:i., o
Oratório da Divina Providência, com
sede em Recife, Estado de Pernambuco.
Art. 2° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em coutràrto .
Brasília, 21 de janeiro de
1972;
151 0
da
Independência e 84° da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Alfredo Buzaid

DECRETO N.o 70.017
JANEIRO DE 1972
Concede

DE

21

DE

Companhia de Cimento
de Sergipe o direito de
lavrar calcário, nos municípios de
Nossa Senhora do Socorro e Laranjeiras, Estado de Sergipe.

à

Portumâ

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

Art. 1.0 Fica outorgada à Companhia de Cimento Portland de Sergipe, concessão para lavrar calcário em
terrenos de sua pr-opriedade e de Olívio Cavalcante Albuquerque, Frane1SCo Barbosa Sobrinho, José Vieira
Dantas, viúva José do Prado Franco
e herdeiros de Santos Silva, nos distritos e municípios de Nossa Senhora
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do Socorro e Laranjeiras, Estado de
Sergipe, numa área de trezentos e
vinte hectares noventa e quatro ares
e cinqüenta centlares (320,9450 ha) ,
delimitada por um polígono írregular. que tem um vértice a três mil
novecentos e sessenta metros (3 ..960
mj , no rumo verdadeiro de cinqüenta e nove graus trinta minutos sudoeste (59.030,SW), do canto sudoeste (SW), da Estação Ferroviária
Nossa Senhora do Socorre e os lados a partir desse vértice, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: novecentos e quarenta e cinco
metros (945m), oeste (W); trinta metros (30m), sul (S); quinhentos e
setenta e cinco metros (575m), oeste
(W); mil trezentos e cinqüenta metros (1. 350m), norte (N); cem metros (lODm) , este lE); cento e dez
metros (110m), norte (N); cem metros Clüüm) , este CE); cento e dez
metros (llOm), norte (N); cem metros (100m), este (E); cento e dez e
dez metros (llOm) norte (N); cem
metros (lOOm)' este {E); cento e
dez metros (llOm), norte (N); cem
metros (lOOm), este (E); cento e dez
metros (110m), norte (N); cem metros (lOOm), este (E); cento e dez
metros (l10m), norte (N); cem metros (Iüüm) , este (E); cento e dez
metros (110m), norte (N); cem metros
(100m), este (E); cento e dez metros
(110m), norte (N); cem metros (100
m) , este (E); cento e dez metros ..
(110m), norte (N); cem metros (100
m) , este (E); cento e dez metros ..
(110m), norte (N); cem metros (100
nu: este (E); cento e dez metros ..
(110m), norte (N); cem metros (100
m) , este (E); cento e dez metros "
(N° 2.609 -

17.1.72 -

Ora 20.00)

(110m), norte (N); cem metros (100
m) , este (E); centro e dez metros ..
(110m), norte (N); cem metros (100
m). este (E); cento e dez metros (110
m) , norte (N); cento e vinte metros
(120m), este (E); dois mil oitocentos
e sessenta metros (2. 860m), sul (S).
Esta concessão é outorgada mediante
as condições constantes dos artigos 44,
47 e suas alíneas e 51 do Código de
Mineração, além de outras constantes do mesmo Código, não expres..
samente mencionadas, neste decreto.
Parágrafo único. Esta concessão
fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto número 51. 726 de 19 de fevereiro de
1963 e da Resolução n.s 3 de 30 de

abril de 1965, da Comissão Nacional
de Energia Nuclear.
Art. 2.0 O concessionário fica obrlgado a recolher aos cofres públicos,
na forma da Lei, os tributos devidos
à União, em cumprimento do disposto no Decreto-lei n." 1.038, de 21 de
outubro de 1969.
Art. 3.0 Se o concessionário nao
cumprir qualquer das obrigações que
lhe incumbem a concessão para lavrar será declarada caduca ou nula,
na forma dos artigos 65 e 66 do Código de Mineração.
Art. 4.0 AB propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões do solo e
subsolo para fins de lavra, na fOTma do artigo 59 do Código de Mineração.
Art. 5.0 A concessão de lavra terá
por título este Decreto, que será
transcrito no livro C - Registro d08
Decretos de Lavra, do Departamento
Nacional da Produção Mineral, do
Ministério das Minas e Energia.
Art. 6.0 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário
(DNPM. 5.400-60).

Brasília, 21 de janeiro de 1972;
151.0 da Independência e 84.0 da
República.
EMÍLIO G. MtDrcr
Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO N° 70.018 - DE
JANEIRO DE 1972

21

DE

Declara de utilidade pública a 4.SBOciação de Pais e Amigos dos '€xcepcionais de São Paulo - APAE,
com sede em São Paulo, Estado de
São Paulo.

o Presidente da República, uso»do da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item lII, da Constttulção fJ
atendendo ao que consta do Processo
MJ. 63.696, de 1970, decreta:
Art. 1Q E' declarada de utiUdade
pública, nos termos do artigo I" da
Lei 91, de 28 de agôsto de 1935. combinado com o artigo lOdo Regulamenta aprovado pelo Decreto .....••.
n'' 50.517, de 2 de maio de 191H, a
Associação de Pais e Amigos dos Ex-
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APAE,

com sede em São Paulo, Estado

de

Sâo Paulo.

Art. 2

Q

Este Decreto entrara em

vigor na data de sua publicação, rG-

vogadas as disposições em contrar!o .
Brasília, 21 de janeiro de
lB72;
151
da
Independência e B4°
da
República.
Q

EMÍLIO G.

MÉDICI

Alfredo Buzaid

DECRETO N° 70.019

DE

21

DE

JANEIRO DE 1972

Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos E'Xcepcionais de Volta Redonda " .
(APAE) , com sede em VoZta Reronda, Estado do Rio de Janeiro.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe contere o
artigo 81, item lU, da Constituícâo e

atendendo ao que consta do Processo
MJ. 8.916, de 1971, decreta:
Art. 1°:e. declarada de utilidade
pública, DoS termos do artigo lo da

Lei 91, de 28 de agosto de 1935. cembínado com o artigo 10 do ccegnla
menta aprovado pelo Decreto
.
nv 50.517, de 2 de maio de 19(1l, a
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Volta Redonda
.
(APAE), com sede em Volta Redonda, Estado do Rio de Janeiro.
Art. 20 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 21 de janeiro de
1972;
1510
da
Independência e 840
rla
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Alfredo Bueaiâ

DECRETO N9 70.020 - DE 21
JANEIRO DE 1972

DE

Concede à Quartzo e Feldspato de
Socorro Ltda., o direito de lavrar
feldspato e quartzo, no município
de Inconfidentes, Estado de Minas
Gerais.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
01, item IH, da Constituição, nos ter-

mos do Decreto-lei nc 227. de 28 de
fevereiro de 1967 (Código de Mineração), alterado pelo Decreto-lei nv 318,
de 14 de março de 1967, decreta:
Art. 19 Fica outorgada fi. Quartzo
e Feldspato de Socorro Ltda., concessão para lavrar feldspato e quartzo, em terrenos de propriedade de
José Pinto da Silva e Sebastião Bernardo de Souza, no lugar denominado Boa Vista da Pitanga, distrito e
municipio de Inconfidentes. Estado
de Minas ,}l:;) 8.iS, numa area 'te três
hectares trinta ares e setenta e etc: a
centiares (3,3075ha), delimitada por
um polígono irregular, que tem um
vértice a cento e vinte metros
.
(l20m) , no rumo verdadeiro de oitenta e um graus cinqüenta e dois
minutos nordeste (81l,l52'NE), do canto noroeste (NW), da casa do Sr.
Braz de Oliveira e os lados a partir
dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: oitenta
metros (80m), norte (N); setenta metros (70m), oeste (W); duzentos e
dez metros (210m), norte (N); cento
e vinte metros (120m), este (E); cento e sessenta e cinco .netrcs (165m),
sul (S);
sessenta e cinco metros
(65ml, este (E); trinta e cinco metros (35m), sul (S); vinte cinco metros (25m), oeste (W); trinta metros
(30m) sul (S); vinte metros (4C11ll).
oeste (W); vinte metros' (20m), sul
(8); vinte metros (20m), oeste (W);
quarenta metros (40m), sul (S); emquanta metros (50)m), oeste
(W).
Esta concessão é outorgada mediante as condições constantes dos artigos 44, 47 e suas alíneas e 51 do oõdigo de Mineração, além de outras
constantes do mesmo Código, não expressamente mencionadas neste decreto.
Parágrafo único.
Esta concessão
fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto número 51. 726, de 19 de fevereiro de
1963 e da Resolução nv 3 de 30 de
abr-il de 1965, da COmiSSã0 Nacional
de Energia Nuclear.
Art. 2Q O concessionário fica obrigado a recolher aos cofres públicos,
na forma da Lei, os tributos aeviucs
à União, em cumprimento do .Iteposto no Decreto-lei no 1.038, de 21
de outubro de 1969.
Art. 30 Se o concessionário não
cumprir qualquer das ob-igacões que
lhe incumbem a concessão para la-
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vrar, será declarada caduca ou nula,
na forma dos artigos 65 e 66 do Código de Mineração.
Art. 4q As propriedades vízánhas
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra, na forma
do artigo 59 do Código de Míneraçáo ,
Art. 5q A concessão de lavra terá
por título êste
Decreto. que
será
transcrito no livro C - Registro :l.~s
Decretos de Lavra, do Departa-nentc
Nacional da Produção Mineral,
0-0
Ministério das Minas e Energia.
Art. 6q aete decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário
(DNPM 12.786-67).
Brasília, 21 de janeiro de 1972;
151q da Independência e 84q da
República.
EMÍLIO G.

MÊDICI

Antônio Dias Leite Junior

DECRETO N9 70.021 JANEIRO DE

DE 21 DE

1972

Declara de utilidade pública a. Casa
da Criança Pão de Santo Antônio,
com sede em Brasília, Distrüa Fe·
deral.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item IIl, da Const.ituiçao e
atendendo ao que consta do Processo
MJ. 53.764, de 1971, decreta:
Art. 1°:Él declarada de utilidade
pública, nos termos do artigo lo da
Lei 91, de 28 de agôsto de 1935 combinado com o artigo lodo tieguia,rnento aprovado pelo Decreto
.
n- 50.517, de 2 de maio de 1961 a
Casa da Criança Pão de Santo Antõmo, com sede em Brasília, Díeí.rito
Federal.
Art. 2° Este Decreto entrará em
Vigor na data de sua publicação, . . evogadas as disposições em contrãrto .
Brasília, 21 de janeiro de
1972;
1510
da Independência e 84° Lln.
República.
EMÍLIO

G.

MÉDICI

Alfredo Buzaid
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DECRETO N° 70.022 JANEIRO

DE 21 DE

DE 1972

Exclui parte de área declarada de
utilidade pública, para fins de desapropriação, pelo Decreto -ie-nero
68.473, de 6 de abril de 1971, desapropriando-a para outra jinaU{tade.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe contere o artigo 81, item UI da Constituição e tendo em vista o disposto nos artigos
5Çl, letra j e 6q do Decreto-lei número 3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei nc 2.786, de 21 de
maio de 1956, decreta:
Art. Iv Fica excluída da área tocalizada no município de Itabíra, Estado de Minas Gerais, declarada de LU,lltdade pública, para fins de desaprcprtação. pelo Decreto nc 68.473, de 6
de abril de 1971, o terreno dcfmtdo
pela poligonal de coordenadas, abaixo:
P. 3 -- 73.928 -- 65.949
P. 4 -- 73.929 -- 65.876
P. 10 -- 73.864 -- 65.830
P. 9 -- 73.800 -- 65.749
P. 8 -- 73.766 -- 65.688
P. 13 -- 73.728 -- 65.61'/
P. 14 -- 73.577 -- 65.698
P. 15 -- 73.719 -- 65.964
P. 16 -- 73.621 -- 66.015
P. 17
73.630 -- 66.033
P. 18 -- 73.766 -- 66.028
P. 3 ~ 73.928 -- 65.949
Parágrafo único.
As coordenadas
anteriormente indicadas são rercrentes ao sistema em qUE' o RN-124, cota
580,574 metros, do CNGE, crava .ío no
2º degrau da escadaria da Ma.trfz da
João Monlevade, têm como coordenadas:
x = 82.700
Y = 39.800
onde o eixo dos YY é paralelo à direção norte-sul verdadeira.
Art. 29 E' declarado de utilidade
pública, para fins de construção ue
uma subestação, a ser utilizado no
serviço público de energia elétrica, o
terreno discriminado no artigo anterior.
Art. go Fica a Centrais Eléuncaa
de Minas Gerais S. A. - CEJ\.HG,
autorizada a promover a desaprozuvação do terreno mencionado no artigo
1c deste Decreto.
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Art. 4Q Nos têrmos do ar ago 15 do
Decreto-lei nv 3.365, de 21 de junho
de 1941, alterado pela Lei nv 2.786,

de 21 de maio de 195u, 1 oesaproprtação a que se refere êste Decreto
é declarada de caráter urgente.
Art. 59 Este Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrárto.
Brasília, 21 de janeiro de 1972;
1519 da Independência e 849 ds.
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Antô1üO Dias Leite Junior

II - Com lotação na Guanabara
3 (três) cargos de Escriturário, codigo AF-2ü2.8.A, ocupados por Benedito Nogueira Dias, matrícula número 23.803, Wilson Marinho Ferreira,
matrícula n" 24.206, e Ney Ornar Lopes Padrão, matrícula n« 25: 588:
1 (um) cargo de Técnico de Mecanização, código AF-4ü1.16.B, ocupado
por Itá Rabello, matricula n'' 8.025;
III - Com lotação em Alagoas
1 (um) cargo de Oficial de Admltração, código AF-2ü1.12. A, ocupadopor Maria José Costa Rocha Brito.
matrícula n- 7.189;
IV -

DECRETO N° 70.023

DE

21

DF.

JANEIRO DE 1972

Redistribui, com os respectivos ocupantes, cargos do Quadro de Pessoal
Parte Suplementar do Ministério dos Transportes, para o
Quadro de Pessoal das Secretartus
do Ministério Público Federal, e dá
outras providências.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o a!'tigo 81, item lU, da Constituição e
tendo em vista o disposto no artigo
3° da Lei n- 5,639, de 3 de dezembro
de 1970, decreta:
Art. 1° Ficam redistr-íbuídos, com 0"'
respectivos ocupantes, para o Quàdro
de Pessoal das Secretarias do Ministério Público Federal, os seguintes
cargos Integrantes do Quadro de Pessoal - Parte Suplementar - do Ministério dos Transportes, mantido os
regimes j crídlco e previdenciário dos
servidores;
I -

Com lotação no Rio de Janeiro

3 (três) cargos de Auxiliar de Portaria, código GL-3ü3. 7.A, ocupados
por Antônio Alves Soares Filho, mutrícula nv 42.317, Arildo Pereira da
Silva, matricula n- 42.364, e Delmo RIbeiro Cordovil, matricula n'' 42.613:
: (um) cargo de Escriturário, códlgo
AF-2C~.8.A, ocupado por Hermocácio
Siqueira Franco, matricula n" 5.373.
2 (dois) cargos de Servente, código
GL-1ü4.5, ocupados por Luiz Carlos
Brum de Menezes, matricula número
23.484, e Almir da Fonseca, matricula
número 23.385;

Com lotação no Rio Graruie da
Norte

1 (um) cargo de Oficial de Admi-

tüstração, código AF-2ü1.12. A, ocupa-

do por Francisco Azevedo Dantas Nepomuceno, matrícula n'' 19.294;
V - Com lotação no Rio Grande do
Sul
1 (um) cargo de Porteiro, códtgo
GL-3ü2.11.B, ocupado por Rodolfo
Dantas, matrícula n- 5.154;
VI - Com lotação no Espírito Santo
1 (um) cargo de Escriturário, código
AF-202.8.A, ocupado por Ivany Ferreira dos Santos, matrícula número
22.229:;

VII - Com lotação no Paranã
1 (um) cargo de Escriturário, códí-

go AF-2ü2. 8. A, ocupado por Pedro
Tristão Vieira, matrícula n'' 22.265;
VIII - Com lotação na Paraíba
1 (um) cargo de Porteiro, códlgc
GL-3D2.9.B, ocupado por FranciscoAssis Silva, matrícula n- 7.629;
Com lotação em São Paulo
2 (dois) cargos de Oficial de Admtnístração, código AF-2ü1.12. A, ocupedos por Edson José de Bant'Anna,
matricula n'' 21,784, e Pedro Dinis
Pinna, matricula n- 81.783;
1 (um) cargo de Porteiro, código
GL-302.11.B, ocupado por João Pereira Dias, matrícula n- 3.769.
IX -

Art. 2° O disposto neste Decreto não
homologa situação que, em virtude de
sindicância, ínquértto administrativo
ou revisão de enquadramento, venha
a ser considerada nula, ilegal ou con-.
trária a normas adminístrativas vigentes.
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Art. 3" O órgão de pessoal do MInistério dos Transportes remeterá ao
da Procuradoria Geral da República,
no prazo de 30 (trmta) dias, a contar
da vigência dêste Decreto, os assentamentos funcionais dos servidores mencionados no artigo 1".
Art. 4° Os ocupantes dos cargos ora.
redístribuídos continuarão a perceber
os seus vencimentos e vantagens pela
órgão de origem, até que o orçamer-to
do Ministério Público Federal consigne os recursos necessários ao pagamento das despesas resultantes do
cumprimento dêste ato.
Art. 5" Este Decreto entrará em VI.
gor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 21 de janeiro de 1972;
151" da Independência e 84" da
República.
EMÍLIO G.

121-

EXECUTIVO

Art. 3." O órgão de pessoal da Universidade Federal da Bahia apostiIara o titulo da funcionária abrangida
por este Decreto ou expedirá ato declaratório da situação da mencionada
servidora com observância do dispostono artigo 99 da Emenda Constitucional n.v 1, de 17 de outubro de 1969.
Art. 4." A despesa com a execução
deste Decreto correrá a conta dos recursos orçamentários próprios da Universidade Federal da Bahia.
Art. 5." Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, re-.
vogadas as disposições em contrário.
Brasília, 24 ele janeiro de 1972;
1510 da Independência e 84" da.
República.
EMÍLIO G.

MÊDICl

Jarbas G. Passarinho

MÉDICI

Os anexos mencionados no art. 19'
foram publicados no D. O. de 26 de
janeiro de 1972.

Alfredo Buzaid
Mário David A ndreazza.

DECRETO N." 70.024 JANEIRO DE

DE

24 DE

1972

DECRETO N9 70.025
JANEIRO DE

DE 24 DE

1972

Reclassifico. os cargos de Revisor do
Quadro ú-nico de Pessoal da Universidade Federal da Bahia, e dá
outras providências.

Classifica os órgãos de deliberação coletiva ezis.entes na área do Ministério da Eaucação e Cultura.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, .ítem III, da Constituição, e
de acor la caI? o artigo 6.°, letra ç,
do Decreto-Ieí n." 972, de 17 de outubro de 1969, e tendo em vista o que
consta do Processo n.« 6.657, c'::' 1970,
do Departamento Administrativo ao
Pessoal Civil, decreta:
Art. 1.0 Ficam reclassifícados, na
forma dos anexos, de acordo com o
disposto no Decreto n." 67.269, de 24
de setembro de 197U, os cargos de Revisor do Quadro único de Pessoal _
Parte Permanente - da Untverstdade Federal da Bahia, vinculada ao
Ministério da Educação e Cultura.
Parágrafo único. A reclassífícação
a que se refere este artigo e seus efeitos financeiros vigoram a partir de
21 de outubro de 1969.
. Art._ 2.° Este Decreto não homologa,
situações que, em virtude de slndícãncia ou inquérito administrativo, venham a ser consideradas nulas, ilegais ou contrárias às normas aumtntstrattvas em vígor .

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item lI!, da consnuução, e
tendo em vista o disposto na Lei nv
5.708, de 4 de outubro de 1971, deereta:
Art. 1Q
Ficam classificados, de
acordo com o Decreto nv 69.382, de 19·
de outubro de 1971, os seguintes órgãos de delíbecaçâo coletiva e-xistentes
na área do Mlnisteno da Educação f':'
Cultura:
I - Orgâos de 29 grau (letra b do.
artigo jc do Decreto nv 69.332, de }g
de outubro de 1971):
a) Conselho Federal de Educação;
b) Conselho Fed-eral de Cultura:
c) Comissão Nacional de Moral e
Civismo;
d) Conselho Deliberativo do FundeNacional do Desenvolvimento da Educação;
II - Orgâos de 39 grau (letra c <'.0
artigo 10 do Decreto referido) :
a) Conselho Nacional do Serviço
Social;
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Conselho Nacional de Desportos:

C) Conselho Deliberativo da Coordenação de Aperfeiçoamento do Pessoal
de Nível Superior;

d) Conselho Deliberativo e Conae-

lho Consultivo do Instituto Nacional
do Cinema;
e) Conselho Diretor
do Instituto
Joaquim Nabuco de Pesquisas Soclaís:
j) Conselho Federativo da Federação das Escolas Federais Isoladas do
Estado da Guanabara;
g) Conselho de Curadores da Federação das Escolas Federais Isoladas
do Estado da Guanabara;
h) Conselhos Universitários das Universidades Federais;
i) Conselho de Ensino e Pesquisas
das Universidades Federais;
j) Conselhos de Representantes das

Escolas Técnicas Federais.
Parágrafo único.

E' limitado em

13 (treze) o número de sessões mensais remuneradas para o Conselho
Federal de Educação,
prevalecendo,
para os demais órgãos, o número fíxado nos respectivos regulamentos, que
não poderá ultrapassar a previsão do
artigo 2'?, § 39, do Decreto no 69,382,
de 19 de outubro de 197:.
Art. 2°, A gratificação de que trata o § 19 do artigo 2° do Decreto nc
69.382, de 19 de outubro de 1971. é
fixada em 50% (cinqüenta por cento)
para o Presidente do Conselho Federal de Educação.
Art. 39 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua pubücaçâo, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 24 de janeiro de 1972;
11H 9 da Independência e 849 da
República.
EM.ÍLIO

G.

MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

DECRETO N9 70.026 JANEIRO DE

DE 24 DE

1972

Redistribui, com a respectiva ocupante, para o Quadro de Pessoal ~ Parte Especial - da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro
Ministério da Educação e Cultura.
cargo originário da extinta Companhia Nacional de Navegação Costeira - Autarquia Federal e dá .nurae
providências.

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

ExECUTIVO

tígc 81. item lU. da. consnturcão. e
tendo em vista o disposto no artdgo
99, § 29, do Decreto-lei nv 200, de 25
de fevereiro de 1967, decreta:
Fica redístrlbuído, nara
Art, 19.
o Quadro de Pessoal - Parte Especial
- da Universidade Federal Rural do
Rio de Janeiro - Ministério da Educação e Cultura, um cargo de Escrtturárto AF-2ü2.8.A, ocupado por Vera
Regina Ribeiro Gomes (Bervídora
abrangida pelo disposto no parágrafo
único do artigo 23 da Lei no) 4.069.
de 11 de junho de 1962) integrante do
Quadro de Pessoal - Parte Suplementar - do Ministério dos Transportes, originário da extinta Companhia Nacional de Navegação Costeira
- Autarquia Federal, mantido o regime jurídico e previdenciário da servidora.
Art. 29. O Ministério dos Transportes remeterá ao órgão de Pessoal
da Universidade Federal Rural do Rio
de Janeiro - Ministério da Educação e CUltura, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da publicação deste
Decreto, o assentamento individual da
servidora aqui mencionada.
Art. 39. O disposto neste Decreto
não homologa situação que, em virtude de sindicância, inquérito admínístrativo .ou revisão de enquadramento,
venha a ser considerada nula, ilegal
ou contrária às normas administrativas aplicáveis à espécie.
Art. 49. A ocupante do cargo Ora
redistrlbuídc continuará a perceber
seus vencimentos e vantagens pelo órgão de origem, até que o orçamento
da Universidade Federal Rural do Rio
de Janeiro - Mínístérío da rcducaçâo e Cultura consigne os recursos
necessários ao pagamento da despesa
resultante do cumprimento deste ato.
Art. 59. aste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 24 de janeiro de 1972;
15>19 da Independência e S49 da
República.
EMÍLIO

G.

MÉDICI

Mário David Andreazza
Jarbas G. Passarinho
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DECRETO N9 70.027 - DE 24
JANEIRO DE 1972

DE

Redistribui, com o respectivo ccuçxmte, cargo do Ministério da Educaçáo
e Cultura para o Ministério da Lttdús!ria e do Comércio, e dá outras
providências.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constdtuíçao, e
tendo em vista o disposto no artigo 99, § 29, do Decreto-lei nv 200,
de 25 de fevereiro de 1967, decreta:
Art. 19. Fica redistríbuido, com o
respectivo ocupante para o Quadro de
Pessoal - Parte Especial (Lei no ..
4.069 de 1962), do Ministério da Indústria e do Comércio, um cargo de
Motorista, código CT-401. 8. A, ocupado por Valdivino Batista da Silva, integrante de iguais Quadro e Parte do
Ministério da Educação e Cultura.
Art. 29.
A redístribuiçáoj Ie que
trata este Decreto nao homologa SItuações que, em virtude de sindicância, inquérito administrativo ou revisão de enquadramento, venha a ser
-considerada nula, ilegal ou contrária
às normas admtnístratlvas em vígor ,
Art. 39. O ocupante do cargo ora
redístríbuído continuará a perceber
seus vencimentos e vantagens pelo órgão de origem até que o orçamento
do Ministério da Indústria e do Comércio consigne os recursos necessarios ao pagamento das despesas resultantes do cumprimento deste ato
Art. 4Q O órgão de pessoal do Ministério da Educação e Cultura remeterá ao do Ministério da Indústria. e
do Comércio, no prazo de 30 ttrtnta)
dias, a contar da publicação deste Decreto, os assentamentos funcionais do
servidor mencionado no artigo 1Q •
Art. 5° Este Decreto entrara em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 24 de janeiro de :<972;
11)19 da Independência e 849 da
República.
E1VIÍLIO G.

MÉDICI

DECRETO

N'?

70.028 1972

DE

24

DE

JANEIRO DE

Redistribuição de servidor do extinto
Serviço de Alimentação da Previâêncui Social - SAPS,

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constdtuiçào, e
tendo em vista o disposto no artigo
99, § 29, do Decreto-lei nv 200, de
25 de fevereiro de :967, decreta:
Art. 1º.
Fica redístríbuído, para
o Quadro de Pessoal - Parte Suplementar - do Ministério da Educação
e Cultura, um cargo de Ajudante de
Restaurante, código A-51!. 7, com o
respectivo ocupante, José Benjamim
de Amcrim, integrante de iguais Quadro e Parte do Ministério do Trabalho e Previdência Social.
Art. 2º.
A redistribuição de que
trata este decreto não homologa situação que, em virtude de sindícãneía,
inquérito administrativo ou revisâc de
enquadramento, venha a ser considerada nula, ilegal ou contrária a normas administrativas em vigor.
Art , 3Q O órgão de pessoal do Ministério do Trabalho e Previdência Bocíal remeterá ao Ministério da Educaçâo e Cultura, dentro do prazo de 30
dias, a contar da publicação deste Decreto, os assentamentos individuais do
servidor a que soe refere o artigo to.
Art. 49. O ocupante do cargo ora
redistribuído continuará a perceber os
seus vencimentos e vantagens pelo órgão de origem, até que o orçamento
do Ministério da Educação e Cultura
consigne os recursos necessários ao
pagamento da despesa resultante do
cumprimento deste ato.
Art. 59 Este Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 24 de janeiro de 1972;
1'519 da Independência e 849 da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

Jarbas G. Passarinho

Marcus Vinicius Pratini de Moraes

Júlio Barata
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DECRETO

N.O

70.029

DE

24

DE

JANEIRO DE 1972

Concede à Companhia Paulista de
Mineração o direito de lavrar jilito,
no município de Firapara do Bom
Jesus, Estado de São Paulo.

o

Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o artí-

go 81, D. U IH, da Constituição, nos
termos do Decreto-lei nv 227, de 28
de fevereiro de 1967 (Código de Míneração) , alterado pelo Decreto-lei
D. 318, de 14 de março de 1967, decreta:

ta metros (250m), este (E). Esta concessão é outorgada mediante as condições constantes dos artigos 44, 4'(
e suas alíneas e 51 do Código de Mineração. além de outras constantes
do mesmo Código, nâo expressamente
mencionadas neste decreto.
Parágrafo único. Esta concessão
fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto número 51.726, de 19 de fevereiro de
1963 e da Resolução n." 3 de 30 de
abril de 1965, da Comissão Nacional
de Energia Nuclear.

U

Art. 19 Fica outorgada à Companhia Paulista de Mineração concessão para lavrar filito, em terrenos de
propriedade da Cerâmica São Caetano S. A., distrito

de

Pirapora do

Bom Jesus, município de Pirapora do
Bom Jesus, Estado de São Paulo, nu-

ma área de dezesseis hectares uínqüenta e um ares e cinqüenta centiares (16,5150 haj , delimitada por um
polígono irregular, que tem um vértice a sessenta e oito metros e oito
centímetros (68,08 mj , no rumo verdadeiro de oitenta e seis graus quarenta e sete minutos sudeste (86.047'
SE), da tórre n." 57 E, CESP (Centrais Elétricas de São Paulo), e os
lados a partir desse vértice os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros; vinte e cinco metros (25 m) ,
norte (N) ; duzentos metros (200m) este; (E); vinte metros (20m), norte
(N) ~
trezentos e sessenta metros
(360m) este (EJ; vinte metros (20m),
norte (N); seiscentos e cinqüenta metros (650m), este (E); vinte e cinco metros (25m), norte (N); cento e vlr.~~
metros (l20m), este (E); cento e vinte
metros (120m), norte (N); setenta metros (70m), oeste (W); trinta metros
(30m), norte (N); cento e trinta metros (130m), oeste (W) ; quarenta
metros (40m), sul (8); cento e noventa metros (l90m), oeste (W); vmte metros (20m), sul (S); noventa
.G:'2~!'OS (90m), oeste (W); trinta metros (30m), sul (S); cento e dez metros (110 m) , oeste (W); trinta metros (30m), sul (S); cento e quarenta
metros (l40m), oest-e (W;; vinte metros (20m), sul (8) duzentos e cínqüenta metros (250m), oeste ~W);
trinta e cinco metros (35m), norte
(N); seiscentos metros (600m), oeste
(W); cento e trinta e cinco metros
(l35m), sul (S); duzentos e cinqüen-

Art. 2.0 O concessionário fica obrtgado a recolher aos cofres públicos,
na forma da Lei, os tributos devidos
à União, em cumprimento do disposto no Decreto-lei n." 1.038, de 21
de outubro de 1969.
ATt. 3.0 Se o concessionário não
cumprir qualquer das obrigações que
lhe incumbem a concessão para lavrar, será declarada caduca ou nula.
na forma dos artigos 65 e 66 do Código de Mineração.
Art. 4. 0 As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra, na forma
do artigo 59 do Código de Mineração.
Art. 5.0 A concessão de lavra terá
por título êste Decreto,
que será
transcrito no livro C - Registro dos
Decretos de Lavra. do Departamento
Nacional da Produção Mineral, do
Ministério das Minas e Energia.
Art. 6 Q Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação. revogadas as disposições em contrário.
(DNPM. 4.814-62).

Brasília, 24 de janeiro de 1972;
151.0 da Independência e 84.0 da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Beniamim Diário Baptista

DECRETO

N.O 70.030 DE
JANEIRO DE 1972

24

DE

Concede à Osalci Mineração Ltda. o
direito de lavrar baucitá tostorcea,
no município de coaotreao Viana,
Estado do Maranhão.

O Presidente da República, usando
G.:l atrfbuiçâo que lhe confere o art.l-
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so 81, item III, da Constituição, nos
termos do Decreto-lei nc 227, de 28
de fevereiro de 1967 (Código -íe Mineração), alterado pelo Decreto-lei
n. o 318, de 14 de março de 1967, decreta:
Art. 1.0 Fica outorgada à Osaki
Mineração Ltda., concessão para lavrar bauxita rosrorosa em terrenos de
propriedade do Estado do Maranhão,
no lugar denominado Serra do Pirocaua, distrito e 'município de Gcdofredo Viana, Estado do Maranhão,
numa área de cento e cinqüenta hectares (150ha), delimitada por um retângulo, que tem um vértice a novecentos metros (900m). no rumo verdadeiro de cinqüenta e seis graus
noroeste (56.° NW1. do centro da Lagoa do Pirocaua, e os lados divergentes desse vértice, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: mil e
quinhentos metros (1.500m), este
(E); mil metros (l.UOUm), sul (S).
Esta concessão é outorgada mediante
1:l.S condições constantes dos
artigos
44, 47 e suas alineas e 51 do Código
ue Mineração, além de outras cenatantes do mesmo Código, nao expressamente mencionadas neste Decreto.
Parágrafo único. Esta concessão
fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto número 51.726, de 19 de fevereiro de
1963 e da Resolução n." 3 de 30 de
abril de 1965. da Comissão Nacional
de Energia Nuclear.
Art. 2.° O concessronàrto fica obrigado a recolher aos cofres públicos,
na forma da Lei. os tributos devidos
.à União, em cumprimento do disposto no Decreto-lei n." 1.038, de 21
de outubro de H169.
Art. 3.° Se o concessionarío não
cumprir qualquer das obrtgaçoes que
lhe incumbem a concessão para lavra será declarada caduca ou nula,
na forma dos artigos 65 e 66 do Código de Mineração.
Art. 4.° As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra, na forma
do artigo 59 do Código de Mineração.
Art. 5." A concessão de lavra terá
por título este Decreto, que será
transcrito no livro C ~ Registro dos
Decretos de Lavra, do Departamento
Nacional da Produção Mineral, do
Ministério das Minas e Energia.
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Art. 69 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publtcaçao, revogadas as disposições em contrario.
(DNPM. 2.697-44).
Brasília, 24 de janeiro de 197~;
151.0 da Independência e 84.° da.
República.
EMíLIO G. MtDICI

Benjamim Mário Baptista

DECRETO N'? 70.031 JANEIRO DE 1972

DE

24

DE

Concede à Tara Yassuda, Empresa de
Mineração o direito de lavrar feldspato e quartzo, no município de
Ouro Fino, Estado de Minas Gerais.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item lU, da Constituição, nos
termos do Decreto-lei nv 227, de 28
de fevereiro de 1967 (Código de V1~
neração) , alterado pelo Decreto-lei
n." 318, de 14 de março de 1967, decreta:
Art. 1.0 Fica outorgada à Taro
Yassuda, Empresa de Mineração,
concessao para lavrar feldspato e
quartzo, em terrenos de propriedade
de José Garcia Pereira e sua mulher,
no lugar denominado Bairro de Plnhalsínho dos Gcís, distrito e mumcipío de Ouro Fino, Estado de Minas Gerais, numa área de cinco hectares quarenta e cinco ares e dezoito ccntíares (5,4518 ha) , delimitada
por um polígono irregular. que tem
um vértice a trinta e sete metros e
dez centímetros (37,10m), no rumo
verdadeiro de trinta e sete graus cinco minutos noroeste (37.0 0 5 ' N W ) , do
canto este (E) da casa de propriedade do Senhor Olindo Pereira César, e
os lados a partir desse vértice, os se:;::':':::~2S comprtmentos e rumos verdadeiros: cento e vinte e sete metros
e trinta e cinco centímetros (127.35
mj, oeste (W); noventa e cinco metros e sessenta centímetros (95,60m),
norte (N); vinte e seis metros e trinta centímetros (26,30m), oeste (W);
quarenta e dois metros e quarenta
centímetros (42,40m), norte (N);
trinta e três metros e noventa centlmetros (33,90m), oeste (W); duzentos e trinta e cinco metros (235m),
norte (N); oitenta e nove metros
(89m), este (E); quinze metros (15m),
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sul (8); quinze metros (15m), este
(E); quinze metros (15m), sul (8);

DECRETO

N.'"

70.032 ~
1972

DE

24

DE

JANEIRO DE

quinze metros (15m), este (E); quinze metros (15m), sul (8); trinta me-

tros (30m),

este

(E); trinta e sete

metros e cinqüenta centímetros ....
C37,50m). sul (S); dez metros e oi-

tenta e cinco centímetros (10,85m),
este (E); quarenta e seis metros e
oitenta centímetros (46,80m), sul (S);

doze metros e cinqüenta centímetros
(12,50rn), este (E); cento e quatorze

metros e setenta centímetros (114,70
m) : sul (8); quinze metros e vinte
centímetros (15,20m), este (E); cen-

to e vinte e nove metros (129m), sul

(8). Esta concessão é outorgada
mediante as condições constantes dos
artigos 44,47, e suas alíneas e 51 do
Código de Mineração, além de outras

constantes do mesmo Código, não expressamente mencionadas neste Decreto.
Parágrafo único. Esta concessão
fica sujeita às estapuiaçoes do Regulamento aprovado pelo Decreto número 51.726, de 19 de fevereiro de
1963 e da Resolução n.s 3 de 30 de
abril de 1965, da Comissão Nacional
de Energia Nuclear.
Art. 2.° O concessionário fica otmgado a recolher aos cofres públicos,
na forma da Lei, os tributos devidos
à União, em cumprimento do disposto no Decreto-lei n." 1.038, de 21
de outubro de 1\:169.
Art. 3.'" Se o concessionário não
cumprir qualquer das obrígaçoes que
lhe incumbem a concessão para lalavrar será declarada caduca ou nula,
na forma dos artigos 65 e 66 do Código de Mineração.
Art. 4.'" As propriedades vízínhae
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra, na forma
do artigo 59 do Código de Mineração.
Art. 5.'" A concessão de lavra terá
por titulo este Decreto, que será
transcrito no livro C ~ Registro dos
Decretos de Lavra. do Departamento
Nacional da Produção Mineral, do
Ministério das Minas e Energia.
Art. 69 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias.
Brasília, 24 de janeiro de 1972;
151.'" da Independêrréla e 84.'" da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Benjamim Mário Baptista

Concede à Cerâmica Martini S. A. o'
direito. de lavrar argila, no município de Mogi-Guaçu, Estado de
São Paulo.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo .81. item IH, da Constituição, nos
termos do Decreto-lei no 227, de 28·
de fevereiro de 1967 (Código de Mineração), alterado pelo Decreto-lei
n,v 318, de 14 de março de 1967, decreta:
Art.!.'" Fica outorgada à cerâmica.
Martdní S. A., concessão para lavrar
argila, em terrenos de sua propriedade, no lugar denominado Estiva, distrito e município de Mogt-Guaçu, Estado de São Paulo, numa área de
oitenta e oito hectares cinqüenta e
seis ares e vinte e cinco centíares.
(88,5625 ha) , delimitada por um poligano irregular, que tem um vértice a
duzentos e oitenta e cinco metros,
(285m), no rumo verdadeiro de sete
graus noroeste (7?NW, do Pátio da
Estação de Estiva no marco quilométrico nc noventa e um (km nc 91) da.
Estrada de Ferro da Companhia Mogíana, e os lados a partir desse vértice, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: cento e cinqüenta
metros (150m), este (E); cem metros
(100m), norte (N); cento e setenta e
cinco metros (175m), este (E); cento e setenta e cinco metros (l75m) ,
norte (N); duzentos metros (200m),
este (E); cento e setenta e cinco
metros (175m) , norte (N); cento e
setenta e cinco metros (175m), oeste'
(W); seiscentos e cinqüenta metros
(650m), norte (N); cem metros (100
m) este (E); cento e setenta e cinco
metros (175m), norte (N); duzentos
metros (200m), este (E); cento e cinqüenta metros U50m), norte (N);
quatrocentos e vinte e cinco metros.
(425m), oeste (W); cento e setenta e
cinco metros (175m), norte (N); trezentos e vinte e cinco metros (325m),
este (E), trezentos metros (300m), norte (N); cento e setenta e cinco metros.
U75m), oeste (W); cem metros 000
m) , sul (S); cento e cinqüenta metros
(150m), oeste (W); cem metros (100
m) , sul (S): cento e vinte e cinco
metros (125m), oeste (W); cem metros (100m), sul (S); cento e cinqüenta metros (150m) , oeste (W); cem
metros (100m), sul (S); cento e cín-
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qüenta metros (l50m), oeste (W);
cem metros (lOOm) , sul (8); cento e
setenta e cinco metros (175m), oeste
(W); cem metros (100m),
sul (8);
cento e setenta e cinco metros (l75
nu. oeste (W); setenta e cinco metros (75m), sul (8); cento e setenta
e cinco metros (l75m) , oeste (W);
cem metros (lOOm), sul (8); cento e
setenta e cinco metros (l75 m) , oeste
(W); cento e setenta e cinco metros
(l75m) , sul (8);' cem metros (lOOm),
este (E); cem metros (lOOm), sul (8);
cem metros (100m), este (E); cem
metros (100m), sul (8); cento e setenta e cinco metros (l75m), este ...
(E); duzentos metros (200m), norte
(N); cento e vinte e cinco metros ..
(l25m) , este (E); cento e cinqüenta
metros (150m), norte (N); cem metros (100m), este (E); cem metros
(100m), norte (N); quatrocentos metros (400m), este (E); mil e cinqüenta metros (1.050m), sul (8); cem
metros (100m), oeste (W); cento e
cinqüenta metros (150m), sul (S).
Esta concessão é outorgada mediante as condições constantes dos artigos 44, 47 e suas alíneas e 51 do Código de Mineração, além de outras
constantes do mesmo Código, não expressamente mencionada neste decreto.
Parágrafo único. Esta concessão
fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto número 51.726, de 19 de fevereiro de
1963 e da Resolução n.s 3 de 30 de
abril de 1965, da Comissão Nacional
de Energia Nuclear.
Art. 2.° o concessionário fica obrigado a recolher aos cofres públicos,
na forma da Lei, os tributos devidos
à União em cumprimento do disposto no Decreto-lei n.s 1.038, de 21 de
outubro de 1969.
Art. 3.° Se o concessionário não
cumprir qualquer das obrigações que
lhe incumbem a concessão para lavrar, será declarada caduca ou nula,
na forma dos artigos 65 e 66 do Código de Mineração.
Art. 4.° As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo pata fins de lavra, na forma
do artigo 59 do Código de Mineração.
Art. 5.° A concessão de lavra terá
por título êste Decreto, que será
transcrito no livro C ~ Registro dos
Decretos de Lavra, do Departamento
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Nacional da Produção Mineral, do
Ministério das Minas e Energia.
Art. 6.0 .:6::ste decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 24 de janeiro de 1972;
151.° da Independência e 34.° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Benjamim Mário Baptista

DECRETO W? 70.033 - DE 24
JANEIRO DE 1972

DE

Concede à Cervejarias Reunidas SkolCaracú S. A. o direito de lavrar·
água mineral,
no muracipio
de
Aguas de Lindóia, Estado de São
Paulo.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o ar-·
tigo 31, item IH, da constituição, nos
termos do Decreto-lei nv 227, de 28,
de fevereiro de 1967 (Código de Mineração), alterado pelo Decreto-lei nv
313, de 14 de março de 1967, decreta:
Art. 19 Fica outorgada à Cervejarías Reunidas Bkol-Oaracú S. A. ,
concessão para lavrar água mineral,
em terrenos de sua propriedade, no,
lugar denominado Parque das Fontes, distrito e munícípío de Águas de
Lindóia, Estado de São Paulo, numa
área de dois hectares setenta e sete
ares (2,77ha), delimitada por um polígono irregular, que tem um vértice
no canto nordeste (NE) , da casa do
Sr. Antônio Monfinate e os lados apartir desse vértice, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: dez
metros (IOm) , este (E); oitenta me,
tros (30m), norte (N); cento e quarenta metros (l40m) , este (E); cem
metros (lOOro) , sul (S); cinqüenta.
metros (50m), este (E); oitenta metros (30m), sul (8); cento e cinqüen-ta metros Clõümi . oeste (W); cinqüenta metros (50m), norte (N); cinqüenta metros (50m). oeste (W);
cinqüenta metros (50m), norte (N).
Paoágrafo único. Esta concessão
fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto nv
51.726, de 19 de fevereiro de 1963 e
da Resolução nv 3 de 30 de abril de
1965, da Comissão Nacional de Energia Nuclear,
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Art. 29 O concessíonáa'io fica obrigado a recolher aos cofres públicos,
.na forma da Lei, os tributos devidos
à União, em cumprimento do disposto no decreto-lei no 1. 038, de 21 de

outubro de 1969.
Art. 3Q Se o concessionário não
-eumprtr qualquer das obrigações que
lhe incumbem a concessao para lavrar, será declarada caduca ou nula,
na forma dos artigos 65 e 66 do Código de Mineração.
Art. 49 As propriedades vlainhae
estão sujeitas às servidões de solo e

subsolo para fins de lavra, na for-

ma do artigo 59 do Código de Mineração.

Art. 59 A concessão de lavra terá
por título este Decreto, que será
transcrito no livro C - Registro dos
Decretos de Lavra, do Denartamento
.Nacional

da

Produção

Mineral,

do

Ministério das Minas e Energia.
Art. 69 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário
(DNPM - 10,027-67),

Brasília, 24 de janeiro de 1972;
da Independência e 849 da
República.

151Q

EMíLIO G. MÉDICI

Benjamim Mario Baptista

DECRETO N9 70.034 - DE 24 DE
JANEIRO DE 1972

DECRETO N9 70.035 -

DE 24 DE

JANEIRO DE 1972
Declara de unuaoae pública a Associação de Proteção e Assistência à
Materni<fude e a Infância de Nioaque, com sede em Nioaque, ..&sta.ão
de Mato Grosso.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item In, da Constituição e
atendendo ao que consta. do Processe
M. J. nc 32.600, de 1969, decreta:
Art. jc , E' declarada de utilidade
pública, nos termos do artigo 19 da
Lei no 91, de 28 de agosto de 1935,
combinado com o artigo 19 do Regulamento aprovado pelo Decreto nv ..
50.517, de 2 de maio de 1961, a Associação de Proteção e Assistência à
Maternidade e à Infância de Níoaque,
com sede em Nioaque, Estado de Mato
Grosso.
Art. 2.9 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 24 de janeiro de 1972;
1519 da Independência e 849 da
República.
El\.'IÍLIO G.

MÉDICI

Alfredo Buzaid

Declara de utilidade pública o Hospital da Criança, com sede em Uberaba, Estado de Minas Gerais.

Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item rrr, da Constituição e
atendendo ao que consta do Processo
M. J. nc 39.191, de 1964, decreta:
Art. 19. E' declarado de utilidade
pública, nos termos do artigo 19 da
Lei ns 91, doe 28 de agosto de 1935,
combinado com o artigo 19 do Regulamento aprovado pelo Decreto ns ..
.50.5;7, de 2 de maio de 1961, o Hospital da Criança, COm sede em Uberaba, Estado de Minas Gerais.
Art. 29. Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, re-vogadas as disposições em contrário.
Brasília, 24 de janeiro de 1972;
1;:;,1 Q da Independência e 849 da
..República.
O

EM:ÍLIO G.

MÉDICI

Alfredo Buzaid

DECRETO N9 70.036 - DE 24 DE
JANEIRO DE 1972
Declara de utilidade pública a Escala
Normal do Colégio Santa Clara, com
sede em ltambacuri, Estado de Minas Gerais.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição e
atendendo ao que consta do Processo
M. J. nv 53.773, de 1969, decreta'
Art. 19 • E' declarada de L,L: 1id.u.de
pública, nos termos do artigo 19 da
Lei no 91, de 28 de agosto de 1935,
combinado com o artigo 19 do R:Jgulamento aprovado pelo Decreto no ..
50.517, de 2 de maio de ~961, a.Es~
cola Normal do Colégio Santa Clara,
com sede em Itambacui-í, Est:J...to de
Minas Gerais.
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Art. 2 9 • Este Decreto entrará. em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 24 de janeiro de 1972;
1519 da Independência e 849 da
República.
EMíLIO G.

MÉDICI

Alfredo Buzaid

DECRETO N' 70.037 JANEIRO DE 1972

DE

24

DE

EMíLIO G.

Declara de utilidade pública a Sociedade Beneficente São Judas Tadeu,
com sede em Sumaré, Estado de Sáo
Paulo.

o Presidente da República, usando
da atríbutçâo que lhe confere o artigo 81, item J.II, da Constíbuiçãc e
atendendo ao que consta do Processo
M. J. nv 11.834, de 1970, decreta:
Art. 19. E' declarada de utüídade
pública, nos termos do artigo 19 da
Lei nv 91, de 28 de agosto de 1935,
combinado com o artigo 19 do Regulamento aprovado pelo Decreto n.s
50.517, de 2 de maio de 1961, a SOciedade Beneficente São Judas Tadeu,
com sede em Sumaré, Estado de Sao
Paulo.
Art. 29. Este Decreto entrará. em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 24 de jenetrc de 1972;
1519 da Independência e 849 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Alfredo Buzaid

DECRETO N9 70.038 - DE 24
JANEIRO DE 1972

lamento aprovado pelo Decreto nc .•
50.517, de 2 de maio de 19G1, a
Casa de Caridade "Imaculada Conceição", com sede em Nazaré da Mata,
Estado de Pernambuco.
Art. 29. Este Decreto entrará. em
vigor na data de sua publicação, re~
vogadas as disposições em contrário.
Brasília, 24 de janeiro de 1972;
1519 da Independência e 849 da
República.

DE

Declara de utilidade pública a Casa
de Caridade" Imaculada Conceição".
com sede em Nazaré da Mata, Estado de Pernambuco.

o Presidente da República, usando
da atrtbuíçâo que lhe confere o ar.
tígo 81, item III, da Constituição e
atendendo ao que consta do Processo
M. J. n9 20.83ü, de 1970, decreta:
Art , 19. E' declarada d.p utilidade
pública, nos termos do artigo 19 da
Lei nv 91, de 28 de agosto de 1935,
combinado com o artigo :9 do Icegu-

MÉDICI

Alfredo Buzaid

DECRETO N9 70.039 - IlE
JANEIRO DE 1972

24 DE

Declara de utilidade pública a Associação Mantenedora da Creche São
José do Itamarati, com sede em Petrópolis, Estado do Rio de Janeiro.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constítulçao e
atendendo ao que consta do Processo
M. J. n." 21.026, de 1970, decreta:
Art. 19. E' declarada de utuídade
pública, nos termos do artigo i- ca
Lei no 91, de 28 de agosto de 1935,
combinado com o artigo .:.9 co Regulamento aprovado pelo Decreto no ..
50.517, de 2 de maio de 1961, a
Associação Mantenedora da Creche
São José do Itamarti, com sede em
Petrópolis, Estado do Rio de Janeiro.
Art. 29. Este Decreto entrará em
vigor na data de sua pubhcaçao, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 24 de janeiro de 1972;
1-519 da Independência e 84C? da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Alfredo Buzaid

DECRETO

NQ 70.040 DE
JANEIRO DE 1972

24

DE

Declara de utilidade pública a Casa
dos Meninos de Petrópolis, com sede
em Petrópolis, Estado do Rio de Janeiro.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo -81, item III, da Constdtuiçao e
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atendendo ao que consta do Processe
M. J.

D.O

Art. 19.

34.330, de 1970, decreta:

E' declarada de utilidade

pública, nos termos do artigo 111 da

Lei nc 91, de 28 de agosto de 1935,

combinado com o artigo : Q do Regulamento aprovado pelo Decreto nv ..
50.517,

de 2

de

maio

de

1961, a

Casa dos Meninos de Petrópolis, com
sede em Petrópolis, Estado do Rio de
Janeiro.
Art. 29. Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
Brasília, 24 de janeiro de 1972;
1519 da Independência e 849 da

República.
EMíLIO G. MÉDICI

Alfredo Buzaid

DECRETO NÇl 70.041 JANEIRO DE

DE

24

DE

1972

Declara de utilidade pública o Instituto Nossa Senhora da Assll.nçâo,
com sede em Rio Claro, Estaito de
São Paulo.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item TIl, da Constituição e
atendendo ao que consta do Processo
M. J. nc 31. 715, de 1970, decreta:
Art. 19. E' declarada de utilidade
pública, nos termos do artigo 19 da
Lei nc 91, de 28 de agosto de 1935,
combinado com o artigo ~5' do Regulamento aprovado pelo Decreto no ..
50.517, de 2 de maio de 1961, o
Instituto Nossa Senhora da Assunção,
com sede em Rio Claro, Estado de Sâo
Paulo.
Art. 2.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua pubhcaçào, r,evogadas as disposições em contrárto.
Brasilia, 24 de janeiro de 1972;
1519 da Independência e 849 da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Alfredo Buzaid

DECRETO N9 70.042 - DE 24 DE
JANEIRO DE 1972
Promulga o Convênio Sobre Transporte Internacional Terrestre entre o
Brasil, Argentina e Uruguai.

o Presidente da República, havendo
sido aprovado pelo Decreto-lei nc 990,

EXECUTIVO

de 21 de outubro de 1969, o Convênio
Sobre Transporte Internacional Terrestre, assinado entre o Brasil e outros países, a 19 de outubro de 1966;
Havendo o Instrumento brasileiro
de Ratificação sido depositado junto
ao Govêrno argentino, em 3 de dezembro de 1971;
E havendo o referido Convênio, em
conformidade com seu artigo XXI,
entrado, definitivamente, em vigor
para o Brasil, a 3 de dezembro de
1971;

Decreta que o Convênio, apenso por
cópia ao presente Decreto, seja executado e cumprido tão inteiramente
como nêle se contém.
Brasília, 24 de janeiro de 1972;
1519 da Independência e 84? da
República.
ErvrfLIO G. MÉDICI

Mário Gibson Barboza

o Convênio mencionado no presente decreto foi publicado no D. O. de
26-1-72.
DECRETO

-r.w

70,043 -

DE 25 DE

JANEIRO DE 1972

Regulamenta. a Lei nr.> 5.728, de 5 de
novembro de 1971, que dispõe sobre a formação de Engenheiros Militares para o Quadro de Oficiais
Engenheiros do corpo de Otictaie
da Aeronáutica da Ativa.
O Presidente da República, 110 uso
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item III da Constituição e
tendo em vista o disposto no artigo
99 da Lei no 5.728, de 5 de novembro de 1971, decreta:
Art. 19. A formação de Engenhei.,
roa Militares destinados ao Quadro
de Oficiais Engenheiros do Corpo de
Oficiais da Aeronáutica da Ativa,
será feita através do Instituto Tecnológico de Aeronáutica, do Instdtu.to Militar de Engenharia e do Voluntariado, mediante concurso de Seleção entre Engenheiros diplomados
por Institutos, Faculdades ou Escolas oficialmente reconhecidos pelo Gc;
verno Federal.
Art. 2? Os Oficiais da Aeronáutica, matriculados no Insti tuto Tecnológico de Aeronáutica ou no Ins-
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tituto Militar de Engenharia, a partir da vigência da Lei nv 5.728, de
5 de novembro de 1971, que venham
a concluir os cursos de Engenheiros,
serão transferidos para o Quadro de
Oficiais Engenheiros do Corpo
de
Oficiais da
Aeronáutica da Ativa,
após serem diplomados.
Art. 3'1. Os Oficiais da Aeronáutica, matriculados no Instituto Tecnologrco de Aeronáutica, com cãreito
assegurado de ingresso no Quadro de
onciaís Engenheiros, na forma do
artigo 17 do Decreto-Ieí nv 313, de
3 de março de 1967, que tenham
concluíuo o respectivo curso, em 1971,
poderão ser transrerídos para o Quadro .de Oficiais Engenheiros, desde
que requeiram essa transterencía ao
Comandante Geral do Pessoal.
Parágrafo único. Os Oficiais na situação deste artigo, que ainda não
requereram transferência para o Qua_
dro de Oficiais Engenheiros, por es~
tarem aguardando a publícaçâo do
Regulamento de Lei nv 5.728, de 5
de novembro de 1971, terão o prazo
de 45 (quarenta e cinco) dias para
requere-la a contar da data de vigência deste Decreto.
Art. 49 • E' facultado aos Oriciaís
da Aeronáutica atualmente matriculados no Instituto Tecnológico de
Aeronáutica, com diplomação até 1975
e no Instituto Militar de Engenharia, com diplomação até 1973, optarem pela sua transferência para o
Quadro de Oficiais Engenheiros, após
a conclusão do respectivo curso, desde que requeiram ao Comandante
Geral do Pessoal, dentro do prazo de
45 (quarenta e cinco) dias, a contar
da data da díplomação .
Art. 59. Os Oficiais da Aeronáutica que concluiram o Curso do Instituto Militar de Engenharia,
em
1970, poderão requerer ao Ccmandan;
te Geral do pessoal, transferência para o Quadro de Oficiais Engenheiros, dentro do prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, a contar da vígên.,
cía deste Decreto.
Art. 69 . Os Oficiais transferidos
para o Quadro de Oficiais Engenheíros, de acordo com os artigos 2", 3"
4" e 5" do presente Decreto serão
íncluidos no referido Quadro, obedecendo a precedência hierárquica
prescrtta no Estatuto dos Militares.
Art. 79. O Oficial que optar pela
transferência para o Quadro de Ofi-
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Engenheiros só poderá ser
transferido para a reserva remunerada, a pedido, após decorridos
3
(três) anos de sua inclusão no referido Quadro.
Parágrafo único. A demissão a pedido dos Oficiais incluídos no Quadro
de Oficiais Engeuueiros, antes de
terem completado 3 (três) anos de
Inclusão no Quadro, só será concedida mediante índenizaçàc de todas
as despesas correspondentes ao rcre ..
rtdo curso, na forma estabelecida pelo
Estatuto dos Militares.
Art. 89 • Poderão candidatar-se ao
concurso de seleção para íncíusao no
Quadro de Oficiais Engenheiros do
corpo de Oficiais da Aeronauuca da
Ativa os Engenheiros formados por
Escolas, Factndades OU Institutos ofi...
cíalmente reconhecidos pelo Governo Federal, que satisfaça as eeguintes concaçoes:
tt) ser oreeüetro nato;
tJ) possuir menos de 33 anos ce
Idade, referidos à data da abertura
das inscrições;
C) estar em gozo de todos os direitos civis;
ct) estar em dia com as obrigações militares;
e) apresentar, se civil. folha
corrioa e atestado ae resíoencia:
J) apresentar declaraçao ce que
POSSUi idoneidade morar para o oficialato, assinada por 2 «rcisi OfiCIaIS da Ativa das Forças Armadas;
ri) ser JUlgado apto em Inspeção
de saúde, feita por Junta Especial
de Saúde da Aeronáutica; e
h) satisfazer as demais condições
estabelecidas no parágrafo único do
art. 12 do Estatuto dos Militares.
Art. 99 O concurso de seleção de
engenheiros para ínclusao no caoearo de Oficiais Engenheiros no Corpo de Oficiais da Aeronáutica da Ativa, está condicionado às especíalida..
des que vierem a ser estabelecidos
pelo Ministro da Aeronáutica.
Art. 10. O número de vagas será
fixado anualmente pelo Ministro da
Aeronáutica, por proposta do EstadoMaior da Aeronáutica, ouvidos o Departamento de Pesquisas e Desenvol ~
vímento e o Comando Geral de ApOlO.
Art. 11. O concurso público pala
seleção inicial será realízadc por
meio de provas escritas, orais e práticas e somente será perfeito e considerado terminado com a produção
cíaís
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dos seus efeitos, após a conclusão
com aproveitamento do respectivo e$tágto, previsto no artigo 8? da Lei
nv 5.728, de 5 de novembro de 1971.
Art. 12. Os candidatos selecionados em concurso na forma do artigo anterior serão declarados 195 Tenentes Estagiários e matriculados no
Estágio de Adaptação para ingresso
no Quadro de Oflclars Engenherros
do Corpo de Oficiais da Aeronáutica
da Ativa, que terá a duração mínima
de 6 (seis) meses.
Parágrafo único. O estágio tem
como finalidade orcporcionar a especialização, a adaptação militar e,
ainda, verificar a aptidão dos estagiários para o desempenho das funções de Oficial Engennelro do Corpo de Oficiais da Aeronáutica da
Ativa.
Art. 13. Os Est<:tgiário5, aprovados
no estágio de adaptação, serão nomeados 19s Tenentes Engenheiros e
Incluídos no Quadro de Oficiais jungenheíros do Corpo de Oficiais da
Aeronáutica da Ativa, com observância da ordem decrescente de merectmenta intelectual, conforme os graus
obtidos no estágio, para os fins de
antiguidade selecionada, na forma
prescrita na Lei de Promoções de
oücrars da Ativa da Aeronáutica.
Art. 14. Os estagiarias reprovados
no Estágio de Adaptação para ingresso no Quadro de Oficiais Engenlierros, retornarão à situação anterior à
da matricula no estagio. S6 farão
jus ao titulo de aprovacâo nos concursos os candidatos também aprovados no estágio, previsto no artigo
12 deste Decreto.
Art. 15. Toda documentação relacionada com as provas e exames do
concurso de seleção terá caráter "Confidencial", aplicando-se à mencionaca documentação a regulamentação
pertinente à salvaguarda de documentos sigilosos.
Art. 16. O Ministro da Aeronáutica baixará no prazo de 120 (cento
e vinte) dias, após a publicação do
presente Decreto, instruções para íris..
críção dos candidatos ao concurso de
seleção de que trata o artIgo 19 da
Lei nv 5.728, de 5 de novembro de
1971, bem como uara o estágio de
adaptação para inclusão no Quadro
de Oficiais Engenheiros do Corpo de
Oficiais da Aeronáutica da Ativa.

Art. 17. O acesso d05 Oficiais in-

cluídos no Quadro de Oficiais Enge-

nheiros do Corpo de Oficiais da Ae~
ronáutrca da Atíva, 1;U forma prevtsta no presente Decreto, obedecerá
ao disposto na Lei n" ;;.020, de 7 de
junho de 1966, modificada. pela Lei
nv 5.500, de 20 de setembro de 1961i
e no Decreto nv 63.3'{8, de 8 de OU~
tubro de 1968.
Art. 18. Este Decreto entrará em
vigor na data de 'Sua publlcaçao, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 25 de janeiro de 1972;
151 da Independência e 849 da
'República.
EMíLIO G. MEDI....a
J. Araripe Macedo

DECRETO N° 70.044 - DE 25
JANEIRO DE 1972

D~

Aprova o Regulamento para o Corpo
de Fuzileiros Navais e dd outras
providências.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item IH, da Constituição,
decreta:
Art. 1° Fica aprovado o Regutamente para o Corpo de Fuzileiros 1-lavais, que com este baixa, assinado pelo Ministro de Estado da Marinha.
Art. 20 Este Decreto entrara em
vigor na data de sua publicação, ficando revogados o Decreto n'' 27.956,
de 4 de abril de 1950, e demais disposições em contrário.
Brastlta, 25 de janeiro de 1972;
1510 da Independência e
840 da
República.
EMÍLIo G. MÉDICI

Adalberto de Barros Nunes

REGULAMENTO PARA O CORPO
DE FUZILEIROS NAVAIS
CAPíTULO I

Dos fins

Art. 10 O Corpo de Fuzileiros Navais (CFN) , parte integrante da Marinha do Brasil - tem suas origens
na Brigada Real da Marinha, mstituida em Lisboa, Portugal, por Alva-
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rã de 28 de agõsto de 1797, tendo
chegado à cidade de São Sebaetrãc

do Rio de Janeiro, acompanhando
as Cortes Portuguesas, em 7 de março de 1808, foi reorganizado a 13 de
maio de 1808 recebendo o nome de
Corpo da Brigada Real do Brasil;
pelos serviços prestados na oonsoüdação da Independência do aresü,
passou a chamar-se por Decreto Imperial de 31 de janeiro de 1826, de
Imperial Brigada de Artilharia da
Marinha; recebeu durante o 1° Império e a Regência, diferentes denominações, e no 2° Império, pelo DE!ereto n.s 535 de 11 de setembro de
1847, foi, pela primeira vez, chamedo de Corpo de Fuzileiros trava-e:
reorganizado diversas vezes ainda no
2.0 Império e na República, rece~eu
diferentes nomes até que, pelo Decreto n- 21.106 de 29 de janeiro de
1932, foi definitivamente denominado Corpo de Fuzileiros Navais - é
o organismo de comando e apoio nara ações e operações terrestres de
caráter naval com a finalidade e-mcípal de desenvolver
a doutrtna, a
tática, 1. técnica e os meios empregados por Fôrças
de Desembarque
em Operações Anfíbias.
Art. 2° Para a consecução de sua
tínalidade, cabe ao CFN:
I - prover Fôrças combatentes para emprego em Operações Anfíbias,
em defesa imediata de Bases e T' 18talacões Navais e na execucâo te 1:mitadas operações terrestres necessárias à realização de uma campanha naval;
I! - prover Fôrças e Destacamentos para a segurança. guarda e proteção de órgãos e instalações navais,
bem como Destacamentos para integrarem guarnições de navios e estabelecimentos da Marinha;
lI! - exercer a administração ge~
ral do pessoal do CFN;
IV - formular as normas técrr'cns
e doutrinárias para o emprego de todas as Fôrças de Fuzileiros Navats,
dentro da Doutrina estabelecida D"!10
Estado-Maior da Armada (EMA;";
V - administrar. adestrar e empregar as Fôrças de Fuzileiros Navais, que lhe
estejam diretamente
subordinadas.
VI - recrutar, selecionar e formar o pessoal do CFN; e
VI! - instruir o pessoal do CFN,
promovendo ° ensino, o adestramcnto e o aperfeiçoamento, exceto no que

compete à Diretoria de Ensino da
Marinha e à Escola de Guerra NavaI.
CAPíTULO II

Da Organizaçllo

Art. 3° O CFN é subordinado
Comando de operações Navais

ao
.

(CON).

Art. 4° O CFN é comandado por
um Comandante-Geral, e compreende:
I - Comando-Geral (CGCFN)
H - Fôrça de Fuzileiros da Esquadra (FFE)
IH - Fôrças de Segurança (FS)
IV - comando de Apoio (CAp.).
Art. 5° O CGCFN é o órgão da
Administração Naval que tem }l,
nalidade de planejar, dirigir, coordenar e controlar as atividades operativas administrativas e técnicas dos
elementos subordinados e supervisionar, tecnicamente, as Fôrças de Segurança.
Parágrafo
único. Para a consecução de sua finalidade, cabe ao Comando-Geral do CFN:
I - no que diz respeito ao emprêgo de todas as Fôrças de Fuzileiros Navais:
_ formular as normas técnicas; e
_ desenvolver a doutrina, a técntca, a tática e os meios empregados
pelas Fôrças de Desembarque.
II - no que diz respeito à administração geral do pessoal e à execução do Serviço Militar no CF':'l;
_ recrutar, selecionar e movimentar praças;
_ movimentar Oficiais;
- tratar dos assuntos pertínontea
ao cadastro, direitos, deveres e disciplina;
- propor principias, condições e
critérios básicos para a constítutçâo
da reserva do CFN; e
propor principias, condícõos e
critérios básicos para a carreira do
pessoal.
lI! - no que diz respeito à formação e instrução específicas do pessoal do CFN:
- planejar, controlar, coordenar e
dirigir a formação, a esuectalívacão.
o aperfeiçoamento e o adestramento
de pessoal subalterno;
ü-
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planejar, controlar, coordenar e

dirigir a especialização. o aperf'e'çoa-

menta e o adestramento dos oficiais;
- planejar, controlar, coordenar e
dirigir a formação, dos Oficiais Au-

xiliares e Músicos.
IV - no que diz respeito ao ITlRteria! peculiar às operações de desembarque:
- estudar e propor os tipos. caraoterisbícas e dotações do material
moto-mecanizado; e
- estudar e propor os tipos, características e dotações do ma -cnal
bélico e do equipamento especializado.

Art. 60 O Comando-Geral do CFN

compreende:
I - Comandante-Geral (ComGer)
II - Estado-Maior do CFN
.
(EMCFNl
III - Batalhão de Comando do ....
CGCFN (Bt! Cmdo CGCFN)
§ 1.0 O Comando-Geral dispõe ainda:

I - Gabinete do Comandante-Geral;
11 - Secretaria do Comando-Geral; e
111 - Comissões e Asesssorea Especiais.
§ 2° A sede do Comando-Geral -tcnomína-se Quartel-General do CFN.
Art. 7° A Fôrça de Fuzileiros da
Esquadra (FFE) é
constituida por
Grandes Unidades de diferentes tipos, permanentemente aprestadas para pronta ação. destinadas ao emprego em operações com Fôrças Navais, Aéro-Navais e outras Fôrças
Singulares.
§ l° A Fôrça de Fuzileiros da Esquadra (FFE) compreende:
I - Comando (Crndo FFE);
11 - Divisão Anfíbia (DivAnf); e
III Comando de Refôrço
.
(CmdoRef) .
§ 2° O Comando da FFE é exercido cumulativamente pelo ComGer
CFN.
§ 3° A DivAnf, componente básico
da FFE, é uma Grande Unidade de
combate de armas combinadas, sob
o comando de Oficial-General
do
CFN. para emprego em Operações
Anfíbias e Terrestres, podendo prover núcleos de Grupamentos Operativos de Fuzileiros Navais
.
(GptOpFFE) como exigido pela mis-

são que lhe lor atribuída.

§ 4° O CmdoRef é uma
Grande
Unidade de apoio ao combate e de
serviços especializados. sob .') comando de Oficial-General do CFN, que
se destina a prover elementos -íe ;'cfôrço aos GptOpFFE, de acordo com
as tarefas específicas a eles atribuídas.
Art. 8° As Fôrças de Segurança
(FS) são constituídas por Unidades
Operativas diversas, destinadas a
prover a segurança de áreas, órgãos
e instalações da Marinha, tome-er
pessoal e destacamentos para executar funções de
natureza militar
afetas ao CFN e para Integrarem
guarnições de navios da Martnha..
§' 1° As FS compreendem:
I - Fôrças de Segurança Dtstrttais;
I! Destacamentos em Estabelecimentos Navais;
lI! - Destacamentos em Navios; e
IV - Destacamentos Espectals ,
§ 2° As Fôrças de Segurança Distritais organizadas em Grunamectos
de Fuzileiros Navais (GptFN), de
efetivos variáveis, comandados
por
Oficial Superior do CFN, destinamse a cumprir missões de defesa territorial e segurança interna, comnatíveis com suas composições.
&'
§ 3° Os Destacamentos em estabelecimentos navais, de efetivos variáveis, integrados em órgãos e instalações da Marinha constituem e'ementos destinados ao provimento de
segurança local e ao exercício de
função militar pertinente ao CFNj
• § 4° Os Destacamentos em navios,
Integrados nas guarnições de navios
da Marinha, constituem
elementos
para ações e operações límttads.s em
terra e pnra a execução das att-lbuíções a bordo pertinentes ao pessoal
d? C:t:N, de acordo com as organizaçoes mternas dos respectivos navios;
_ § 5° Os Destacamentos
Especiais
sao elementos ativados eventualmente
para tarefas especiais.
Art. 9° O Comando de Apoio ....
(CAp) é o órgão de Comando dos
Estabelecimentos de Apoio de ambtto geral do CFN, diretamente subordínado ~o ComGerCFN, com as
seguintes fmalidades:
I - coordenar e controlar as attvídades dos órgãos de formação e
instruções especificas do pessoal do
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CFN, de acôrdc com as diretrizes do
ComGerCFN;
II - promover a elaboração, a tradução e a publicação dos livros de
Instrução da Fôrça de Desembarque,
a serem adotados para o CFN;
IH - pesquisar e desenvolver, as
normas técnicas para a uttüzaçáo,
manutenção e reparo do material peculiar às Fôrças de Desembarque, que
não forem da competência das 1Jn'8tortas Especializadas da Marinha;
IV - promover o suprimento e o
reparo de material especializado peculiar ao CFN, com exceção 10 que
for especificamente da competência
das Diretorias Especializadas da Marinha;
V - promover a execução das atividades' de Seleção e Recrutamento
do CFN; e
VI - promover a administração de
campos e áreas de instrução do CFN,
por intermédio de Prefeituras Navais.
§ 10 O Comando de Apoio do CFN
compreende:
I - Comando do Comando de
Apoio do CFN;
II - Cía. de Comando e Serviços
do Comande de Apoio;
lU - Centros de Instrução e Adestramento;
IV - Centros de Recrutas;
V - Centro de Reparos e Suprfmentes Especiais do CFN; e
VI - Prefeituras Navais.
§ 20 O Comandante do CAp é um
oficial-general do CFN.
CAPÍTULO III

Do Pessoal

Art. 10. O CFN dispõe do seguinte pessoal:
I - um (1) Oficial-General, da
ativa do Corpo de Fuzileiros Navais,
Comandante-Geral do CFN
.
(ComGerCFN) ;
II - oficiais-generais, da ativa, do
Corpo de Fuzileiros Navais, necessários ao exercício de Comando, Chena
e Assessoramento conforme estabelecido em legislação especificai

lI! - oficiais superiores, íntermediários e subalternos, da ativa, do
Corpo de Fuzileiros Navais e seus diversos Quadros de Oficiais, de acordo com a Lei que fixa os efetivos
dos oficiais dos Corpos e Quadros da
Marinha;
IV - oficiais dos diversos Corpos
e Quadros da
Marinha de acordo
com as Tabelas de Lotação das OM
do CFN;

V - oficiais dos diversos Corpos e
Quadros, da reserva, quando convocados, de acordo com a legislação específica;
VI - praças do Corpo de Pessoal
Subalterno do CFN (CPSCFN), de
acordo com a Lei que fixa os eretavos da Marinha;
VI! ~ praças do Corpo de Pessoal
Subalterno da Armada (CPSA), de
acordo com as Tabelas de Lotação
das OM do CFN;
VIII - funcionários civis do Quadro do Pessoal Civil do Ministério
da Marinha de acordo com a lotação numérica respectiva;
IX - pessoal Civil de outra origem, admitido de acordo com ale..
glslaçâo em vigor; e
X - pessoal convocado para a
prestação de Serviço Militar inicial,
de acordo COm a legislação do SerVIÇO Militar.
Parágrafo único. O pessoal será
nomeado ou designado, de acordo com
a legislação em vigor.
Art. 11. A Reserva do CFN, cons ..

tttuída de oficia1s e praças, é regu..

lada por legislação especifica.
Art. 12. Os Regimentos Internos
(RI) das OMCFN preverão as respectivas funções gratificadas, a fim
de serem criadas na conformidade
com a legislação em vigor ..
CAPíTULO IV

Das Disposições Gerais

Art, 13. Cabe. especificamente. ao
Comandante-Geral do CFN:
I - comandar as Fôrças de Fuzi..
jorros Navais que lhe estejam diretamente subordinadas;
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II - assessorar o Ministro da Mil-rmha e os órgãos Superiores da Ma,rlnha, nos assuntos específicos do
CFN;
IH - supervisionar tecnicamente
os componentes das F8, que não lhe
são diretamente subordinados. tendo
em vista o cumprimento das atribuíções previstas para o CFN;
IV - determinar as necessidades
do CFN, para execução dos principais empreendimentos, de acordo c0J;U
a sistemática de planejamento em VJgor na Marinha;
V - propor ao Ministro da Marfnha, através dos canais competentes,
a nomeação e a
designação para
cargos privativos de Ofícíais-Generate
do CFN, bem como de Oficiais para

as funções em seus respectivos EM;
VI - propor ao Ministro da Martnha. através dos canais competentes
a designação de Comandantes de OM
CFN;
VII - designar o pessoal FN para
os vários cursos no pais de interesse
do CFN, de acordo com as normas
em vigor;
VIII - propor ao Ministro da M~
rmha, através dos canais competentes, a designação de pessoal FN para cursos no exterior; e
IX - conceder ou negar engajámento ao pessoal subalterno do CFN,
de acordo com a legislação em vigor.
Art. 14. A Tropa do CFN é bnaícamente composta de:
I - Unidades e Subunidades de
combate;
II Unidades e Subunidades do
apoio ao combate;
III - Unidades e Subunidades de
apoio de serviços ao combate;
IV - Unidades, Subunidades e
Destacamentos especiais.
Parágrafo único. A missão, -rrganízaçãc, conceito de emprego, efetívos e material dos Corpos de Tropas
do CFN são os constantes das respectivas Tabelas de Organização e
de Equipamentos
(TOE), baseadas
em Lotação e Dotações de Material
aprovadas pela autoridade competen-

te.

Art. 15. Aos componentes da FFE,
não serão atribuidos serviços estranhos ao seu preparo e ação operativa.
Art. 16. O Comando de um Grupamento Operativo será exercido por
um Ofrcíai do CFN, e preferencialmente de posto imediatamente superior aos comandantes das unidades
que o constituem, tendo à sua disposição Estado-Maior e serviços próprios.
Art. 17. O CGCFN tem responsabilidade logística compatível com G
desempenho de suas funções, de acordo com as normas em vigor na Marinha, principalmente no que tange
aos atendimentos
das necessidaaes
peculiares às Fôrças
de Fuzileiros
Navais.
Art. 18. Este Regulamento será
complementado, basicamente, pelo
Regimento Interno para o Comando-Geral do CFN (RICGCFN) e Regulamento do Corpo do Pessoal Subalterno do CFN (RCPSCFN).
Parágrafo único. As OMCFN serão reguladas,
complementarmente,
através de Organizações Internas
(OI) ou Regimentos Internos (RO,
conforme o caso, organizadas e aprovadas na forma em vigor na Marinha.
CAPíTULO V

Das Disposições Transitórias
Art. 19. Dentro de sessenta t60)
dias contados a partir da data da
publicação do presente regulamento
em Boletim do Ministério da Marfnha, o Comandante-Geral do CFN
submeterá à apreciação do Ministro
da Marinha, de acordo com a legtalação em vigor, o projeto de Regímento Interno do Comando-Geral do
CFN (RICGCFN), elaborado pelo comando-Geral do CFN.
Art. 20. O Comandante-Geral do
CFN fica autorizado a baixar
os
atos necessários à adoção das disposições do presente Regulamento até
que seja aprovada a regulamenraçao
complementar especifica. - Aaainerto de Barros Nunes, Ministro da Marinha.
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DECRETO N" 70.045

DE

25

Dl!.

DECRETO

Dispõe sobre a transferência teus
Banco do Brasil S. A" de contribuições arrecaâa/ioe peío IN PS para
o FUNRURAL.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artlgo 81, item IH. da Constituição,
decreta:
Art. 1ç Fica o Banco do Brasil
S. A. autorizado a transferir, automaticamente, para o Fundo de nestetencía ao 'I'rabalhaoor Rural
FUNRURAL, na forma do que dispõe
o artigo 35,-§ 39 da Lei nv 4.863, de

29 de novembro de 1965, as contríbutções instituídas pele artigo 15, inciso
TI, da Lei Complementar nv 11, de 2:;

de maio de 1971, bem assim a parte
que corresponder a essas contribuições por multas, correção monetária e
juros moratórios, arrecadadas pelo
Instituto Nacional de Previdência
Social - INPS.
§ Iv As transferências de que trata o artigo serão efetuadas em Importâncía mensal, fixada, para cada tn ~
mestre, mediante Portaria do Min1~..
tro do "Trabalho e Previdência Social.
§ 2Q As diferenças par a mais ou
para menos nas transferências serão
apuradas, em cada exercício, pelo
Instituto Nacional de Previdência Social e compensadas pela entidade devedara à credora até 31 de março de
exercício seguinte àquele em que forem efetuados os recolhimentos.
Art. 2Q O Instituto Nacional ue
Previdência Social e o Banco do Brasi! S. A., através de seus órgãos aa
especialidade, colocarão à dispostçâo
do FUNRURAL, no que respeita aos
créditos deste, por arrecadação das
contribuições e gravames a que se 1~
fere o artigo 1Q, todas as Informações
estatísticas e contábeis de arertçêe.
Art. 3Q Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, h~"
vogadas as disposições em contrano.
Brasília, 25 de janeiro de 1972;
151 da Independênela e e4'? .-:la
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Antonio Delfim Netto

Júlio Barata

NQ

70.ú46 .1!}72

DE

25

DE

JANEIRO DE

JANEIRO DE 1972

Dispõe sobre a eetmturuçõo da Carreira de Procuruslcr do Instituto
Brasileiro do CaM.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item 111, da Constituição, e
tendo em. vista o que consta do Processo n? 5.012-71, do Departamento
Administrativo do Pessoal Civil (DASP), decreta:
Art. 1" A carreira de Procurador
da Parte Permanente do Quadro de
Pessoal do Instituto Brasileiro do Café, sem elevação do número de cargos, passa a ter a seguinte estrutura:
NQ de cargos -- Denominação
- Vagos
13 Procurador de 1" categoria
13 Procurador de 21). categorta
1
13 Procurador de 3~ categoria
13

'4

39

Art. 2" Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, re ..
vogadas as disposições em contrár!o.
Brasília, 25 de janeiro de 1972;
151 da. Independência e 84Q da
República.
EMÍLIO G.

MÉDI0I

Marcus Vinicius Pi"atini de Moraes

DECRETO

NQ 70. 04.7 -~ DE

JANEIRO DE

1972

25

DE

Torna sem efeito aproveitamento de
servidores do Instituto de Preuidência e Assistência aoe Seroíâct es
do Estado na citada Autarquia, incluindo-os no reíacicnnmenicx constante do Decreto nl' 66.813, de 20
de junho de 1970.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item 111, da Constttutção, e
tendo em vista o que consta do Pro
cesso n? MTP8-130.694-71, decreta:
Art. 1Q Fica sem efeitd o aproveitamento de Maria Aparecida Montemurro Batista, Escriturária, nrvcr
8-A, e Antônio Paulino da Conceição,
Guarda, nível S-A, no· Quadro de
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Pessoal do Instituto de Previdência
e Assistência dos Servidores do Estado, efetivado por Decreto número
67.431, de 21 de outubro de 1970, publicado no Diário Oficial de 2~ seguinte.
Art. 21' Ficam incluídos no Decreto
nv 66.813, de 30 de junho de 1970
publicado no Diário Oficial de 1~ de
julho do mesmo ano:
ANEXO T

Relação de Cargos
Escriturário AF-'.~02. 8. A

1

Guarda GL-203.S.A

1

ANEXO II

Relação de servidores ocupantes dos
cargos constantes do Anexo 1:
EscriturárIa AF-202.8.A
Maria Aparecida Montemurro Batista, matricula 1.079 .023
Guarda GL-203.8.A
Antônio Paulino da Conceição, matricula ns 1.931.830.
Art. 31' Este Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as díspostçôes em contrário.
Brasília 25 de janeiro de 1972;
151Q da' Independência e 841' da
República.
EMÍLIO G.
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de Administração, AF-601, e 10 enquadramento dos seus ocupantes, do
Quadro de Pessoal ~ Parte Permanente ~ do Instituto de Previdência
e Assistência dos Servidores do Estado, de acordo com o artigo 9." da Lei
n'' 4.345, de 26 de junho de 1964.
Art. 20 As disposições deste decreto
não homologam situação que. em virtude de sindicância ou inquérito -idmínístratívo.tvenha a se revelar contrária a normas legais ou adminlstraUvas em vigor.
Art. 3° Na execução deste decreto,
aplicam-se, no que couber, as disposições do Decreto n'' 68.335, de 10 de
março de 1971.
Art. 4" Este Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 25 de janeiro de H)72;
151" da Independência e 840 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Júlio Barata
Os anexos mencionados no art. 1i;l
foram publicados no D. O. de 27 de
janeiro de 1972.

MÉDICI

DECRETO N9 70.049 - DE 25 DE
JANEIRO DE 1972

Júlio Barata

DECRETO N° 70.048
JANEIRO DE 1972

DE

25

DE

Retifica enquadramento de ~u!!Di~ná
rios do Instituto de Prevzdencza e
Assistência dos Servidores do Estado e dá outras providências.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe contere o artigo 81, item IIl, da Constituição, e
tendo em vista o que, dispõe o .rrbigo
9" da Lei n'' 4.345, de 26 de junho de
1964, e o que consta do processo número 4.257, de 1971, do Departamento
Administrativo do Pessoal Civil, decreta:
Art. I" Ficam retificadas, na forma dos anexos, que são partes íntegrantes deste decreto, a tabela numérica e a relação nominal fi nexas
ao Decreto n'' 68.335, de 10 de março
de 1971, na parte em que tratam da
reclassificação dos cargos de Técnico

Altera os Decretos n 9s 61.422. de 2
de outubro de 1967; 64.131, de 25
de fevereiro de 1969; 66.553, de 11
de maio de 1970 e 6_9.110, de 24 de
agosto de 1971, que abrangem as
Partes Permanente e Especia~ do
Quadro de Pessoal do extinto Serviço de Alimentação da Previdência
Sociat, e dá outras providências.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IIl, da Constituição, e
tendo em vista o artigo 56 da L~i número 3.780, de 12 de julho de 1960,
e o que consta dos Processos números 6.450 e 6.583, ambos de 1971.
do Departamento Administrativo do
Pessoal Civil. decreta:
Art. 19 Ficam alteradas, na fonna
do anexo, as relações nominais que
acompanham os Decretos n-s 61.422,
de 2 de outubro de 19-67, 64.131, de
25 de fevereiro de 1969. 66.553, de
11 de maio de 1970 e 69.110. de 24 de
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agosto de 1971, que abrangem as Partes Permanente e Especial, do Quadro de Pessoal do extinto Servlco de

Alimentação da Previdência Social, a
fim de sanar incorreções havidas e

corrigir omissões de enquadrandos.
Parágrafo único. Em decorrência
do disposto neste artigo, ficam reviatos os Quantitativos das séries de
classes e classes singulares abrangidas,
registradas nos anexos aprovados pe-'
los diplomas mencionados.
Art. 2° Os valores dos níveis de
vencimentos dos cargos constantes da
retificação de que trata o artigo 19
são Os previstos no Anexo I da Lei
nv 3.780, de 12 de julho de 1960, rea-

justados por leis posteriores.
Art 39 Os efeitos financeiros decorrentes da aplicação deste Decreto
vigoram:
a)
a partir de 19 de julho de 1960,
para o pessoal abrangido pelo artigo
19 da Lei n? 3.780, de 12 de julho de
1960;
b)
a partir de 6 de outubro de
1961, para o pessoal beneficiado pelo
artigo 2Q da Lei nc 3.967, de 5 de
outubro de 1961:
c)
a partir de 15 de junho de
1962. para o pessoal beneficiado pelo
parágrafo único do artigo 23 da Lei
nv 4.069. de 11 de junho de 1962;
d)
a. par tír de 19 de junho de 1964,
para os beneficiados pelo artigo 99
da Lei nc 4.345, de 26 de junho de
1964.
parágrafo único. A despesa a que
se refere este artigo será atendida
pelas dotações próprfas dos órgãos
para OS quais foram distribuídos OS
servidores constantes das relacões.nominais anexas, na forma do artigo
59, §§ 19 e 69, do Decreto-lei nv 224,
de 28 de fevereiro de 19ti7.
Art. 49 O disposto neste Decreto
não homologa sttuecões funcionais
que, em virtude de sindicância ou
inquérito administrativo, venham a
ser consideradas nulas, ilegais ou oontrárlas às normas admínietratdvas em
vigor.
Art. 59 Os órgãos de pessoal respectivos apostdlarâo Os títulos dos
servidores abrangidos POr este Decre;
to, ou expedirão atos declaratórios
das situações dos mencionados servidores, com observância do disposto no
artigo 99 da Emenda Constitucional
n Q 1 de 17 de outubro de 1969.
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Art. 69 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação J;evogadaa as disposições em contrário.
Brasilia, 25 de janeiro de 1972;
151° da Independência e 84° da
República.
EMlLIQ G.

Mfi>ICI

Júlio Barata

O anexo mencionado no art. 19
foi publicado no D.a. de 27-1-72.
DECRETO N° 70.050

~

DE

25 DE

JANEIRO DE 1972

Aprova o Regulamento para o Serviço de Investigação e Prevenção
de Acidentes Aeronáuticos.

O Presidente da República, usando das atribuições que lhe contere o
artigo 81, item m, da Constituição,
e de acôrdo com o artigo 79, do Decreto n" 60.521, de 31 de março de
1967, decreta:
Art. 1° Fica a provado o Regulamento para o Serviço de Investigação
e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos que com este baixa, assinado pelo
Ministro de Estado da Aeronáutica, e
que regerá a execução da atívldade
de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos.
Art 2.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário
e em especial o Decreto n- 57.055, de
11 de outubro de 1965.
Brasília, 25 de janeiro de 1972;
151° da Independência e 84.'" da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

J. Araripe MacM.o
REGULAMENTO PARA O SERVIÇO DE INVESTIGAÇÃO E PREVENÇÃO DE ACIDENTES AERONAUTJCOS.

PRIMEIRA PARTE
Generalidades
CAPíTULO I

Finalidade e Misslto

Art. 10 Este Regulamento tem por
finalidade organizar o Serviço de
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tnvestíeacão e Prevenção de Actdentes Aeronáuticos (SIPAER), de forma que a atividade-auxiliar pertinente seja executada de maneira eficiente e racional.
Art. 20 O Serviço de Investigação e Prevenção de Acidentes Aercnáuticos (SIPAER) tem por missão
a execução da atividade-auxiliar de
Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos.
§ 10 Para o cumprimento
dessa
missão, o SIPAER funcionará sob a
forma de Sistema.
§ 20 Os encargos de órgão Central
do Sistema são atribuídos ao Centro
de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA).
Art. 3.0 O Serviço de Investigação
e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos é orientado e supervisionado
pelo Inspetor Geral da Aeronàuttca,
ao qual está subordinado o órgão
Central do Sistema, o CENIPA.
Art. 40 As formas de execução das
diversas tarefas do Serviço de Investigação e Prevenção de Acídentes Aeronáuticos serão estabelecidas,
através de Diretrizes baixadas pelo
Ministro da Aeronáutica.
CAPíTULO TI

Conceituações

Art. 50 Para os efeitos dêste Regulamento, as expressões abaixo têm
as seguintes conotações:
1. Aeronave - Todo aparelho manobrável em vôo, apto a se sustentar, a circular no espaço aéreo, mediante reações aerodinâmicas e capaz de transportar pessoas cu coisas.
2. - Acidente Aerondutico - Toda
ocorrência relacionada com a operação de uma aeronave, havida dentro do período compreendido entre o
momento em que qualquer pessoa
entra na aeronave, com a intenção
de realizar um vôo. até o memento
em que todas as pessoas tenham desembarcado, durante o qual:
a) qualquer pessoa morra ou receba. lesões, como resultado de estar
dentro ou sobre a aeronave ou, aínda, por ter tido contato direto com
a mesma ou com qualquer coisa ligada a ela;
b) a aeronave sofra danos.
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3.

Acidente
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Aeronáutico Grave

- E' aquele que possui, pelo menos,
uma das características abaixo:
a) resulte na destruição 1a aeronave ou na sua indisponibilidade
definitiva para o vôo;
b) resulte em avarias na aeronave, cuja recuperação só possa ser
feita pelo Escalão de Manutenção de
Parque;
C) resulte em morte ou lesão corporal grave de pessoa que esteja ou
não a bordo;
d) resulte em prejuízo à propriedade de terceiros, cujo valor 'seja
igualou superior a cem vezes o
maior salário mínimo do País, vigente no momento do acidente.
4. -

Acidente Aeronáutico Leve -

aquele que possui, pelo menos,
uma das características abaixo:
a) resulte em avarias na aeronave, cuja recuperação possa ser feita
pelos Escalões de Manutenção Orgânica e de Base;
b) resulte em lesão corporal leve
de pessoa que esteja ou não a
bordo;
c) resulte em prejuízo à propriedade de terceiros, cujo valor seja
inferior a cem vezes o maior salárIo
minimo do País, vigente no momento do acidente,
5, Engenhos Aeroespaciais - Nome
genérico dado aos engenhos destinados a se deslocar na atmosfera ou
no espaço exterior, com propósito
definido de transporte, pesquisa ou
tecnológico .
6. Incidente Aerondutico - E' a
ocorrência anormal, que sobrevém à
aeronave, da qual não resultem danos pessoais nem materiais.
7. Lesão Corporal Grave - Qualquer dano que afete a integridade
de órgão, aparelho ou sísbema do
organismo humano, de modo que
implique na incapacidade funcional,
física ou psíquica, para o exercício
de atividade profissional ou especializada, incluindo-se, também, as lesões puramente anatômicas, que ínfluam na estética do acidentado, II
ponto de desajustâ-Io no meio em
que vive.
8. Lesão Corporal Leve - Dano
pessoal que, -pela natureza e local
não afete a função de qualquer parte do organismo humano e que não

E'
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presuma oonseqüêncías leslonais Imediatas ou tardias para a vítima.
9.

Manutenção de Base -

Manu-

tenção a cargo dos órgãos designados para o apoio direto das Unidades

detentoras do material aéreo. Essa
categoria de manutenção, normalmente, é limitada à substituição de
partes. conjuntos e subconjuntos,
imprestáveis para o serviço. Na aviação civil corresponde, preponderantemente, à manutenção de pista.
10. Manutenção de parque - Manutenção necessária à recuperação do
material que carece de ampla revisão
ou completa reconstrução de parte,
conjunto ou subconjunto. Na aviação civil corresponde à manutenção
de oficina.
11.

Manutenção Orgânica -

Ma-

nutenção do material orgânico da
Unidade Aérea, feita sob a responsabilidade da mesma e utilizando o seu
próprio equipamento. Na aviação
civil corresponde à manutenção de
pista.
12.
Operador de Aeronave - Organização, empresa ou pessoa que
emprega aeronave, na qualidade de
detentor, arrendatário ou proprietário.
13. Piloto - Denominação dada à
pessoa devidamente habilitada, que
estiver efetivamente nos comandos da
aeronave, em lugar, específícamente,
determinado na cab.ne de pilotagem.
14. Co-piloto - Denomínaçào dada
à p e s s o a devidamente habilitada e com função definida em lugar
especificamente determinado na cabine de pilotagem.
15.

ta -

Plano de Desinterdiçâo de Pis-

Documento que contém as medidas a serem tomadas, quanto aos
meios em pessoal e em material, para permitir uma rápida desinterdíção
da pista.
16.

Plano de Pré-Investigação -

Documento que contém as medidas a
serem tomadas, quanto aos meios em
pessoal e em material, para o pronto
atendimento da missão atribuída à
Comissão de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, ao
Oficial de Segurança de vôo ou ao
elemento credenciado como investigador de acidente aeronáutico, no tocante à investigação de acidentes
aeronáuticos.

17.

Relatório Final -

Documen-

to que soluciona uma investigação de

acidente aeronáutico, à vista da análise do Relatório de Investigação de
Acidente Aeronáutico e que contém
um extrato desse Relatório, sem discriminação das pessoas envolvidas; as
conseqüências pessoais e materiais;
os danos causados a terceiros; as
causas do acidente aeronáutico e as
recomendações de medidas que visem
prevenir acidentes semelhantes.
18.
Relatório de Incidente Aeronáutico - Documento que descreve

as causas e circunstâncias presentes
em um incidente aeronáutico, apresenta os efeitos e sugere medidas que
visem previnir ocorrências semelhantes.
19.
Relatório de Investigação de
Acidente Aeronáutico - Documento
que pormenoriza as pesquisas das

causas e circunstancias presentes em
em acidente aeronáutico, as suas conseqüencías e sugere medidas que visem prevenir acidentes semelhantes.
20.

Vf-storia de Segurança de Vôo

- Pesquisa feita por Oficial do ...
CENIPA, pelo Presidente de Comissão de Investigação e Prevenção de
Acidentes Aeronáuticos ou por Oficial
de Segurança de Vôo, de deficiências
corrigiveis, em todos os setores da
Organização, estando diretamente relacionada com o Programa de Prevenção de Acidentes Aeronáuticos.
Art. 69 Outras conceituações, julgadas necessárias, serão estabelecidas
pelo Ministro da Aeronáutica, em Diretrizes, por proposta do InspetorGeral da Aeronáutica.
CAPÍTULO

III

Disposições Gerais

Art. 79 A prevenção de acidentes
aeronáuticos é responsabilidade dos
Comandantes, Diretores e Chefes de
Organizações do Ministério da Aeronáutica, de Presidentes e Diretores de
Empresas de Transporte Aéreo e de
Aeroclubes, de todos os demais operadores, fabricantes de aeronaves e
representantes de fábricas nacionais
ou estrangeiras, bem como tôdas as
pessoas envolvidas na operação ou no
apoio de aeronaves; faz parte dessa
responsabilidade manter um contínuo
e efetivo programa de Prevenção de
acidentes aeronáuticos, com a ãnalr-
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dade de evitar perdas de vidas ou de
material.
§ 1Q Para cumprir este artigo, os
responsáveis, acima indicados, submeterão ao Inspetor-Geral da Aeronáutica os respectivos Programas de Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, de
acôrdo com este Regulamento e as
Diretrizes decorrentes e manterão um
órgão encarregado da execução desses programas, após serem aprovados,
pelo Inspetor-Geral da Aeronáutica.
§ 29 Esses programas servirão de
subsidio para o Programa de Prevenção de Acidentes Aeronáuticos do Ministério da Aeronáutica.
Art. 8Q A orientação e a supervisão do Programa de Prevenção de
Acidentes Aeronáuticos do Ministério
da Aeronáutica é de responsabilidade
do Inspetor-Geral da Aeronáutica,
através do Centro de Investigação e
Prevenção de Acidentes Aeronáuticos
(CENIPAJ.

parágrafo único. A orientação e a
supervisão dos Programas de Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, das
organizações civis ou militares, será
responsabilidade da mais altaautoridade de cada organização.
Art. 99 Todos os elos do Sistema
de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos são responsáveis
pela execução dos programas de prevenção e pela realização das investigações de acidentes e incidentes aeronáuticos.
Art. 10. Todos os acidentes e incidentes aeronáuticos serão objetos de
investigação, a ser realizada por Comissão de Investigação e Prevenção
de Acidentes Aeronáuticos (CIPAA),
Comissão Especial de Investdgaçâo de
Acidentes Aeronáuticos (CElAA), por
Oficial de Segurança de Vôo (OSV)
ou por elemento credenciado como
Investigador de Acidentes Aeronáuticos, conforme previsto neste Regulamento e em Diretrizes pertinentes.
§ 1Q O _Inspetor-Geral da Aeronáutica poderá designar uma comissão
Especial de Investigação de Acidente
Aeronáutico (CElAA) , composta de
elementos pertencentes ou não ao Ministério da Aeronáutica, para proceder a investigação de acidente ou
incidente aeronáutico, quando julgar
necessário MS interesses do Mlnístério da Aeronáutica.
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§ 2<:> Os Comandantes-Gerais, mretores-Geraís e os Comandantes de
ZOnas Aéreas poderão designar uma
Comissão Especial de Investigação de
Acidente Aeronáutico (CEIAA), com
posta de elementos pertencentes ou
não ao Ministério da Aeronáutica,
para proceder a investigação de acidente ou incidente aeronáutico, ocorrido com aeronaves sob suas respectdvas jurisdições, respeitada a priori
dade do § 19 deste artigo.
§ 39 No caro da investigação de
acidente aeronáutico ser feita por elemento credenciado, estranho ou não
ao Ministério da Aeronáutica, a conclusão (solução) da investigação será
feita por CIPAA, que a apreciará
quanto aos aspectos técnicos e prorissíonats.

Art. 11. A autoridade que der a
solução da investigação (Relatório
Final de Acidente) remeterá uma
cópia dessa solução à Inspetoria Geral da Aeronáutica, a quem competirá a difusão dos ensinamentos aos
interessados, estranhos à cadeia de
comando da autoridade remetente.
Art. 12. Quando no curso de uma
investigação de acidente aeronáutico
houver índícíos de crime ou contravenção, a autoridade que determinou
a investígaçâo mandará Instaurar,
em paralelo ou posteriormente, o Inquérito Policial Militar, Inquérito
Administrativo ou Sindicância ou selicitará à autoridade civil a abertura
de Inquérito Policial, conforme esses
indícios sejam de natureza militar ou
comum.
§ 1<:>
Ressalvados os casos previstos na legislação federal, a apuração
da responsabilidade criminal, surgida
em investigação de acidente aeronáutico, ocorrido com aeronave civil, é da
alçada da Autoridade Policial do local do acidente ou da Policia Federal,
quando for o caso.
§ 29 Os elementos que realizaram
a investigação do acidente aeronáutico não poderão participar de Inquérito ou Sindicância de que trata este
artigo.
Art. 13. Nos recursos orçamentários postos à disposição da Inspetoria
Geral da Aeronáutica, com destino
às missões do SIPAER, deve ser reservada uma porcentagem para, em
principio, cobrir as eventuais indenizações a terceiros, por danos causados
por aeronaves da' FlUB.
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Art. 14. A ação do Serviço de Investtgaçân e Prevenção de Acidentes
Aeronáuticos é de âmbito nacional,
podendo estender-se ao exterior, para
realizar ou participar de investigação
de acidente aeronáutico ou tomar
parte em cursos, congressos, semínários, simpósios e visitas, por proposta do Inspetor-Geral da Aeronáutica
e a critério do Ministro da Aeronáutica.
SEGUNDA PARTE

Organização e Atribuição dos ,)rgãos
CAPíTULO I

Estruturaçllo Geral

Art. 15. O Serviço de Investdgaçâo
e Prevenção de Acidentes Aeronáu'üeos (SIPAER) tem a seguinte constatuíçãc:
1 - Chefia do Serviço;
2 - Centro de Investigação e Prevençâo de Acidentes Aeronáuticos .
(CENIPA);

3 - Comissões de Investigação e
Prevenção de Acidentes Aeronàutdcos
(CIPAA) ;

4 - Comissões Especiais de Investigação de Acidentes Aeronáuth-na ...
(CElAA) ;

5 -

Oficiais de Segurança da Vôo

~vSV,J;

6 ~ órgãos de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos
(Divisão, Seção, etc.j ;
7 - Elementos Credenciados .omo
Investigadores de Acidentes Aeronáuticos; e
8 - órgãos ou Elementos, públicos
ou privados, de que trata o artigo '/0
deste Regulamento.
Parágrafo único. O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes
Aeronáuticos, órgão de cúpula do
Serviço, é, também, o órgão Central
do Sistema de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos.
CAPÍTULO II

Da Chefia

Art. 16. O Chefe do Servlca de
Investigação e Prevenção de Acíden-

tes Aeronáuticos (SIPAER) é o Inspetor-Geral da Aeronáutica.
Art. 17. Ao Inspetor-Geral da
Aeronáutica, além de suas atrtbutçóea
previstas em Leis e Regulamentes,
compete:
1 - orientar o SIPAER, propondo
as necessárias Diretrizes ao Mlntstro
da Aeronáutica, ou baixando as normas de sua competência, a fim ue
que o Sistema atinja a sua ünanoaoe:
2 - fazer cumprir este Regulamento e as Diretrizes baixadas em decorrência dele;
3 - solucionar as investigações Je
acidentes aeronáuticos, para as quais
designar CEIAA;
4 - julgar as soluções dadas às Investagaçôes, pelos Comandantes-Gerais e Diretores-Gerais e modtfícá-Ias,
quando Julgar necessário, dando conhecimento dessas modificações a todos os interessados;
5 - recomendar, às autoridades
competentes, as medidas de prevenção
de acidentes aeronáuticos, decorrentes
da solução das investigações, sempre
que for o caso;
fi - recomendar medidas de pr~ven
ç â o de acidentes aeronáuticos, baseando-se na experlêncía do SIPAE"R ou
de organizações congêneres," através
de publicações próprias ou propondo
ao Ministro da Aeronáutica as Diretrizes de natureza fundamental;
'l - determinar o levantamento estatístlco, periódico, dos acidentes
aeronáuticos, a fim de obter dados
que sugiram a adoção de medidas
preventivas e que permitam a divulgação desses dados, de acordo com o
interesse do SIPAER;
8 - gerir os recursos orçamentários destinados ao Serviço de Investigação e Prevenção de Acidentes
Aeronáuticos, para atender às despesas decorrentes do funcionamento do
Serviço;
9 - determinar o pagamento das
indenizações dos danos causados por
aeronaves da FAB, dentro dos limites dos recursos orçamentários. destinado a esse fim. Solicitar ao Ministro rl:.l Aeronáutica reforço orçamentárl('l. quando for necessário;
10 - determinar o provimento do
material necessário aos elos do aíste-
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os seus funcionamentos,
dentro dos recursos orçamentários;
11
eteterminar providências que
visem n preparação e a atuarlzação
dos elementos dos Sistema, para
obtenção da eficiência necessária ao
Serviço. Sugerir ao Ministro da Aeronáutica as medidas que estejam f 01'3.
da esfera de atribuições da Inspetoria
Geral da Aeronáutica;
12 - convocar a autoridade da Organização operadora de aeronave ucídentada, credenciada para tal, a respectiva CIPAA ou ambos, quando julgar necessário um relato pessoal 50bre a seqüência de acontecimentos. da
qual, dedutivamente, resultou o acidente, com a finalidade de determinação de medidas preventivas imediatas;
13 manter entendimentos com
órgãos dos Governos Federal, Estadual e Municipal, para a adoção de
medidas que visem a prevenção de
.acídentes aeronáuticos, bem como C(llTI
organizações de investigação e prevenção de acidentes aeronáuticos, nacionais ou estrangeiras;
14 - designar um ou mais elementos do CENIPA para participar em
investigação de acidente aeronáutico,
que esteja sendo realizada por CIPAA,
sem necessidade de designar CEIAA;

18 - remeter uma copia do Relatório Final de Acidente à autortdade
representativa do pais, a que pertencer a aeronave estrangeira acidentada no Brasil;
19 - solicitar ao Chefe do EstadoMaior da Aeronáutica os entendimentos necessários, junto à autoridade
estrangeira, em cujo país tenha ocorrido acidente com aeronave brastletra, para a participação de representantes de elementos do Ministério da
Aeronáutica na investigação e também, para o fornecimento de cÓpia do
Relatório Final de Acidente ou documento equivalente;
20 - requerer aos Comandos Gerais, . Depnrtamentos ou à Unidade,
que Inveetdgou o acidente, Informa-'
çoes complementares, quando forem
Julgadas necessárias, para a solução
da investigação; e

15 determmar a reabertura de
qualquer investigação de acidente
aeronáutico (IAA), anteriormente solucionada, sempre que fatos novos indicarem esse procedimento, podendo,
se for o caso, modificar a solução precedente. Quando isso ocorrer, a nova
solução deverá ser divulgada às Organizações que tomaram conhectmento da anterior;
16 - autorizar a expedição de Certidões de Relatórios Finais de Acidentes (soluções). A expedição de
Certidões ou cópias dos Relatórios de
Investigação de Acidentes Aeronáuticos ou de suas peças só poderão ser
fornecidas por determinação do Ministro da Aeronáutica ou por solicitacao dos Poderes Judiciário e Lezíslativo Federais;
o
17 solicitar a colaboração de
qualquer organização, militar ou civil,
Julgada necessária aos trabalhos de
inves~igação de acidente ou autortzar
a Unidade qu.e. realiza a investigação,
a fazer a solícítação diretamente;

Art. 18._ O Centro de Investigação
e Prevenção de Acidentes Aeronáutic~s (CENIPA) tem a sua estrutm-açao e as. atribuições de seus órgãos
estabelecidas no Regimento Interno
da Inspetoria Geral da Aeronáutica
da qual é parte integrante,
'

ma, para

21 -" propor . ~s promoções "post
mortem . dos mílítares da Aeronáuti.ca, falecidos em acidentes aeronáuticos, a serviço, de acordo com a regulamentação em vigor.
CAPíTULO !II

Do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos

(CENIPAl

Art , 19, Ao Chefe do CENIPA
como Chefe do órgão Central do 8is:
te~a de Investigação e Prevenção de
ACIdentes Aeronáuticos, além
atribuições previstas e de outros en-cargos que lhe forem cometidos, compete:
1 - assessorar o Inspetor-Geral
em todos Os assuntos referentes à Investigação e Prevenção de Acidentes
Aeronáuticos;
2 - propor ao Inspetor-Geral as
normas pertinentes ao funcionamento do SIPAER;
3 -:- cumprir este Regulamento e
M Diretrtzes decorrentes e zelar pelo
seu fiel cumprimento, POr parte dos
elos do Sistema, exercendo uma rís-

aas
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ealização metódica e assídua, mediante inspeções normais e especiais;
4: - presidir CEIAA ou participar
de investigações de acidentes aeronáuticos, quando isso lhe for determinado pelo Inspetor-Geral da Aejrcnáutícac
5 - propor ao Inspetor-Geral a
orientação técnica aos elos do Sis-

tema;

6 supervisionar os serviços do
SI?AER, no que diz respeito à obtenção, processamento, análise e dí;

vulgacâo de dados. referentes à investigação e à prevenção de acidentes aeronáuticos;
7 - dirigir, coordenar e controlar
as atividades do CEN:m?A;

8 - solicitar ao Inspetor-Geral da
Aeronáutica as providências necessáfias ao bom funcionamento do ...
BIPAER;

9 - elaborar o orçamento-programa e as propostas orçamentárias

anuais

e

plurianuais

do SIPAER,

consolidar as propostas recebidas dos
elos do Sistema com as do CENIPA
e encaminhá-las, como um todo, ao
Inspetor-Geral da Aeronáutica;
10 - propor o Programa de Prevenção de Acidentes Aeronáuticos do
Ministério da Aeronáutica ao rnsneter-Geral da Aeronáutica;
11 - propor ao Inspetor-Geral da
Aeronáutica a divulgação de ensinamentos, colhidos nas investigações de
acidentes aeronáuticos, divulgação de
publicações, cartazes, realização de
palestras especíalízadaa e a adoção
de outros métodos educativos de prevencão de acidentes aeronáuticos.
CAPíTULO IV

Das Comissóes de Investigação e Prevenção de Acident'es Aeronáuticos
Art. 20. Nos Comandos Gerais,
Departamentos, COmandos Aéreos,
Comandos de Apoio e de ZOnas Aéreas existirá uma Comissão de Investigação e prevenção de Acidente
Aeronáutico, diretamente subordinada ao respeotlvo Comandante ou Diretor.
Parágrafo único. As Comissões
dos Comandos Aéreos, Comandos de
Apoio e Comandos de Zonas Aéreas
serão supervisionadas pelas dos Co-

mandos Superiores, dentro da respectiva cadeia de comando.
Art. 21. As CIPAA serão constituídas, no mínimo. dos seguintes elementos:
1 - Presidente:
Oficial Superior do Quadro de Oficiais Aviadores, não incluído em categoria especial, de preferência com
o curso de segurança de Vôo ou Estágio Básico de Prevenção de .A,.cidentes Aeronáuticos;
2 - Membros:
a)
Oficial do Quadro de Oficiais
Aviadores, não Incluído em categoria.
especial, de preferência com o Estágio Básico de Prevenção de Acidentes Aeronáuticos;
b) Oficial dos Quadros de Oficiais.
Aviadores, Engenheiros ou Especialistas em Avião;
c) Oficial do Quadro de Oficiais.
Médicos da Aeronáutica.
§ 1ÇI A CIPAA da Direção Geral
do Departamento de Aviação Civil
poderá ter membros civis especializados, para complementá-la, a critério do Diretor-Geral desse Departamento.
§ 2Q Deverão integrar as CIPAA
os elementos especializados necessários, .de acordo com as características
do acidente aeronáutico.
- Compete ao Comandante fazer
a designação, quando se tratar de
militar ou civil sob seu Comando.
- Compete ao Inspetor-Geral da.
Aeronáutica requisitar esse elemento, quando pertencerem a outra Orga.nízacâo, ~o caso de CEIAA.
§ 3Q 'Tratando-se de investigação
de acidente aeronáutico, envolvendo
tripulação militar, o Presidente da
Comissão terá sempre precedência
níerárquica sobre o Oficial Aviadormais antigo, membro efetivo da tripulação.
§ 4 Q Quando o acidente aeronáutico ocorrer em território brasileiro
e houver solicitação dos fabricantes
da aeronave ou dos motores e dos
operadores, nacionais ou estrangeiros
ou de seus representantes. bem como
das Companhias de Seguros. técnicos
poderão ser autorizados a acompanhar a investigação de seu interesse
e assessorar os trabalhos. sem direito
a opinar nas conclusões; essa auto-
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com motores turbo-jato ou turbohélice, em qualquer parte do território nacional.
Art. 30. As CIPAA dos Comandos
de ZOnas Aéreas investigarão todos
OS acidentes aeronáuticos, ocorridos
dentro das áreas de suas jurisdições,
com aeronaves civis nacionais ou estrangeiras, quando o acidente aeronáutico for:
1. leve, ocorrido com aeronave aqutpada com motortcs) turba-jato ou
turbo-hélice;
2. grave ou leve, ocorrido com
aeronave equipada com motorresj a
explosão; e
3. grave ou leve, ocorrido com
aeronave de vôo à vela.
Art. 31. As CIPAA dos Comandos
Gerais e Departamentos são responsáveís pela revisão dos Relatórios de
Investigação, COnfeccionados pelas
GIPAA dos Comandos subordinadas,
pela elaboração do Relatório Final e
pela remessa à Inspetoria~Geral da
Aeronáutica.
Ar!. 32. A CnP AA d o Departamento de Pesquisas e DesenvolvimenArt. 26. Ao CnPAA das Inspetoto investigará. todos OS acidentes
rias Setoriais dos Comandos Gerais e
aeronáuticos com aeronaves em dedos Departamentos são Os elos básisenvolvimento e com engenhos aerocos do Sistema, responsáveis pela
espaciais, em qualquer parte do terfiscalização e coordenação de todas
rttôrío
nacional.
atividades do Sistema, dentro do respectivo Comando-Geral ou DepartaParágrafo único.
Esta atribuicão
mento.
poderá ser delegada ao Centro 'rec...
nico Aeroespacial, pelo Diretor-Geral
Parágrafo único. Os Comandantesdo Departamento de Pesquisas e DeGerais e os Díretoree-Geraís podem
senvolvimento.
avocar qualquer investigação de acidente aeronáutico, dentro das resArt. 33. As CIPAA serão ativadas
pectivas cadeias de comando.
ou desatívadas pelos ComandantesArt. 27. As CIPAA dos Coman-' Gerais e Diretores-Gerais. que darão
conhecimento desses atos <\ Inspetodos-Gerais e dos Departamentos rearia-Geral da Aeronáutica.
lizarão as investigações de acidentes aeronáuticos graves e leves, ocorArt. 34. Aos Presidentes das ....
rtdos com suas aeronaves orgânicas
ClIPAA, além dos encargos espeelfíou operadas por essas Organizações,
carnente previstos e de outros que lhe
em todo o território nacional ou deforem cometidos, compete:
legarão essa a.tribuicão à CIPAA de
1 - submeter aos ComandantesOrganização subordinada.
Gerais, Diretores-Gerais de DepartaArt. 28. A CIPAA do Comandomentos ou Comandantes de Grandes
Geral do Ar investigará todos OS aciComandos o Programa de Prevenção
dentes aeronáuticos ocorridos com
de Acidentes Aeronáuticos, o Plano
aeronaves militares estrangeiras, em
de Pré-Investigacâo e o Plano de DeM
qualquer parte do território nacícslnterdícâo de Pista, para cumprinal .
mento das normas em vigor;
1\;rt. 29. A CIBAA do Departaa)
cópias desses documentos demento de Aviação Civil investigará
verão ser remetidas à Inspetoría-Getodos os acidentes aeronáuticos graral da Aeronáutica:
ves, ocorridos com aeronaves civis,
b) quando o aeródromo for utilinacionais ou estrangeiras, equipadas
zado por aeronaves militares e otvís,

rízacão é dada pelo Ministro da Aeronáutica, ouvido o Inspetor-Geral da
Aeronáutica.
Art. 22. As CIP AA e os OSV das
Bases Aéreas terão um órgão de
apoio, Divisão ou Seção de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, conforme o nível de Comando, diretamente subordinado ao
Comandante ou Diretor, cujo Chefe
será o "Presidente da CIPAA ou o
OSV, conforme o caso.
Art. 23. Poderão ser incluídos nas
CIPAA outros elementos, designados
por legislação específica.
Art. 24. As CIPAA, além das
atribuições relativas à prevenção de
acidentes aeronáuticos, são encarregadas de investigar e relatar Os acidentes aeronáuticos ocorridos com
aeronaves do respectivo Comando-Geral, Direção-Geral e Grandes Comandos.
Art. 25. As CIPAA compete ínvestdgar e relatar os acidentes aeronáuticos graves.
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os Planos de Pré-Investdgacão e de
Desfnterdiçâo de Pista deverão ser
elaborados pelo Oficial de segurança
de Vôo (OSV):

2 - providenciar para que esses
Planos funcionem com eficiência d
sem retardo:
3 - providenciar guarda para a
aeronave ou para OS destroços;
4 - liberar a aeronave acidentada
OLt os destroços, Se não forem mais
necessários à investigação, comunicando o rato ao Comandante ou Diretor da Organização Militar operadora ou ao proprietário da aeronave,
caso esta seja civil;
a) a liberação, que permitirá dar
início aos trabalhos de recuperação
da aeronave, respeitada a legislação
específica, deverá ser comunicada 3Ó
Departamento de Aviação Civil, se
aeronave for civil;
b) é da responsabilidade da Organização Militar operadora da

aero~

nave acidentada ou do proprietário
a depanaeem e a remoção da aeronave ou dos destroços, a menos que,
segundo documento de autoridade
competente ofereça perigo ou obstrução à navegação aérea ou ao interêsse público (nesse caso, a remoção será providenciada pelo Presidente da CIPAA):
c) no caso de destroces. após a
liberação, os mesmos deverão ser
conservados ou recolhidos, pelo proprletárío., em local conhecido pela.
Comissão e guardados pelo prazo de
30 (trinta) dias, prorrogáveis, por
determinação do Inspetor-Geral da
Aeronáutica, até 90 (noventa) dias,
a contar da data em Que a Comissão
tomou 'conhecimento oficial do acidente;
5 - providenciar no sentido de
que as in vestigaçôes dos acidentes
aeronáuticos leves sejam concluídas e
remetidas dentro de 20 (vinte) dias
e Os graves dentro de 30 (trinta)
dias, ao Comando-Geral ou Departa.,
mente, a que estiver subordinada a
Unidade da CIPAA ou do OSV, encarregada da investigação;
6 - solicitar e coordenar pessoal
'6 o material necessário ao desempenho de sua tarera:
7 - fazer a revisão dos Relatórios
de Investigação, realizados pelas Un1dades subordinadas; complementálos, se necessário e encamínhá-Ios

°
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ao Comandante-Geral ou Diretor..
Geral, dentro dos prazos estabelecidos neste Regulamento:
8 - propiciar a realização de palestras e reuniões para o pessoal
civil e militar de sua Organização,
visando 81 melhoria da segurança de
vôo:

9 - sugerir aos Escalões Superiores Diretrizes e normas, para a maior
erícíêncía do serviço;
10 - solicitar ao comandante-Geral, ao Diretor-Geral ou ao Comandante, ao qual estiver subordinado. a
designação de membros adicionais à
Comissão.. se esses elementos forem.
dos respectivos Comandos ou Departamentos ou, caso, contrário, solicitar que seja encaminhada a indicação ao Inspetor-Geral da Aeronáutica:
11 promover a realização de
Vistorias de segurança de Vôo, de
acordo com as normas do Sistema,
em todos os setores de atividade da
Organização, sugerindo ao Coman.,
dante, Chefe ou Diretoras medidas
preventivas que se fizerem necessártas

12 - a ClIPAA sediada na área
mais próxima do local do acidente
poderá dar início, imediato, aos trabalhos de investigação, por solicitação da CIPA-A a Que estão afetos
esses trabalhos, embora sabendo "a
priort", que não concluirá a investigação, transferindo as informações
colhidas à outra CIPAA;
13 dar conhecimento ao seu
Comandante de todos Os acidentes
aeronáuticos ocorridos com aeroneves das Unidades subordinadas ou
ao Comandante da Zona Aérea,
quando for o Presidente de CIPAA
de Zona Aérea; informar, via rádio
coletivo, ao Comando, imediatamente
superior: à Inspetoria-Geral da Aeronàuttca, ao Comando Geral ou Departamento, a que estiver subordinado e à Unidade operadora da aeronave acidentada. Será incluído o Departamento de Aviação Civil, nesse
rádio coletivo, quando se tratar de
aeronave civil. O Gabinete do Ministro da Aeronáutica deverá ser informado, sempre que houver vítimas
fatais:
14 - sugerir medidas ou normas,
a fim' de proporcionar maior enciencía ao SIPAER:
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15 - determinar, em casos de acidentes fatais, Que o Oficial Médico
da Comissão providencie a autópsia
d03 tripulantes e a remoção dos corpos, quando o ac1dentado for mílitar; se a aeronave for civil, coordenar
(lI\.[[,)

COm

o Instituto Médico Legal

do local:

16 - relacionar e tdentífícar, dentro das possibilidades, ,)S bens exis-

tentes a bordo, em relação ao pessoal
acidentado, entregando-o, mediante
recibo, ao representante credenctadc
da Unidade operadora da Emprêsa de
Transporte Aéreo, do proprletár;o da

aeronave, ao herdeiro, devidamente
comprovado ou ao próp-Io tripulante
ou passageiro;
17 - registrar. no Cer'Hlcado de
Navegablhdade, a interdição da aeronave civil acidentada, dando clêncía,

mediatamente, ao Depa...tamento de
Aviação Civil;
18 - chefiar o Órgão ele Investigação e Prevenção de Acidentes i\~!~.
náuticos da Organização Militar da
qual faz p~..:.te.
CAPíTULO V

Das Comissões EspeCiais de Investigação de Acidentes Aero-uiutieoe

(CEIAA)

Art. 35. As CEIAA. d-stgnadas de
conformidade com o qrtigc 10 e seus
§§ 19 e 29, deste Regulamento, destinam-se a executar ínvestígaçnee
de acidentes aeronáuticos especifteoe,
que transcendam o âmbito da CIPAA.
Parágrafo único. As CEIAA são
constituidas por deter-rúnação do Ministro da Aeronáutica ou quando
ocorrer o citado no parág-afo 3.0 do
artigo 21 deste Regulamento.
Art. 36. A Constituição das CEIAA
será semelhante à das CIPAA, reseaavada a compatíbtlídade híerárquica ,
Art. 37. Aos Prestdentes das ....
CEIAA são cometidas as mesmas competências dos Presidentes das CIPA.A.
no que se relacionar com a atividade
de investigação de acidentes aeronáuticos.
Parágrafo único. A CEIAA, quando
constituída por elemento"> do·CENIPA
subordina-se, diretamente, ao Inspetor-Geral da Aeronáutica.

CAPÍTULO

VI

Dos Oficiais de Seguran.ça de Vôo

Art. 38. Todas as Organizações de.
Ministério da Aeronautíca, que tenham aeronaves orgârucas cu sob seu
controle e que não comportem ume,
CIPAA, deverão ter Oficiais de segurança de Vôo.
Art. 39. O Oficial de Segurança de
Vôo pertencerá ao Quadro de Of'icíaís
Aviadores, não íncluido em categoria
especial, de preferência com o Estágio
Básico de Prevenção de Acidentes Aeronáuticos.
Art. 40. Aos Oficiais de Segurança
de Vôo, além dos encargos especificamente previstos e de outros que lhes
forem cometidos, compete:
1 - submeter ao Comandante, Diretor ou Chefe da Organização, a que
pertencer, o Programa de Prevenção
de Acidentes Aeronáuticos. o Plano de
Pré-Investigação e o Plano de Desmterdição de Pista, elaborados de acmdo com as normas aprovadas:
2 - dar início à inveatigacão de
todos os acidentes aeronáuticos graves
e leves, civis e rmlltares, ocorrados na
sede de sua Unidade. sendo de SUa
responsabilidade a conclusão doa actdentes aeronáuticos 'cvcs. ocorridos
com aeronaves orgânicas da Organização a cujo efetivo pertencer;
3 - fazer parte da CIPAA ou da
CEIAA, quando um acidente aeronáutico grave ocorrer na, área de SUa
Unidade, se for o caso;
4 ..... realizar palestras para o pessoas
civil e militar de sua Organização,
visando a melhoria dá. segurança de
vôo da Unidade;
5 - realizar Vistorias de Segurança
de Vôo, de acordo com as normas do
Sistema, em todos os setores de atividades da Organização, sugerindo ao
Comandante, Diretor ou Chefe as medidas preventivas que se fizerem necessárias;
6 - chefiar a Seção de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos;
7 ~ providenciar a remessa doe 'H.e·
latórtos de Investigação de Acidente
Aeronáutico Leve, no prazo de :;0
(vinte) dias, a parti:' da data que
tomou conhecimento do acidente, ou
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solicitar, em tempo útil, a sua pror-

rogação;
8 - dar conhecimento ao seu Comandante, Diretor ou Jhefe de todos
os acidentes aeronáuticos, ocorridos
dentro da área de sua jur-sdtção, tão
logo deles tenha conhecimento;
9 - liberar a aeronave, quando não
f 01" mais necessária à ínvcstigaçao,
dando conhecimento desse ato aos interessados;
10 - sugerir ao seu Comandante,
Diretor ou Chefe e à Jnspetorra Geral da Aeronáutica, através dos canais competentes, me-tidas ou normas
tendentes a proporcionar maior eficiência ao Sistema;
11 - o OSV, quando der inicio à
investigação

de

acidente

ocorrido

com aeronave civil, deverá registrar,
no Certificado de Navegabiltdade, a
interdição da aeronav-e dando Ciência,

imediata ao Departamento de Aviação
Civil e à CIPAA, que deverá concluir
a Investigação;
Art. 41. Aos elementos credenciados como Investigadores de Acidentes
Aeronáuticos, compete:
1 dar inicio à investigação de
todos os acidentes aeronáuticos, OCCTridos nos locais ou nos setores para
os quais foram credenciados, caso não
haja CIPAA ou OSV nesses locais;
2 executar as investigações de
acidentes aeronáuticos que lhes forem atribuidas, de acordo com as.
normas pertinentes, ficando a conclusão da investigação a cargo da ..
CIPAA, que tem a área sob sua jurisdição;
3 interessar-se, dentro de sua
organização, caso não haja CIPAA
ou OSV, pelas atividades de prevenção de acidentes aeconáutacos, zelando para que sejam cumpridas as
normas pertinentes.
TERCEIRA ?ARTE

Disposições Transitórias é Finais
CAPíTULO I

Disposições Transitórias

Arb, 42. O CENIPA deverá, no pra..
zo de 120 (cento e vinte) dias, a contal' da publicação do presente Regulamenta, providenciar 9. confecção e a
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divulgação do Manual do Sistema de
Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, de acordo com as
normas pertinentes.
Art. 43, Até a aprovação do Regimento Interno da Inspetoria Geral da.
Aeronáutica, caberá o Inspetor-Geral
baixar normas, atos e ínstruçôas reguladoras que se façam necessários à
vida administrativa do ~~ENIPA.
CAPíTULO II

Disposições finais

Art. 44. Quando a conveniência do
serviço indicar e os entendimentos bilaterais o permitirem, o Ministro da
Aeronáutica designará elementos da.
estrutura do Sistema de Investigação
e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, para realizarem ou acompanharem investigação de acidente de aeronave brasileira, ocorrido em território estrangeiro.
Art. 45. Aos Comandantes, Diretores ou Chefes de Organizações do
Ministério da Aeronáutica, compete:
1 - informar, ao ter ccnheo'mento
de acidente aeronáutico ocorrido na
área de sua jurisdição, ao Comando
imediatamente superior, à Inspetoria
Geral da Aeronáutica e ao Comando
da Unidade a qual pertence a aeronave, se militar, cu ao Depai tamento de Aviação Oívrl, quando se
tratar de aeronave civil;
quando
houver perda de vidas,
informar,
também, ao Gabinete do Ministro da
Aeronáutica;
2 - notificar, pelo meio mais rãpido, aos parentes do pessoal vitimado, se houver;
3 - indicar, ao Comandante-Geral
ou Diretor-Geral em cula cadeia de
comando se situe, os nomes dos elementos a serem des'gnadcs
como
membros da CIPAA ou credenciados
como investigadores de acidentes aeronáuticos;
4 - no caso de o acidente aeronáutico estar sendo Investigado por comissão ou elemento de sua Organização:
a) dar instruções quanto ao destino dos restos' mortais das vítimas,
após coordenação com Q Gabinete do
Ministro da Aeronáutica;
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b) elaborar o Relatório Final, se
for de sua competência e encaminhalo, juntamente com o Relatório de
Investigação de Acidentes Aercnáuttcos, ao CENIPA;
C) encaminhar o Relatório ele Investigação de Acidente Aeronáutico a
autoridade a quem compete solucio-

ná-Io;
5 - no caso de acidente com aeronave de sua Organização, providenciar o transporte da mesma ou dar
destino adequado aos destroços, após
a liberação pelo encarregado da investigação;
6 ~ aprovar Planos de Pré-Investigação e de Deslnterdlção de Pista, bem como o Programa de Prevenção de Acidentes Aeronáuticos de sua
Organização,
encaminhando-os
à
Inspetoria Geral da Aeronáutica;
7 - designar ou solicitar a designação de membros adicionais à .....
CIPAA, quando solicitado pelo Presidente da mesma;
8 - informar ao Departamento de
Aviação Civil a Interdição de aeronave civil acidentada.
Art. 46. Ao operador de aeronave
não pertencente ao Ministério da Aeronàutica, compete:
1 notificar pelo meio mais rápido, o acidente aeronáutico ocorrido
com sua aeronave, a um dos seguintes órgãos:
a) Inspetoria Geral da
Aeronáutica;
b) Departamento de Aviação Civil;

ou

C) Organização do Mintstérío da
Aeronáutica mais próxima;
2 evitar que a aeronave avariada ou os destroços sejam removidos OU tocados de qualquer forma,
enquanto não chegar a autortdade investigadora. exceto quando _"'-.:..u se
impuser para socorro de pessoas feridas ou presas no seu interior ou
quando houver interesse de segurança
geral;
3 - notificar pela maneira mais
rápida aos parentes do pessoal vitimado, se houver;
4 - providenciar o transporte da
aeronave acidentada ou dar -Iestíno
adequado aos destroços, após a liberação pelo encarregado da invest-iga~'

cão:
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5 - assumir a
responsabilidade
quanto ao destino dos restos mortais
das vitimas;
6 ~ determinar que seus tripulantes, que tenham sofrido acidente
aeronáutico compareçam, quando requerido pelo responsável pela ínvest.lgação, ao local designado para prestarem depoimentos; e
7 - assumir a responsabilidade pela
guarda dos bens de que trata o artigo 34, item 16, dêste Regulamento.
Art. 47. Ao Comandante de aeronave acidentada ou ao membro mais
graduado da tripulação que não estiver incapacitado, compete:
1 - providenctr. pela meio mais
rápido, a comunicação do acidente
aeronáutico a um dos seguintes órgãos:
a) Inspetoria Geral da,
Aeronáutica;
b) Departamento de Aviação Civil;
c) Organização do Ministério
da
Aeronáutica, mais próxima: ou
d) Organização policial do local do
acidente.
2
promover socorros médicos
imediatos, se possível, no próprio local;
3 - relacionar as testemunhas capazes de informar fatos relacionados
com o acidente;
4 - exercer, pessoalmente, a guarda da aeronave acidentada ou de seus
destroços e,' na Imposlbllidade, solicitá-la da Organização Mil itar mais
proxtma, de preferência da Aeronáutica; das autoridades civis locais, ou,
na sua falta, de voluntários.
Art. 48. As Investigações e os processas relativos a acidentes aeronáuticos. em qualquer fase dos trabalhos, têm o caráter de urgência..
Art. 49. O Ministro da Aeronáutica.
poderá avocar a Invesr.lgaçâo de acidente aeronáutico de qualquer natureza, designando uma CEIAA para a
execução dos trabalhos.
§ 1.0 O Inspetor-Geral da Aeronáutica também poderá fazê-ia, respeitado o disposto no "caput" dêste artigo.
§ 2° Se a Investigação for avocace,
por autoridade super.cr, a CIPAA, o
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OSV ou O elemento credenciado fornecerá os dados já colhidos.
Art. 50. As solicitações das autor-idades do Estado de matrícula da ae-

ronave, dos representantes dos pro-

prietários e dos

fabricantes ou das

Companhias de Seguros, no sentido

de serem mantidas intactas as aeronaves acidentadas ou os seus destroços, serão atendidas quando a remo-

ção não se tornar necessária, para
evitar perigo ou obstrução à navege..
cão aérea ou por interesse público;

nesse caso, porém, a remocào deverá
ser feita no menor prazo possível, nos
termos deste Regulamento.
Art. 51. Os acidentes aeronáuticos
ocorridos com aeronaves estrangeiras
serão comunicados às autoridades d.,iplomáticas do país de registro da aeronave, através do Estado-Major da
Aeronáutica, após receber a comunicação da Inspetoria Geral da Aeronáutica.
Art. 52. As normas relativas a modelos de Relatórios e ao seu preenchimento, bem como as referentes a
Programas de Prevenção de Acidentes
Aeronáuticos e a Planos de Pré-Invéstigação e de Desmterdlção de Pista,
constarão do Manual do Sistema. Art. 53. Na forma do presente Regulamento, fica criado, em tôdas as
Organizações do Ministério da Aeronáutica que têm dotações orgânicas
de aeronaves, um órgão de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos. Divisão ou Seção, conforme o nível de Comando, diretamente
subordinado ao respectivo Comandante. Incluem-se neste artigo as
Inspetorias Setoriais e Regionais.
Art. 54. A organiaaçãc, efetivo e
atribuições da Divisão ou Seção de
Investigação e Prevenção de Ac-dentes Aeronáuticos deverão ser estabelecidos por Regimentos Internos das
Organizações em conco-dâncta com
este Regulamento.
Art. 55. Os trabalhos e os Relatórios de Investigação de Acidentes
Aeronáuticos são considerados RésEIvades, podendo receber grau de sigilo maior, de acordo com as círcunstâncías ,
Art. 56. O Relatório F5nal envolvendo aeronave militar é classificado
como Reservado.

§ 10 O Inspetor-Geral da Aeronáutica poderá desclassificá-lo para
Ostensivo, quando for julgado de
interesse geral à prevenção de acidentes aeronáuticos omitindo-se, nesse
caso todos os aspectos que determinaram o grau de sigilo anterior.
§ 20 O Relatório Final de Acidente Aeronáutico, referente a uma aeronave civil tem caráter ostensivo.
Art. 57. Os Comandantes-Gerais e
os Diretores-Gerais de Departamentos
poderão prorrogar por 20 (vinte> dias
a remessa dos Relatórios, dando ciência à Inspetoria Geral da Aeronáutica.
O Inspetor-Geral da Aeronáutica poderá prorrogar êsse prazo pelo tempo
necessário à coleta de todos os dados
úteis e suficientes à elucidação das
causas dos acidentes aeronáuticos.

Art. 58. Quando a aeronave for
considerada desaparecida, após o término oficial das buscas será preenchido um Relatório de Investigação de
Acidente Aeronáutico, com todos os'
dados existentes.
Parágrafo umco. A investigação
será concluída se a aeronave for encontrada.
Art. 59. Não haverá investigação
de acidente aeronáutico, quando a
aeronave for abatida.
Art. 60. O Serviço
de BUsca e
Salvamento (SAR) , ao ter conhecimento de acidente aeronáutico de
qualquer natureza, além de suas atribuições normais, informará à Inspetoria Geral da Aeronáutica.
Parágrafo único. O SAR remetera
à Inspetoria Geral da
Aeronáutica
um relatório circunstanciado, referente à busca de aeronave considerada
desaparecida.
Art. 61. Os Oficiais designadospara as funções do Sistema de Investigação e Prevenção de Acidentes
Aeronáuticos poderão requerer. mediante identificação e qualificação,
transporte por qualquer meio estranho
ao Ministério da Aeronáutica, a fim
de atender a urgência das investigações, sempre que suas Unidades não
dispuserem de recursos para o pronto
atendimento;
essa requisição de
transporte será levada ao conhecimento do Comandante, posteriormente,
para as providências de indenização,
se for o caso.
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Art. 62. Anualmente, a Inspetoria
Geral da Aeronáutica publicará uma
edição do Boletim Necrológico dos
Militares da Aeronáutica, falecidos
em acidentes aeronáuticos.
Art. 63. Todos os tripulantes, que
tenham sofrido acidente aeronáutico
e estejam em condições físicas satisfatórias, são obrigados a prestar depoimentos à CIPAA, CEIAA, OSV ou
ao Elemento credenciado como Investigador de Acidentes
Aeronáuticos,
no local e hora para isso designados,
para esclarecer todos os fatos relacionados com o acidente aero~náutico.
Art. 64. A aeronave civil acidentada considerada irrecuperável, terá
sua 'matrícula cancelada no Registro
Aeronáutico Brasileiro.
§ 1° A reconstrução de uma aeronave considerada irrecuperável só
poderá ser iniciada após parecer favorável do órgão competente do Departamento de Pesquisas e Desenvolvimento. Após o término dos serviços
de reconstrução, deverá ser submetida
aos testes de homologação, como se
fosse um tipo novo de aeronave; apcs
aprovação nesses testes, o interessado
requererá ao Departamento de Aviação Civil nova matrícula no Registro
Aeronáutico Brasileiro, anexando o
Certificado de Homologação.
§ 2° As despesas
decorrentes co
parágrafo anterior correrão por conta
do proprietário da aeronave.
Art. 65. Poderão ser baixadas)
pelo Ministro da Aeronáutica, por
proposta do Inspetor-Geral da Aeronáutica, atribuições complementares
para os elos do Sistema de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos.
Art. 66. As transgressões apuradas
durante uma investigação de acidente aeronáutico serão punidas pelas
autorídaces militares competentes ou
pelo Departamento de Aviação Civil.
quando se tratar de aeronave civil.
Art. 67. Os casos omissos serão
solucionados pelo Ministro da Aercnáutico - Joelmir Campos de Araripe
Macedo, Ministro da Aeronáutica.

DECRETO N° 70.051 JANEIRO DE 1972

DE

25

DE

Declara de utilidade pública o Instituto Imaculado Coração de tâoria,
com sede em Paraíba do Sul, Estado do Rio de Janeiro.

O Presidente da República, usando
da .atribulção que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição e
atendendo ao que consta do Precesso MJ. 27.808, de 1970, decreta:
Art. l° É:: declarado de utilidade pública' nos termos do artigo 1.0 da Lei
n'' 91, de 28 de agosto de 1935, combinado com o artigo 1° do Regulamenta aprovado pelo Decreto número
50.517, de 2 de maio de 1961, o Instituto Imaculado Coração de Maria,
com sede em Paraíba do Sul, Estado
do Rio de Janeiro.
Art. 2° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 25 de janeiro de 19n;.
151° da Independência e 84° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Alfredo Buzaid

DECRETO N° 70.052 JANEIRO DE 1972

DE

25

DE

Declara de utilidade pública a Irmandade da Sa.nta Casa de Misericórdia de Cateíâmõia, com sede em
cateumaíu, Estado de São Paulo.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere a nrtigo 81, item IIl, da Constituição e
atendendo ao que consta do Processo
MJ. 4.711, de 1970, decreta:
Art. l° É:: declarada de utilidade pública, nos termos do artigo I? da Lei
n'' 91, de 28 de agosto de 1935, combinado com o artigo lodo Regu lamento aprovado pelo Decreto número
50.517, de 2 de maio de 1961, a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Cafelândia, com sede em
Cafelândia, Estado de São Paulo.
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Art. 2° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrár ío,
Brasília, 25 -de janeiro de 1972;
1510 da Independência e 84° da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Alfredo Buzaid

DECRETO NQ 70.053

DE

28

DE

JANEIRO DE 1972

-Conceâe à cal-Química Mineração
Indústria e Comércio Lida. ó direito de lavrar calcário, no Munf..
pio de Formiga., Estado de Minas

Gerais.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o arttgo 81, item IH, da Constituição nos
termos do Decreto-lei no 227, de 28 da
fevereiro de 1967 (Código de Mine-

ração), alterado pelo Decreto-lei nú-

mero 318, de 14 de março de 1967, de-

ereta:

~rt. ~9 Fic~ outorgada à Cal.Qulnuca Mineração, Indústria e Comércio Ltda., concessão para lavrar calcário, em terrenos de sua proprte-dade, no lugar denominado Forno de
C~.1-Bairro de Sobradinho, Distrito de
Carrego Fundo, Município de Formiga, Estado de Minas Gerais numa
área de dois hectares quarent~ e três
ares e oitenta e um centiares (2,4381
ha) , delimitada por um polígono irregular, que tem o vértice número
quarenta tnv 40) a novecentos e oitentar e quatro metros e trinta centímetros (984,30 mj , no rumo verdadeiro de trinta graus trinta e sete
minutos noroeste (30Q 37' NW)' da
Torre nc 240, da linha de alta te~são
de Furnas a Belo Horizonte e oa lados a partir desse vértice, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiroa: sessenta metros (60 m) , norte
(N); cinco metros (5 m) este (E);
trinta metros (30 m) , norte (N); sete metros e cinqüenta centímetros
(7,50 m) , este (E): trinta metros (30
m) , norte (N); sete metros e cinqüenta centímetros (7,50 m) , este
(E); trinta metros (30 m) , norte (N) ;
sete metros e cinqüenta centímetros
(7,50 m) , este (E); trinta metros i30
m) , norte CN); sete metros e ctn-qüenta centímetros (7,50 mj , este
{E); vinte metros (20 li), norte (N);
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sete metros e cinqüenta centímetros
(7,50 m) , este (E); vinte e dois metros e cinqüenta centimetros (22,50
m) , norte (N); quarenta metros (40
m) , oeste (W); sete metros e cinqüenta centímetros (7,50 m) , norte
(N); quarenta metros (40 m) , oeste
(W); cínco metros (5 m) , norte (N) ;
trinta e cinco metros (35 m) , oeste
rwi : trinta e sete metros e clnqüenta centímetros (37,50 m) , sul (S); dois
metros e cinqüenta centímetros (2,50
m) , oeste (W); trinta e cinco metros
(35 m) , sul (8); cinco metros (5 rm ,
oeste (W): quarenta metros (40 mr,
sul (S): cinco metros (5 m) , oeste
(W); quarenta metros (40 m) , sul
(8); cinco metros (5 m) , oeste <W);
quarenta metros (40 m) , sul (8);
CInco metros (5 m) , oeste (W); quarenta metros (40 m) , sul (8); cinco
metros (5 m) , oeste (W); trinta e
sete metros e cinqüenta centímetros
(37,50 m) , sul (8); sete metros e cínqüenta centimetros (7,50 m) , este
(E); sete metros e cinqüenta centjmetros (7,50 m) , norte (N); dezessete metros e cinqüenta centímetros
(17,50 m) , este (E); dez metros (10
m) , norte (N); vinte e cinco metros
(25 m) , este (E); dez metros (lO m)
norte (N): vinte e dois metros e c1n~
qüenta centímetros (22,50 mi , este
(E); sete metros e cinqüenta centimetros (7,50m), norte (N); vinte e
sete metros e cinqüenta centímetros
(27,50m), este (E);
Art. 29 Fica constituída a área de
servidão de um hectare quarenta e
nove ares e setenta e quatro centdares (1,4974 ha) , de propriedade da
concessionária em condomínio COm
Antônio Rodrigues Nunes, definida
por U,ill. polígono irregular, que tem
um vértice ínícial coincidindo com o
vértice número trinta e um (nv 31)
do polígono descrito no Art. 19 e à
partir deste, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: quinze metros (15 m) , sul (8); treze metros e
cinqüenta centimetros (13,50 m) , este (E); vinte metros (20 m) , sul (5);
cento e trinta metros (130 m) , este
(E); duzentos e vinte metros (220 m) ,
norte (N); quatro metros e cinqüenta centímetros (4,50 m) , este (E): doze metros e cinqüenta centdrnctroa
(12,50 m) , norte (N); dois metros e
cinqüenta centimetros (2,50 m) , este
(E): sessenta metros (60 m) , norte
(N); oito metros (8 m) , oeste (W);
vinte e dois metros e cinqüenta centímetros (22,50 m), sul (8); sete me-
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tros e cinqüenta centímetros ('],50
m) , oeste (W); vinte metros (2(} m) ,
sul (8); sete metros e cinqüenta centimetros (7,50 m) , oeste (W); trinta
metros (30 m) , sul (S); sete metros
(7 m) , oeste (W); trinta metros \30
m) , sul (S) I sete metros e cinqüenta centímetros (7,50 m) , oeste (W);
trinta metros (30 m) , sul (S); sete
metros e cinqüenta centimetros (7,50
m) , oeste (W); trinta metros (30 m) ,
sul (S); cinco metros (5 m) , oeste
(W); sessenta metros (60 m) . sul
(S); vinte e sete metros e cinqüenta
centímetros (27,50 mj , oeste (W); sete metros e cinqüenta centímetros
(7,50 m) , sul (S); vinte e dois metros e cinqüenta centímetros (22,50
m) , oeste (W); dez metros <lO m) ,
sul (8); vinte e cinco metros (25 mi ,
oeste (W); dez metros no m) , sul
(S); dezessete metros e cinqüenta
centímetros (17,50 fi), oeste (W); sete metros e cinqüenta centímetros
(7,50 m) , sul (8); sete metros e ein.qüenta centímetros (7,50 m) , oeste
(W). Esta concessão é outorgada mediante as condições constantes dos
artigos 44, 47 e suas alineas e 51 do
Código de Mineração, além de outras constantes do mesmo Código,
não expressamente mencionadas nes.te decreto.
Parágrafo único. Esta concessão fica sujeita às estipulações do Regu.lamento aprovado pelo Decreto número 51.726, de 19 de fevereiro de
1963 e da Resolução no 3, de 30 de
.abril de 1965, da Comissão Nacional
de Energia Nuclear.
Art. gc O concessionário fica abrigado a recolher aos cofres públicos,
na forma da Lei, os tributos devidos
à União, em cumprimento do disposto no Decreto-lei nc 1.038, de 21 de
outubro de 1969.
Art. 4Q Se o concessionário não
cumprir qualquer das obrigações que
lhe incumbem a concessão para lavrar, será declarada caduca ou nula,
.na forma dos artigos 65 a 66 do CÓ··
digo de Mineração.
Art. 59 As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões do solo e
subsolo para fins de lavra, na for'ma do artigo 59 do Código de Míneração.
Al·t. 69 A concessão de lavra terá
por título, este Decreto, que será
"transcrito no livro C - Registro dos
'Decretos de Lavra, do Departamento

Nacional da Produção Mineral, do
Ministério das Minas e Energia.
Art.7 9 Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário (DNPM -

5.330-63).

Brasília, 26 de janeiro de 1972;
151l? da Independência e 849 da
República.
EMÍLIO G. MEDICI

Benjamim Mário Baptista

DECRETO N° 70.054 - DE 26
JANEIRO DE 1972

DE

Declara sem efeito o Decreto
.
n9 54.832, de 3 de novembro de ..
1964.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item
IH, da Constituição,
nos termos do Decreto-lei nv 227, de
28 de fevereiro de 1967 (Código de
Mineração) alterado pelo Decreso-Iei
n'' 318, de 14 de março de 1967, e tendo em vista o que consta no processo
DNPM-7857-57, decreta:
Art. 1° Fica declarado sem efeito o
Decreto n'' 54.832 de 3 de novembro
de 1964, que concedeu à Cia. Síderúrgíca Cruzeiro do Sul - CRUZUj~, o
direito de lavrar quartzo em terrenos
de sua propriedade situado no lugar
denominado Fazenda do Faria, distrito e município de Congonhas do
Campo, Estado de Minas Gerais, face à renuncia da titular.
Art. 2° Este Decreto entrará em
VIgor na data de sua publicação, 1'e·
vogadas as disposições em contrárto .
Brasília, 26 de janeiro de ~.972;
151° da
Independência e 84° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Benjamim Mário Baptista

DECRETO N° 70.055 - DE 26
JANEIRO DE 1972

DE

Concede à Firma lruiiuiâual José Lino Córdova de Liz o direito de lavrar calcário no município de Lages, Estado de Santa Catarina.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o ar-
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tígo 81, item lII, da Constituição,
nos termos do Decreto-lei n? 227, de

28 de fevereiro de 1967 (Códi'-50 d~
Mineração) alterado pelo Decrew-lel
n'' 318, de 14 de março de 1967, doere

ta:
Art. 10 Fica

outorgada' à Pu-ma

Individual José Lino Córdova de

concessão para lavrar

LJiI

calcário, em

terrenos de sua propriedade, no Ingar denominado Santo Antómo
da
Bela Vista distrito de índios, município de Lages, Estado de Santa Cata-

rina, numa área de cinqüenta hectares

transcrito no Iívrc C - Registro dos.
Decretos de Lavra, do Departamemo
Nacional da Produção Mineral,
do
Ministério das Minas e Energta ,
Art. ao Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em conta rio.
Brasilia, 26 de janeiro de
1972;
151° da
Independência e 84° da
República.
é..

EMÍLIO G. MÉDICI

Benjamim Mario Baptista

(50 haj , delimitada por um, pu-

lígono místdlíneo, que tem um

"ert~

ee num marco situado junto ao RIbeirão Santo Antônio na margem dlreita do Rio Cadeado ou Lambedor.

e os lados a _partir desse vértice, os
seguintes comprimentos e rumos ver"

dadeiros: quinhentos metros (300m),
norte (N); quatrocentos e setenta metros (470m), este (E); oitocentos e
cinqüenta metros (850m), sul (S); o
quarto e último lado é o trecho da
margem direita do Rio Cadeado cempreendído entre a
extremidade do
terceiro lado e a barra do Ríberrao
Santo Antônio. Esta concessão 8 outorgada mediante as condições constantes dos artigos 44, 47 e suas ahneas e 51 do Código de Mineração.
além de outras constantes do mesmo
Código, não expressamente mencionadas neste Decreto.
Parágrafo único.
Esta concessão
fica sujeita as estipulações do Reguramento aprovado pelo Decreto
.
no 51. 726, de 19 de fevereiro de 1963
e da Resolução nc 3, de 30 de abril
de 1965, da Comissão Nacional
as
Energia Nuclear.
Art. 2" O concessionário fica ocnlado a recolher aos cofres púolicos
na forma da Lei, os tributos devidos
it União, em cumprimento do disposto no Decreto-lei nc 1.038, de 21 de
outubro de 1969.
Art. 3° Se o concessionário
não
cumprir qualquer das obrigações Que
lhe incumbem a concessão para lavrar será declarada caduca ou 11u1.a
na forma dos artigos 65 e 66 do C{;~
digo de Mineração.
Art. 4° As propriedades
vizínhaa
estão sujeitas às servidões de soro e
subsolo para fins de lavra, na torma
do artigo 59 do Código de Mineracao .
Art. 5° A concessão de lavra, tere
por
título este Decreto, que
será

DECRETO N° 70.056 JANEIRO DE 1972

DE

26 os

Retifica o art. 1" do Decreto n° 46.036,
de 18 de maio de 1959.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artígo 81, item UI, da Constituição, nos
termos do Decreto-lei no 227, de 28
de fevereiro de 1967 (Código de lVil~
neração) , alterado pelo Decre:.o-Ml..
n'' 318, de 14 de março de 1967, decreta:
Art. 1° Fica retificado o art. 1" do
Decreto número quarenta e <iel:5 mil
e trinta e seis (46.036), de dezoito
(18) de maio de mil novecentos e cinqüenta e nove (1959), que passa a ter
a seguinte redação: Fica outorgada
à Mineração Matheus Leme' Ltda.,
concessão
para lavrar caulim,
no
imóvel Fazenda Campo Limpo, propriedade de João Luiz Filho, -ítstrttc
do
e município de Santo Antônia
Monte, Estado de Minas Gerais, numa
área de sete hectares e dez ares....
(7,10ha), delimitada por um P(JUgt;no irregular que tem um vértace a
novecentos e cinqüenta e nove metros.
(959m) no rumo verdadeiro de setenta e quatro graus oito minutos sudeste (74°08'SE), do marco de reterência de nivel setenta e nove ....
(R.N.79) à margem da estrada ganto.
Antônio do
Monte-Lagoa da Prata
(implantado pelo CNG), e os lados a
partir desse vértice os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: duzentos e cinqüenta e quatro metros e
quarenta e sete centímetros
_.
(254,4'7m), dezoito graus trinta e oito minutos noroeste (l8°38'NW); duzentos e cinqüenta e quatro metros
(254m), sessenta graus vinte e sete
minutos nordeste (600 2 7 ' N E ) ; duzentos e sessenta e oito metros e oitenta.
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centímetros (268,80m), vinte e sela
graus seis minutos sudeste
.
(26°06'SE); duzentos e oitenta e oito
metros e oitenta centímetros
.
(288,80m), sessenta e quatro graus
sete minutos sudoeste (64°07'SW).
Art. 2Q A presente retificação de
Decreto, será transcrita no livro C
- Registro dos Decretos de Lavra,
do Departamento Nacional da Produ-ção Mineral, do Ministério das Minas e Energia.
Art. 3° Revogam-se as disposlçôea
em contrário.
Brasília, 26 de janeiro de 1972;
151° da
Independência e 84° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI
Benjamim Mário Baptista

DECRETO N9 70.057 - DE 26 DE
JANEIRO DE 1972
Declara _sem efeito o Decreto
.
n 922.601, de 21 de fevereiro de 1947,
retificado pelo de n9 26.899, de 13
de julho de 1949.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
81, item lII, da Constituição e nos
termos do Decreto-lei n- 227, de 28
de fevereiro de 1967 (Código -Ie 1\.11·
neraçãoj , alterado pelo Decreto·-h~l..
nv 318, de 14 de março de 1967, decreta:
Art. 1° Fica declarado sem efeito
o Decreto número vinte e dois mil
seiscentos e um (22.601), de vinte e
um (21) de fevereiro de mil novecen"tos e quarenta e sete (1947), retifl..
cado pelo de número vinte e seis mil
oitocentos e noventa e nove (26.899),
de treze (13) de julho de mil novecentos e quarenta e nove (1949;. que
concedeu à Sociedade de Mineração
Zabeu e Filhos Ltda. o direito de lavrar quartzo e associados no lugar
denominado Pedra Branca, dístrtto e
munícipío de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo.
Art. 2° Revogam-se as dispo5tçor;.s
em contrário.
Brasília, 26 de janeiro de 1972;
151° da Independência e 84° da
República.
EMÍLIO

G. MÉDICI

Benjamim Mário Baptista
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DECREI'o N9 70.058 -

JANEIRO DE Hl72

DE

26 DE

Concede à Companhia Brasileira ce
Aluminio o dtreito de lavrar btiu»
xita, no Municipio de Andradas,
Estado de Minas Gerais,

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item !II, da Constituição.
nos termos do Decreto-lei nc 227, da
28 de fevereiro de 1967 (Código de
Mineração), alterado pelo Dec-retolei nc 318, de 14 de março de 1967,
decreta:
Art. 19 Fica outorgada à Campa...
nhia Brasileira de Alumínio, concessão para lavrar bauxita em terrenos
de sua propriedade, no lugar etenominado Retiro do Tamanduá, Dístrrto e Munícípto de Andradas, EstadO
de Minas Gerais, numa área de setenta e quatro hectares e um are
(74,01 ha) , delimitada por um polígono irregular, que tem um vértice a
cento e vinte e sete metros e sessenta
e cinco centímetros (127,65 m), no rumo verdadeiro de cinqüenta e quatro
graus trinta e oito minutos sudeste
(549 38' SE), da confluência do CÓ1'rego do Brejo com o córrego 'I'amanduá, e os lados a partir desse vértice,
os seguintes comprimentos e rumos
verdadeiros: . trezentos e quarenta e
sete metros (347 m) , norte (N); cento e trinta e dois metros (132 mJ
leste (E); trezentos e noventa metros (390 m) , norte (N); duzentos e
trinta metros (230 m) , leste (E); du..
zentos e trinta e sete metros (237 mr ,
sul (S); cento e noventa e cinco metros (195 m) , leste (E); duzentos e
cinco metros (205 m) , sul (8); cento e trinta metros (130 m) , leste (E) í
cento e setenta e sete metros (17'1
m) , sul (8); cento e noventa e cinco
metros (195 m) , leste (E); duzentos
e três metros (203 m) , sul (S); cento
e quinze metros (115 m) , leste (E>;
duzentos e sessenta e cinco metros
(265 m) , sul (8); cento e dezessete
metros (117 m) , oeste (W); cento e
cinqüenta metros (150 m) , sul (8);
seiscentos e vinte e três metros (623
m) , oeste (W); trezentos e cmqüenta metros (350 m) , norte (N); cento
e cinqüenta e cinco metros (155 nu.
oeste (W); cento e cinqüenta metros
(150 m) , norte (N); cento e d01S me ..
tros 002 m) , oeste (W). Esta concessão é outorgada mediante as conI
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dições constantes dos artigos 44, 47
e suas alíneas e 51 do Código de Mí-

neraçâo, além de outras constantes
do mesmo Código, não expressamente
mencionadas neste decreto.
Parágrafo único. Esta concessão
fica sujeita às estipulações do Regu-

lamento aprovado pelo Decreto nú-

mero 51.726, de 19 de fevereiro de
1963 e da ' Resolução nc 3, de '30 de
abril de 1965, da Comissão Nacional
de Energia Nuclear.

Art. 2Q O concessionário fica obrtgado a recolher aos cofres púhlícos,
na forma da Lei, os tributos devidos
à União, em cumprimento do díspca-

to do Decreto-lei nc 1. 038, de 21 de
outubro de 1969.
Art.

3Q Se o concessjonãrto .nãe

cumprir qualquer das obrigações que

lhe incumbem a concessão pata la ..
vrar, será declarada caduca ou nura,
na forma dos artigos 65 e 66 do CÓ~
digo de Mineração.
Art. 49 As propriedades vízínnaê
estão sujeitas às servidões do SOlO e
subsolo para fins de lavra, na forma do artigo 59 do Código de Mine ..
ração ..
Art. 59 A concessão de lavra terá
por titulo este Decreto, que será
transcrito no livro C - Registro dos
Decretos de Lavra, do Departamento
Nacional da Produção Mineral, do
Ministério das Minas e Energia.
Art. 69 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 26 de janeiro de 1972;
1519 da Independência e 849 da
República.
EMÍLIO G. Mt'DICJ

Benjamim Mário Baptista

DECRETO N9 70.059 - DE 26
JANEIRO DE 1972

DJ!I

Concede à Companhia Brasileira (te
Aluminio o direito de lavrar bauxt..
ta, no Municipio de Poços de Cal"
das, Estado de Minas Gerais,

O Presidente da República, useuee
da atribuição que lhe confere o art\·
go 81, item III, da Constituição, !lOS
termos do Decreto-lei nv 227, de 23
de fevereiro de 1967 (Código de Ml

EXECUTIVO

neracêo) , alterado pelo Decreto-Iet
nQ 318, de 14 de março de 1967, decreta:
Art. 1Q Fica outorgada à Compunhía Brasileira de Aluminio concessão para lavrar bauxita, em terrenos
de sua propriedade, no lugar deuominado Campo da rnécta, Distrito 0
Municipio de Poços de Caldas, Esta"
do de Minas Gerais, numa área d~
duzentos e oitenta e um hectares e
quarenta e seis ares (281,46 ha) , de..
limitada por um polígono irregular,
que tem um vértice a trezentos e
quarenta metros e sessenta e s,ela
centímetros (340,66 m) , no rumo '1&"
dadeiro de vinte e oito graus dois minutos sudeste (28Q 02' SE), da confluência do córrego do Meio com o
córrego da Cachoeírínha, e os lados
a partir desse vértice, os seguintes
comprimentos e rumos verdadeiros:
quatrocentos e sessenta e cinco metros (465m), norte (N); duzentos e
noventa e cinco metros (295m), este
(E); duzentos e quarenta e cinco metros (245m), norte (N); quatrocentos
e sessenta e cinco metros (465m),
este (E); duzentos e trinta metros.
(230m), norte (N); quatrocentos metros (400m), este (E); quinhentos e
oitenta e oito metros (588m), sul (S);
mil 'e vinte metros (1.020m), este (E);
mil quinhentos e quarenta e dois metros (1. 542m), sul (S); quatrocentos,
e cinqüenta metros (450m), este (E);
seiscentos e trinta e cinco metros ."
(635m), sul (S); quinhentos e trinta
e oito metros (538m), oeste (W); cento e noventa e oito metros (198m),
norte (N); duzentos e quarenta e dois
metros (242m), oeste (W); cento e oitenta e dois metros (182m), norte
(N);
cento e doze metros (112m),
oeste (W); trezentos e oitenta e cinco
metros (385m), norte (N); noventa e
cinco metros (95m), oeste (W); duzentos e quinze metros (215m), norte
(N); cem metros (100m), oeste (W);
cento e trinta e três metros (133m),
norte (N); cento e quarenta e três
metros (143m), oeste (W); cento e
setenta e nove metros (l79m), norte
(N); cento e treze metros (113m).
oeste (W); cento e setenta e seis metros (l76m), norte (N); duzentos e
nove metros (209m), oeste (W); noventa e sete metros (97m), norte (N);
setecentos e vinte e cinco metros ...
(125m), oeste (W); duzentos e ;sessenta metros (260m), norte (N); tre~
zentos e cinqüenta e três metros ....
(353m), oeste (W). Esta concessão é
outorgada mediante as condições cone-
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tantes dos artigos 44, 47 e suas alineas e 51 do Código de Mineração,
além de outras constantes do mesmo
Código, não expressamente mencionadas neste Decreto.
Parágrafo único. Esta concessão
fica sujeita" às estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto número 51.726, de 19 de fevereiro de
1963 e da Resolução n.e 3, de 30 de
abril de 1965, da Comíssâ,o Nacional
de Energia Nuclear.
Art. 2.° O concessionário fica obrigado a recolher aos cofres públicos,
na furma da Lei, os tributos devidos
à União, em cumprimento do disposto
no Decreto-lei n.v 1.038, de 21 de outubro de 1969.
Art. 3.° Se o concessionário não
cumprir qualquer das obrigações que
lhe incumbem a concessão para lavrar, será declarada caduca ou nula,
na forma dos artigos 65 e 66 do Código de Mineração.
Art. 4.° As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de solo e subsolo para fins de lavra na forma do
artigo 59 do Código de Mineração.
Art. 5.° A concessão de lavra terá
por titulo este Decreto, que serA
transcrito no livro C - Registro dos
Decretos de Lavra, do Departamento
Nacional da Produção Mineral, do Ministério das Minas e Energia.
Art. 6.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contário.
Brasília, 26 de janeiro de 1972;
151.° da Independência e 84.° da
República.
EMÍLIO G. MEDICI
Benjamim Mário Baptista

DECRETO N9 70.060 -

DE

26

JE

JANEIRO DE 1972

Classifica órgão de deliberação cozeuva existente na área do Ministerio
das Minas e Energia e dá outras
providências.

O Presidente da Repúb-lica, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item I'I'I, da Constituição, e
tendo em vista o disposto na "reí. nv
6.708, de 4 de outubro de 1971, decreta:
Art. 19. O Conselho Nacional de
Petróleo fica classificado na alínea b

EXECUTIVO

15~

do artigo 19 do Decreto nc 69~382 de19 de outubro de 1971 (órgão de dell~
beração coletiva de 29 grau).
Art. 29. Fica extinto o Conselho'
Fiscal da Comissão Nacional de Energia Nuclear, de que trata o Regulamento aprovado pelo Decreto nc ....
51:.726, de 19 de fevereiro de 1963.
Art. 39. Este Decreto entrará em,
vigor na data de sua publícaçâc, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 26 de janeiro de 1972;
1519 da Independência e 134º da.
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Benjamim Mário Baptista

DECRETO N9 70.061 - DE 26 DE
JANEIRO DE 1972
Aproveita, na Universidade Federal da.
Bahia, servidores em disponibiliâade
e dâ outras providências.

o Presidente da Repúb-lica, usando,
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item tr t, da Constituição, e·
tendo em vista que ao caso é de aplicar-se, por. analogia, o disposto no
artigo 99, § 2°, do Decreto-lei n'' 2ÜO,
de 25 de fevereiro de 1967, decreta;
Art. 19.
Ficam aproveitados nos.
cargas abaixo indicados, do cuacro
rrníco de Pessoal da Universidade Federal da Bahia, os seguintes servídores em disponibilidade, mantido o.
regime juridico dos mesmos:
I) no cargo de Arma.zenista, códigoAF-I02.8.A:
a) Arnaldo Clovis Sampaio e Antunes Ciriaco do Nascimento, em dlsponibllídade em igual cargo do ~ua
dro de Pessoal
do
Ministério da
Saúde, em vagas decorrentes, respectivamente, das promoções de Francisco da Silva Rocha e de Raimundo
Nonato Pereira dos Santos;
b) Walter Navarro Braga, Lázaro.
Scoppetta, José Edmundo de Araújo,
Evandro Ribeiro dos Santos e Moisés
Alves de Aquino, em disponibilidade
em igual cargo do Quadro de Pessoal
do Ministério das Minas e Energia,
em vagas decorrentes, respectivamente, das promoções de Moacyr Pereira
Loureiro, Antônio de Souza Correia,
José Antônio dos Santos, Célia Maria.
da Silva e Mário de Souza Pinheiro;
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de Pessoal do Departamento Nacio-

mente, das promoções de Wilson dos
Santos, Manoel Afonso, Eduardo 'rorres de Andrade e Juvêncio Nunes Viana;
b) Agnaldo Napoleão de Amorím, em
disponibilidade em igual cargo do
Quaili'o de Pessoal da extinta Comissão do Vale do São Francisco, em
vaga decorrente da promoção de AdeIino Bonfim Cardoso;
V) no cargo de Guarda. código GL-

nístério do Interior, em vaga decorrente da promoção de Odemar de

203.S.A:
a) Eutiquiano José dos Anjos, .roao

c) Pedro Francisco Chagas e Je·
.sualdc Espíndola de Moraes, em dis..
ponibilidade em igual cargo do Quadro

de Pessoal da extinta Comissão do
Vale do São Francisco, em vagas decorrentes, respectivamente, das promoções de Edelmira da Mata e Aründa Rigaud de Freitas;
d) Clovis da Silva Piau, em disponibilidade em igual cargo do Quadro

nal de Obras COntra as secas, do MiAraújo Freitas;
lI) no cargo de pedreiro, código A"
101.8.A:
a)

Manoel Antônio Santos, em dis-

ponibilidade em igual cargo do Quadro de Pessoal do Ministério da Baúde, em vaga decorrente do falecimen-

to de Manoel Alves de Souza;
b) Petroníllo Oliveira e Datvíno Alves de Fraga, em disponibilidade em
igual' cargo do Q'.l.ac.rc. de Pessoal da
extinta Comissão do Vale do São Francisco, em vagas decorrentes, 1'f2SpeCtdvamente, das prorncçôes de José da
Cruz Buenes
e Vitor Barbosa da
Paixão;
c) Joâo Cordeiro Damasceno, Agripino José dos Santos e Oscar Mendes
Damasceno, em disponibilidade em
igual cargo do Quadro de Pessoal do
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas, do Ministério do Interior, em vagas decorrentes, respectivamente, das promoções de Benedito
Silva da Paixão, Antônio Alves de
Freitas e Felíx dos Santos Dorea:
lU) no cargo de Auxiliar de Bibliotecário, código EC-I02. 7:
a) Mercedes do Amor Divino,
em
disponibilidade em igual cargo do
Quadro de Pessoal do Ministério das
Minas e Energia, em vaga decorrente
da exoneração de Ana Julina Barreto
de Araújo;
b) Odete Gomes, em disponibilidade
em igual cargo do ouaõro de Pessoal
do Ministério do Trabalho e Prevtdêncía Social, em vaga decorrente da
exoneração de Lucia de Oliveira:
IV) no cargo de Auxiliar de Por~
taria, código GL-303. 7.A:
a) Alvaro Gomes da Silva, Chmérfo
dos Santos Silva, Maria Silva Andrade e Jurandír Pitanga Lage, em disponibilidade em igual cargo de Quadro de Pessoal do Ministério da Saú.de, em vagas decorrentes, respectiva-

Evangelista de Brito e Nelson Ferreira de Lima, em disponibilidade em
igual. cargo do Quaili'o de Pessoal da
extinta Companhia do Vale do São
Francisco, em vagas decorrentes, respectivamente, das promoções de Rcque Pereira dos Santos, de Augusto
Sales dos Santos e de Marcelíno dos
Santos;
b) Ranulfo Cardeal Magalhães, em
disponibilidade em igual cargo do
Quadro de Pessoal do Ministério da
Saúde, em vaga decorrente do falecimento de Balbíno de Jesus Vale;
VI) no cargo de MédicO, código TCS01.21.A:
a) José Humberto Meira Andrade
Nunes, em disponibilidade em igual
cargo do Quadro de Pessoal da e~
tinta Comissão do Vale do São Francisco, em vaga decorrente da promoção de "Eduardo Ribeiro Bahiana;
b) Maria Alice Firpo Mascarenhas,
em disponibilidade em igual cargo do
Quadro de Pessoal do Instituto de
Previdência e Assistência dos Servidores do Estado, em vaga decorrente
da promoção de Roberto Figueira
Santos.
Art. 29,
Os aproveitamentos de
que trata este Decreto não homologam situação que, em virtude de sindicância, inquérito administrativo ou
revisão de enquadramento, venha a
ser considerada nula, ilegal ou COntrária a normas administrativas vigentes.
Art. 39 Os órgãos de pessoal dd
Ministério da Saúde, do Ministéno das
Minas e Energia, do Mínistérío do
Trabalho e Previdência Social, do Departamento Nacional de Obras Contra as Sêcas, da Superíntendéncía do
Vale do São Francisco e do Instituto de Previdência e Assistência dos
Servidores do Estado remeterão ao
da Universidade Federal da Bahia no
prazo de 30 (trinta) dias, a contar da
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vigência deste Decreto, OS assentamentos funcionais dos respectivos servidores indicados no artigo 19.
Art. 49. Este Decreto entrará em
Vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 26 de janeiro de 1972;
1519 da Independência e 849 da
República.
EM.ÍLIO G. MÉDICI

Jarbas G. Passarinho
Júlio Barata
F. Rocha Lagôa
Benjamim Mário Baptista
José Costa Cavalcanti

DECRETO N9 70.062 - DE 26
JANEIRO DE 1972

DE

Redistribuâ cargos, com os respectivos
ocupantes, do MiniStério das Minas e Energia para o Ministério do
Trabalho e Previdência Social, e
dá outras providêMias.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição, e
tendo em Vista o disposto no artigo
99, § 29, do Decreto-lei ns 200, de 25
de fevereiro de 1967, decreta:
Art. 19. Ficam redístríbuídos, para
o Quadro de Pessoal - Parte Especial - do Ministério do Trabalho e
Previdência Social, os cargos abaixo
índícados, com os respectivos ocupantes, integrantes de iguais Quadro e
Parte do Ministério das Minas e Energta, oriundos do extinto Serviço de
Alimentação da Previdência Social ••
(SAPS) :
a) 1 (um) cargo de Ajudante de
Restaurante, código A-511.7, ocupado
por José Gomes da Silva;
b) 1 (um) cargo de Encarregado de
Caixa, código AF-704.11, ocupado por
Fernando Luiz do Nascimento;
c) 1 (um) cargo de Administrador
de Posto de Subsistência, código AF104.14, ocupado por José Maia Wanderley;
d) 1 (um) cargo de Superintendente de Restaurante, código AF-209.16,
ocupado por Moacyr Carlos Ferrei-

ra.

Art. 29. O disposto neste ato não
homologa situação que, em virtude de
sindicância, inquérito administrativo
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ou revisão de enquadramento, venha
a ser considerada nula, ilegal ou contrária a normas administrativas vlgentes.
Art. 39. O órgão de pessoal do
Ministério das Minas e Energia remeterá ao do Ministério do Trabalho e
Previdência Social, no prazo de 30
(trinta) dias, a contar da vigência
deste decreto, os assentamentos funcionais dos servidores mencionados no
artigo 19.
.art. 49. Os ocupantes dos cargos
ora redístríbuídos continuarão a perceber os seus vencimentos e vantagens
pelo órgão de origem, até que o orçamento do Ministério do Trabalho e
Previdência Social consigne 00 recursos necessários ao pagamento das despesas resultantes do cumprimento
deste ato.
Al't. 59. Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 26 de janeiro de 1972;
1519 da Independência. e 849 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Júlio Barata
Benjamim Mário Baptista

DECRETO NQ 70.063 - DE 26
JANEIRO DE 1972

DE

Concede autorização à empresa americana Texas Imtruments Inc, de
Dallas, Texas, Estados Unidos da
América, para operar no território
nacional.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição, e
tendo em vista o disposto no artigo
29 da Lei n 9 960, de 8 de dezembro
de 1949, e atendendo ao que consta
do Processo MME - nv G06.938 de
1971, decreta:
Art. 19. E' concedida autorização
à empresa americana Texas Instruments Inc, de Dallas, para através de
sua subsidiária Geophoto Servíces Inc,
Dallas, Texas e sua consorciada brasileira Texas Instrumentos Eletrônicos
do Brasil, operar no território nacional, com aeronave de sua propriedade nos serviços de reconhecímen to de
aerogamaespectrometrta e levantamento aeromagnétdco, contratados com a
Companhia de Pesquisa de Recursos
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Minerais

(CPRM) , no interesse do

Departamento Nacional da Produção
Mineral (DNPM) e ou da Comissão
Nacional de Energia Nuclear
.
<CNE'N) .

Art. 29, A autorização de que trata este decreto vigorará pelo prazo de
2 (dois) anos, a partir do início da

execução dos serviços, ficando a contratada obrigada ao cumprimento integral das leis, regulamentos e ÜlStruções em vigor.
Art. 31l. Este decreto entra em
Vigor na data de sua publicação.

Brasília, 26 de janeiro de ]972;
15<19' da Independência e S4Q da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

tígc 39 do Ato Institucional nc 5, de
13 de dezembro de 1968, tendo em
vista o artigo 182 da Constdtulção, resolve:
Art. 19.
Fica decretada a inter.
vençâo federal no Muníctpío de Leme,
no Estado de São Paulo.
Art. 29. Fica nomeado Interventor
no Munlcípío o Senhor Coronel Aldo
Campanhã, que tomará posse perante
o Ministro de Estado da Justiça.
Art. 39. Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 26 de janeiro de 1972;
1519 da Independência e 849 da
República.

Benjamim M ária Baptista

EMÍLIO G.

MÉDICI

Raul Armando Mendes

DECRETO N9 70. 064 ~
J ANElRO DE 1972

DE

26

DE

DECRETO

Autoriza o funcionamento da Escola
de Educação Física, em Mogi das
Cruzes - SP.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item UI, da Constituição, de
acordo COm o artigo 47 da Lei no "
6.540, de 28 de novembro de 1968, alterado pelo Decreto-lei nc 842, de 9
de setembro de 1969 e tendo em Vista
o que consta do Processo no CFE 724
de 1970 do Ministério da Educação e
Cultura, decreta:
Art. 19.
Fica autorizado o funcionamento da Escola de Educação FiBica mantida pelo Clube Náutico Mogtano com sede em Mogi das Cruzes,
Estado de São Paulo.
Art. 29. Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 26 de janeiro de 19';2;
1519 da Independência e 849 da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

NQ 70.066 - DE 26 DE
JANEIRO DE 1972

Dispõe sôbre o Programa Nacional de
dá ouTeleducação (PRONTEL)
tras providências.

e

O Presidente da República, no uso
das atribuições que lhe confere o artigo 81, itens UI e V, da constatuíção, decreta:

Art. 19. E' instituído o Programa
Nacional de 'I'eleducaçâo .
PRONTEL, com o objetivo de integrar, em âmbito nacional, as atividades didáticas e educativas, por intermédio do Rádio, da Televisão e outros meios, de forma articulada com
a Política Nacional de Educação.
Art. 29. As atívídadea de que trata
o artigo anterior serão supervisionadas e coordenadas por uma Comissão
de Coordenação, de natureza transitória, constituída de seis membros, sendo um deles o coordenador, todos designados pelo Ministro da Educação
e Cultura.
componentes da
de Coordenação do
PRONTEL serão dois representantes
do Ministério da Educação e Cultura,
um do Ministério das Comunicações,
um do Ministério do Planejamento e
Coordenação Geral e um do Mímstério da Fazenda, indicados pelos respectivos Ministros de Estado.
§ 29 • A Comissão de Coordenação
do PRONTEL funcionará junto à Se§

19 Os demais

Co~ão

DECRETO N9 70.065 -

DE 26 DE

JANEIRO DE 1972
Decreta intervenção federal no Município de Leme, Estado de sno
Paulo, e dá outras providências.

o Presidente da República, no uso
da atribuição que lhe confere o ar-

ATOS DO PODER EXECUTIVO

cretarla Geral do Ministério da Educação e Cultura e sob a supervisão do
Secretário-Geral.
Art. 39. O PRONTEL será cxecutado com recursos orçamentários
federais, estaduais e extraorçamentários, de fontes internas e externas, que
sejam destinados às atividades de. que
trata o artigo 19 deste decreto.
I
Art. 49. Será aberta, no FNDE Fundo Nacional de Desenvolvimento
da Educação, uma suoconta denominada Fundo Especial para 'I'eleducaçâo, nas condições previstas nos artigos 71 e 73 da Lei nv 4.320 de 1964,
destinada à provisão de recursos para
financiamento dos projetos a serem
administrados ou executados pelo ..
PRONTEL.
§ 19.
As dotações orçamentárias
consignadas aos órgãos do Ministério
da Educação e Cultura, destinadas aos
projetos relativos à Teleducação, se~
rão automaticamente integradas nesse Fundo Especial.
§ 29. O FNDE poderá destinar recursos para o financiamento, total ou
parcial, de projetos que integrem o ..

PRONTEL.
§ 39. Os recursos provenientes de
empréstimos externos serão depositados em conta especial no Banco do
Brasil Sociedade Anônima, em nome
do Fundo Especial para 'I'eleducação.
§ 49.
Os recursos postos à disposição da Comissão de Coordenação do
PRON'I'EL serão depositados em conta
especial, aberta à SUa ordem no Banco
do Brasil S. A.
.
§ 59. O PRONTEL se desenvolverá
sob forma de Serviços em Regime de.
Programação Especial, seguindo programas especiais de trabalho e pela
adoção de normas peculiares de aplicação, devendo a~ despesas ser classificadas de acordo com o parágrafo
único do artigo 20 e artigo 71 da
Lei n« 4.320, de 17 de março de 1964.
§ 69. Os recursos ainda existentes
em quaisquer órgãos do Ministério da
Educação e Cultura destinados a attvídades relacionadas com a 'I'eleducação deverão ser progressivamente repassados para a .Comíssâo de Coordenação do PRONTEL, na forma do §
49 deste artigo, mediante proposta da
mesma Comissão.
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Art. 59 A Comissão de Coordenação do PRONTEL prestará contas
dos recursos aplicados ao FNDE, de
acordo com as normas vigentes.
Art. 69. O Ministro da Educação
e Cultura, mediante proposta da Comissão de Coordenação do PRONTEL,
estabelecerá normas visando à elaboração de convênios a serem celebrados
com outros órgãos da Administração
Federal ou com os Estados.
Art , 79.
Para o desempenho de
suas atribuições, a Comissão de Coordenação do PRONTEL utilizará os
recursos administrativos, inclusive pessoal, dos órgãos do Ministério da Edu...
cação e Cultura.
Parágrafo único.
O Ministrada
Educação poderá requisitar funcionários de outros órgãos da Adminis...
tração Federal, observadas as normas
legais e regulamentares pertinentes,
para atender aos serviços da Comissão de Coordenação do PRONTEL.
.A1't. 89. Em caso de comprovada
necessidade que não possa ser atendida na forma do artigo anterior, a
Comissão de Coordenação do
.
PRONTEL poderá contratar especialistas para execução de determlnadaa
fases do programa e pelo prazo de
duração da fase respectiva, mediante
prévia autorização do Presidente da
República.
.A1't. 99. A Comissão de Coorde ...
nação do PRONTEL poderá contratar, se necessário, serviço de empresas especializadas relativos a consultoria, supervisão, avaliação e execução
de projetos.
Art. 10. O PRONTEL deverá compatibilizar suas ações COm o sistema
Avançado de Tecnologias Educacionais (SATE) , previsto no Decreto no
65.239, de 26 de setembro de 1969,
notadamente para efeito de implementação da orientação de longo prazo
que vier a ser definida e com vistas
à progressiva implantação do projeto
de Tecnologias Avançadas para a
Educação, atualmente em fase de estudo de viabilidade.
Art. 11. O Regimento da Comissão de Coordenação do PRONTEL será aprovado por ato do Ministro da
Educação e Cultura.
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Art. 12. O presente Decreto entra em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 26 de janeiro de 1972;
11:;.19 da Independência e 84'? da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

José Flávio Pécora
Jarbas G. Passarinho
Henrique Flaneer
Hygino C. Corsetti

DECRETO N9 70.067 -

DE

26

DE

JANEIRO DE 1972

Dispõe sobre o programa de Expansão
e Melhoria do Ensino e dá outras
providências.

o Presidente da República, no 1180
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição, deereta:
Art. 1Q •
E' criado o Programa
de Expansão e Melhoria do Ensino
- PREMEN - com o objetivo principal de aperfeiçoar o sistema de ensino de primeiro e segundo graus no
Brasil.
Al't. 29. Este Programa absorve o
Programa de Expansão. e Melhoria do
Ensino Médio - PREMEN - aprovado pelo Decreto ne 63.914, de 26 de
dezembro de 1968, que se encontra em
execução.
Axt. 39. O PREi:MEN é mecanismo
especial de natureza transitória nas
condições do Decreto no 66.296, de 3
de março de 1970, criado para consecução dos objetivos dos Projetos Que
lhe forem afetos, e, em consequêncía, terá normas peculiares de aplicação de recursos de que trata o artigo
71 da Lei nc 4.320, de 17 de março de
1964.
Art. 49. O PREMEN será administrado por uma Comissão de Admínistraçâo, que representará a União
em todos os atos relacionados com
a execução de Projetos e será constituída de sete membros, sendo um
deles coordenador; designados pelo
Ministro de Estado.
Art. 59. O PREMEN contará com
recursos orçamentários federais, estaduais e extra-orçamentários de fontes internas e externas.

Art. 69. Na conformidade do artigo 4Q, § 39, da Lei nc 5.537, de 21 de
novembro de 1968, com a redação do
Decreto-lei no 872, de 15 de setembro
de 1969, é aberto como subconta do
Fundo Nacional do Desenvolvimento
da Educação (FNDE) , um Fundo Especial para, nas condições previstas
nos artigos 71 e 73 da Lei nc 4.320,
de 17 de março de 1964, prov-er os recursos necessários à realízacâo dos
Projetos a cargo do PREMlEN.
§ 19.
Todos os recursos provementes das fontes externas e do Governo brasileiro constituirão o Fundo
Especial, que fará as liberações automáticas ao PREMEN, para fins de
aplicação.
§ 2Q •
As dotações orçamentárias
consignadas aos Orgãoa do Ministério
da Educação e Cultura, destinadas a
projetos a serem executados pelo ..
PREMEN, serão automaticamente integradas nesse FUNDO. tão logo aprov?-das.
§ 39. O FNDE poderá destinar outros recursos para o financiamento total ou parcial de Projetos a serem
executados pelo PRElMEN, não custeados com recursos orçamentários.
49. Os recursos provenientes de
empréstimos externos serão depositados em contas especiais no Banco do
Brasil S. A., em nome do Fundo
Especial, uma para cada acordo de
empréstimo.
§ 59.
Os recursos postos à disposição do PREMEN serão depositados
em contas especiais, abertas &. sua
ordem, no Banco do Brasil Sociedade Anônima.
§ 69.
As atividades do PREMEN
se desenvolverão segundo programas
especiais de trabalho, d-evendo as despesas ser classificadas como Serviço
em Regime de Programação Especial,
de acordo com o § 49 do art. 12, artigo 13, parágrafo único do artigo
20 e artigo 71, todos da Lei nv 4.320,
de 17 de março de 1964.
§ 79 •
Os recursos nacionais di:::poníveís, no atual exercício financeiro,
continuarão a ser aplicados até o fim
do exercício, segundo os Planos de
Aplicação em vigor, porém obedecendo ao previsto no artigo 73 da Lei n?
4.320, de 17 de março de 1984.
§ 89. Os recursos empenhados e os
não aplicados, decorrentes do Decreto nc 63.91.4, de 26 de dezembro de
ê
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1968, relativos ao

exercício de 1971,
serão transferidos para o atual, na
forma do artigo 73 da Lei nc 4.320,
de 17 de março de 1964.
Art. 79. O PREMEN prestará contas da aplicação dos recursos financeiros ao FNDlE.
Parágrafo único. As prestações de
contas serão feitas até 90 (noventa)
dias após o encerramento do exercício
financeiro a que se referirem.
Art. 89. O PREIvIEN, na execução
dos projetos, poderá recorrer a órgãos
especializados do Ministério da Educação e Cultura.
Art. 99.
O PREMEM disporá de
uma Secretaria Executiva, CUjo titular será designado pelo Ministro de
Estado, mediante indicação da Comissão de Administração.
Art. 10. O PREMEN" deverá estruturar-se de modo a possibilitar a consecução dos objetivos para os quais
foi criado.
§ 19. Haverá, em cada Estado participantes, quando necessário, órgão
executivo para implementação dos
Projetos.
.
§ 29. Poderão ser contratados serviços de empresas especializadas, para consultoria, execução, supervisão e
avaliação de projetas.
§ 39. O PR:E:MiEN expedirá normas
.especificas sobre os diversos aspectos.
dos Projetos, visando à elaboração dos
Convênios a serem estabelecidos com
os Estados e outros órgãos.
Art. 11. Para atender aos encargos do Programa, o Ministro da Educação e Cultura poderá requisitar, de
acordo com a regulamentação pertinente, servidores de outros setores governamentais, bem como contratar especialistas, por prazo determinado, na
forma do artigo 97 do Decreto-lei nv
200, de 25 de fevereiro de 1967, com
a redação dada pelo Decreto-lei nc
900, de 29 de setembro de 1969.
Art. 12.
Para efeito de supervisão, o PREMEN é vinculado à Secretaria Geral do Ministério da Educação e Cultura.
Art. 13. Os órgãos técnicos do Ministério da Educação e Cultura prestarão assistência ao PREMEN.
Art. 14. O Regimento do PREMEN
será expedido por ato do Ministro
da Educação e Cultura.
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Art 15. Ficam mantidos os compromissos assumidos mediante COnvênios firmados com os Estados, em
decorrência do Decreta nv 63.914, de
26 de dezembro de 1968.
Art. 16. E' revogado o Decreto ne
63.914, de 26 de dezembro de ~968, que
provê sobre o Programa de Expansão e Melhoria do Ensino Médio.
Art. 17. O presente Decreto entra em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 26 de janeiro de 1972;
1MQ da Independência e S19 da
República.
EMÍLIO G.

MEDrcI

José Flávio Pécora

Jarbas G. Passarinho
Henrique Flameer

DECRETO NQ 70.068 JANEIRO DE

DE 27 DE

1972

Concede reconhecimento ao
Mecânica de Máquinas, da
de de Engenharia de
"Braz Cubas", com sede
das Cruzes, SP.

Curso de
FaculaaOperaçáo
em Mogi.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item In, da Constdtuícãc, de
acordo com' o artigo 47 da Lei no ..
5.540, de 28 de novembro de _968, alterado pelo Decreto-lei nc 842, de 9
de setembro de 1969 e tendo, em vísta
o que consta do Processo nc CFE 417
de 1971 do Ministério da Educação e
Cultura, decreta:
Art. 19.
E' concedido !€CO~heCI
mento ao Curso de Mecânica de Máquinas, da Faculdade de Engenharia
de Operações "Braz Cubas", mantido
pela Sociedade Civil de Educação
"Braz Cubas", com sede em Mogl das
Cruzes, Estado de São Paulo.
Art. 29. Este Decreto entrara em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 27 de janeiro de 1972;
151Q da Independência e 849 da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Jarbas G. Passarinho
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DECRETO

N.O

70.069 -

DE

27

DE JANEIRO DE

1972

Altera a Ordenança-Geral para o Serviço da Armada, aprovada
pelo Decreto n.O 8.726, de 6 de t eoereirc de 1942

O Presãdente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item lI! da Constituição, decreta:
Art. 1.0 O artigo 21-1-4 da Ordenança-Geral para o Serviço da Armada, aprovada pelo Decreto D.O 8.726, de 6 de fevereiro de 1942, passa a
vigorar COn1 a seguinte redação:

"A fim de manter uniformidade nos
serviços a Organização Básica para
os Navios da Armada (OBANA) será

"Art. 21-1-4

órgão elaborador da Organização
Básica para os Navios (OBANA)."

elaborada pelo Estado-Maior da Armada."
Art. 2.° Fica acrescido ao Capítulo único do Título XXI - "Das organizações de combate e administrativas dos navios" da Ordenança-Geral
para o Serviço da Armada, aprovada pelo Decreto n.v 8.726, de 6 de fevereiro de 1942, o Art. 21-1-5, com a seguinte redação:
"Caberá ao Comandante de Opera"Art. 21-1-5
ções Navais, a aprovação das Organiórgão elaborador da Organização
zações das Forças Navais e as Orga- Administrativa das Forças Navais
nízações dos tipos e classes de navios e dos Navios da Armada."
subordinados às Forças Distritais.
Caberá ao Comandante-em-Chefe
da Esquadra, ao Diretor de Hidrografia e Navegação e ao Comandante da
Força de Transporte da Marinha, a
aprovação das Organizações dos demais tipos e classes de navios da Armada, segundo sua subordinação."
Art. 3.° Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 27 de janeiro de 1972; 151.° da Independência e 84.° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI
Adalberto de Barros Nunes

DECRETO NQ 70.070 -

DE 28 DE

JANEIRO DE 1972
Declara sem efeito o Decreto n.o 41.529,
de 17 de maio de 1957

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, nos
termos do Decreto-lei nc 227, de 23
de fevereiro de 1967 (Código de MIneração), alterado pelo Decreto-Iel
nc 318, de 14 de março de 1967, o
tendo em vista o que consta no processo DNPM 6.080-48, decreta:
Art. 19 Fica declarado sem efeito
o Decreto número quarenta e um mil
quinhentos e vinte e nove (41.529) de
dezessete (17) de maio de mil nove ..

centos e cinqüenta e sete (1957), que
concedeu ao cidadão brasileiro Alvaro
Mendes de Almeida, o direto de lavrar
cassiterita e associados no lugar denominado Barro Vermelho, município
de Resende Costa, Estado de Minas
Gerais cujos direitos foram cedidos
à Cia. Estanífera do Brasil.
Art. 2g Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 28 de janeiro de 1972;
151g da Independência e 849 da
República.
EMÍLIO G.

MEDICI

Benjamim Mário Baptista

ATOS DO PODER EXECUTIVO

DECRETO NQ 70.071 JANEIRO DE 1972

DE

28

DE

Retifica o artigo 19 do Decreto número 37.554 de 30 de junho de

1955.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item lI!, da Constituição, nos
termos do Decreto-lei n.v 227, de 28
de fevereiro de 167, (Código de Mineração), alterado pelo Decreto-lei
n.s 318, de 14 de março de 1967, decreta:
Art. 1Q Fica retificado o artigo 1Q
do Decreto nc trinta e sete mil quinhentos e cinqüenta e quatro .....
(37.554) de trinta (30) de junho de
mil novecentos e cinqüenta e cinco
(1955) que passa a ter a seguinte redação: Fica outorgada a Mármores e
Granitos do Brasil S. A., concessão
para lavrar mármore, no lugar denominado Oardíal Mota, em terrenos ':"6
propriedade de Taciano Pereira da
Silva, distrito e município de Santana
do Riacho, Estado de Minas Gerais,
numa área de quinze hectares oitenta e seis ares e setenta e seis cenulares (15,8676ha), delimitada por um
polígono irregular, que tem um vertice a quinhentos e cinqüenta e seis
metros (556m), no rumo verdadeiro
de sete graus cinqüenta minutos noroeste (7950'NW), da confluência dos
córregos Canto da Serra e Vacaria,
e os lados a partir desse vértice, os
seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: cento e cinco metros ....
(105m), oeste (W); trezentos metros
(300m), vinte cinco graus noroeste
(259 NW); quatrocentos e setenta e
dois metros (472 mj, dez graus trinta
minutos nordeste (lOQ30' NE); cento
e setenta e dois metros (l72m) norte
(N); cento e quarenta e seis metros
(146m), este. (E); novecentos e sete
metros (907m), sul (S).
Art. 2Q A presente retificação de
Decreto será transcrito no livro C Registro dos Decretos de Lavra, do
Departamento Nacional da Produção
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Mineral, do Ministério das Minas e
Energia.

Art. 39 zste Decreto entrará em vIgor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 28 de janeiro de 1972;
1519_ da Independência e 849 da
República.
EMíLIO G. MÉDICI

Benjamim Mário Baptista

DECRETO

N° 70.072 DE 28 DE
JANEmO DE 1972

Concede à Cerâmica Togni S .A. o
direito de lavrar argila no município de poços de Caldas, Estado de
Minas Gerais.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item rrr, da Constituição, nos
termos do Decreto-Lei n'' 227, dê 28
de fevereiro de 1967 (Código de MiM
neraçâo) , alterado pelo Decreto-lei
nc 318, de 14 de março de 1967, decreta:
Art. 1° Fica outorgada à Cerârmca 'I'ogní S. A., concessão para lavrar
argila, em terrenos de propriedade de
Eliseu A. Togni e Anibal C. Togni.
no lugar denominado Campo do
Areíâo, distrito e -munícípío de Poços
de Caldas, Estado de Minas Gerais,
numa área de dois hectares trinta
ares e quarenta e cinco centíares
(2,3045ha), delimitada por um polígono irregular, que tem um vértice a
duzentos e oito metros (208m), no rumo vere'__ . . .círo de oito graus dezesseis
minutos sudeste (8'16SE), da cabeça
de concreto da ponte sôbre o córrego
Arelão, no caminho qUe liga o local
de jazida à antiga rodovia Poços de
Caldas, e os lados a partir dêsse
Vértice, os seguintes comprimentos e
rumos verdadeiros: quarenta metros
(40m) , este (E); setenta metros
.
(70m) , sul (S); quinze metros
.
(l5m) , este (E); vinte metros (20
metros), sul (8); vinte metros (20m),
este (E); vinte metros (20m); sul (S);
vinte e um metros (21 m) este (E):
vinte metros (20 m), 8; vinte
e nove metros (29 m) , este (E);
cinqüenta e cinco metros (55m), sul
(S); dez metros (10m) oeste (W); oitenta metros (80m), sul (8); trinta e
cinco metros (35m), oeste (W); quinze metros (l5m) , norte (N); cinqüenta metros (50m), oeste (W); dez me-
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tros (10m) norte (N); quarenta me-

tros (40m) oeste (W); cento e quinze
metros (115m). norte (N); dez metros
(Iüm) , este (E); cento e vinte e cínco

metros (125m), norte (N). Esta concessão é outorgada mediante as condiçõ constantes dos artigos 44, 47 e
suas alíneas e 51 do código de Mine-

ração, além de outras constantes do

mesmo Código, não expressamente
mencionada neste decreto.
Parágrafo único. Esta concessão fi~
ca sujeita às estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto número 51.726, de 19 de fevereiro de
1963 e da Resolução nc 3 de 30 de
abril de 1965, da Comissão Nacional

de Energia Nuclear.
Art. 29 O concessionário fica obrigado a recolher aos cofres públíccs,
na forma da Lei, os tributos devidos
à União, em cumprimento do disposto no Decreto-lei nv 1.038, de 21 de
outubro de 1969.
Art. u9 Se o concessionário não
cumprir qualquer das obrigações que
lhe incumbem a concessão para lavrar
será declarada caduca ou nula, na
forma dos artigos 65 e 66 do Código
de Mineração.
Art. 4° As propriedades víztnhaa
estão sujeitas às servidões de solo (j
sub-solo para fins de Lavra na forma
do artigo 59, do Código de Mineração.
Art. 59 A concessão de lavra terá
por titulo êste Decreto, que será
transcrito no livro C-Registro dos Decretos de Lavra, do Departamento
Nacional da Produção Mineral, do
Ministério das Minas e Energia.
Art. 6,0 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário
(l}NP~ 2.329-64).
Brasrna, 28 de .r-ieiro de 1~n4;
1510 ce
Indeper.dêncía e 849 ua
República.
EMÍl,TQ G.

MÉDICI

Benjamim Mario Baptista

DECRETO N° 70.073 - DE 28
JANEIRO DE 1972

!'E

Concede à Companhia. de Cimento
PorUand Rio Branco direito de lavrar calcário no município de Corumbá, Estado de Goiás.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere 'J art.

EXECUTIVO

81, item III, da Constituição, nos
termos do Decreto-lei n" 227. de 28
de fevereiro de 1967 (Código de Mineração), alterado pelo Decreto-lei
n'' 318, de 14 de março de 1967, decreta:
Art . lO Fica outorgada à Companhia
de
Cimento Portland Rio
Branco
concessão para lavrar calcárío, em
terrenos de propriedade de Aícidea
Sebastíana Curado Fleury, no rugar
denominado Fazenda do Estreito, drstrito e municipio de Corumoá (l~.
Goiás, Estado de Goiás, numa área
de treze hectares vinte e quatro ares
e vinte e cinco centiares (13,24'25h'.I.),
dalímttada por um polígono rregular, que tem um vértice a dezessete
metros e oitenta e oito centímevrue
l17,88m),
no rumo verdadeiro
U:l
sessenta e tres graus vinte e sets minutos sudeste (63°26'SE), do marco
quilométrico noventa (km90) ia R.odovia BR-414 (Ex. BR-\)5), e os' ra-tos
a partir desse vértice, os segum ues
comprimentos e rumos verdadeiros:
cento e vinte metros (120m), este
(E); cinqüenta metros (50m), norte
(N); cento e cinqüenta metros o • •
(150m), este (E); quatrocentos e quarenta metros (440m), sul (8); duzentos e setenta metros (270m I, .em.e
(W) ; cinqüenta e cinco metros •..
(55m), norte (N); setenta e cinco .Ille~
tros (75m), oeste (W); duzentos e
vinte metros (220m), norte (N); vinte metros (20m), este (E); crínca e
cinco metros (35m), norte (N); vínte
e cinco metros (25m), este' (E); quarenta metros (40m), norte (N); trinta metros (30m), este (E); quarenta
metros (40m) , norte (N). Esta concessão é outorgada mediante as -ondiçôes constantes dos artigos 44, 47 e
suas almeas e 51 do Código -íe ~11~
neração, além de outras constantes
do mesmo Código, não expressame.lte
mencionadas neste decreto.
Parágrafo único.
Esta concessão
fica sujeita às estipulações 10 Icegulamento aprovado pelo Decreto, ...
u- 51.726 de 19 de fevereiro de 1!J~;3
e da Resolução n- 3 de 30 de ?orll
de 1965, da Comissão Nacional {te
Energia Nuclear.
Art. 20 O concessíonárfo fica obrrgado a recolher aos cofres públicos,
na forma da Lei, os tributos devidos
à União, em cumprimento do disposto do Decreto-lei n'' 1.038, de 21 de
outubro de 1969.
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Art. 3° Se o concessionário r.ãc
cumprir qualquer das obrigações CiLI!.
lhe incumbem a concessão para lavrar será declarada caduca ou nula
na forma dos artigos 65 e 66 do CO~
digo de Mineração.
Art. 4° As propriedades vizfnhaa
estão sujeitas às servidões do solo e
subsolo para fins de lavra, na forma do artigo 59 do Código de Mineração.
Art. 5° A concessão de lavra terá
por título este Decreto, que será
transcrito no livro C - Registro doa
Decretos de Lavra, do Departamento
Nacional da Produção Mineral, do
Mínrstérío das Minas e Energia.
Art. 6° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário
(DNPM 16.414-67).

Brasília, 28 de janeiro de 1972;
151° da Independência e 84° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI
Benjamim Mario Baptista

DECRETO N° 70.074 - DE 28 rue
JANEIRO DE 1972
Concede à Azuleijos do Pará S A.
AZPA o direito de lavrar caulim e
argila, no município de Irituia, Estado do Pará.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o art.
81, item lII, da Constituição, nos termos do Decreto-lei n'' 227, de 28 de
fevereiro de 1967 (Código de Minemção), alterado pelo Decreto-lei número 318, de 14 de março de 1967,
decreta:
Art. 10 Fica outorgada à Azuleijoa
do Pará S.A., EZPA, concessão para
lavrar caulim e argila, em terrenos
devolutos, na altura dos quüómetroa
noventa e sete a cento e dois ,K!ns
97 a 102), da Rodovia Bernardo Sayão
distrito e município de rrttüie, Estado do Pará, numa área de quinhentos
hectares (500ha), delimitada por t.m
retângulo, que tem um vértice a. mit
e vinte metros
(1.020m), no .umo
verdadeiro de onze graus trinta n.í-
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nutos sudoeste (1!°30'SW), do canto
sudoeste (SW), da ponte sobre o iaarapé Caratetua na Rodovia Bernardo
Bayão e os lados a partir desse vértice, o. seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: mil metros (1.eOO
fi), oeste (W); cinco mil metros ....
(5.00am), sul (S); mil metros (1.000
m) , este (E); cinco mil metros
.
(5.000m), norte (N). Esta concessão
é outorgada mediante as condfccea
constantes dos artigos 44, 47 e suas
alíneas e 51 do Código de Míneraçao,
além de outras constantes do mesmo
Código, não expressamente meneionadas neste Decreto.
Parágrafo único.
Esta concessão
fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto ....
n- 51.726 de 19 de fevereiro de 1963
e da Resolução n- 3 de 30 de abril
de 1965, da Comissão Nacional de
Energia Nuclear.
Art. 2° O concessionário fica obrigado a recolher aos cofres públicos,
na forma da Lei, os tributos davidoa
a União, em cumprimento do ãí.sooeto do Decreto-lei n- 1.038, de 12 de
outubro de 1969.
Art. 3° Se o concessionário (tão
cum!?rir qualquer das obrigações que
lhe íncumbem a concessão para lavrar será declarada caduca ou nula
na torma dos artigos 65 e 66 'lo Código de Mineração.
Art. 4° As propriedades vízmhaa
estão sujeitas às servidões do :'010 e
subsolo para fins de lavra, na fOl..
ma do artigo 59 do Código de Mineração.
Art. 5° A concessão de lavra terá
por título este Decreto, que será
transcrtto no livro C ~ Registra dos
Decretos de Lavra, do Departamento
Nacional da Produção Mineral õo
Ministério das Minas e Energia'.
Art. 6° Este Decreto entrara em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário
(DNPM 3.977-67).

Brasília, 28 de janeiro de l'J72;
151° da
Independência e 84° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI
Beninmim Mário Baptista
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28

DE

JANEIRO DE 1972

DECRETO Nl) 70.076 - DE 28
JANEIRO DE 1972

DE

Institui
Grupo de
Trabalho para
examinar e propor a uniformização
do regime de remuneração do pessoal civil e militar que serve no
exterior e dá outras providênclas.

Autoriza a Superintendência de Seguros Privados - SUSEP a expedir normas regulamentares pertinentes à fiscalização de entidades
que operam em seguros.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o &1"'"
tigo 81, item ITr, da. Constituição, deereta:
Art. 19 Fica instituído Grupo de
Trabalho, no Ministério das Relações
Exteriores, para examinar e propor
medidas para a uniformização do re-

O Presidente da República, usancc
da atribuição que lhe confere o artigo 81, inciso IH, da Oonstituíção,
decreta:
cr
Art. 1.0 Compete à Superintendência de Seguros Privados - SUSEtJ,
ouvido o Conselho Nacional de Seguros Privados, expedir as normas regulamentares das penalidades previatas nos Capitulas X e XI do Decretolei nc 73, de 21 de novembro de 1{l6B,
no Capítulo V da Lei n," 4.594, de 29
de dezembro de 1964, e nos Oapítutoa
IX e X do Regulamento que acompanha o Decreto no 60.459, de 13 de
março de 1967.

gime de retribuição do pessoal cívíl e
militar que serve no exterior.
Art. 2Çl O Grupo de Trabalho de

que trata o artigo anterior, sob a presidência do Embaixador Raul de Vicenzi, como representante do Ministério das Relações Exteriores, será
constituído pelos Doutor Domingos

Marques Grello, Senhor Dilson santana de Queiroz e Capitão-de-Mar-eGuerra Fernando Carvalho Chagas
como representantes, respectivamente,
dos Ministérios da Fazenda, do Planejamento e Coordenação Geral e do
Estado-Maior das Forças Armadas
parágrafo único. Os Membros do
GT desempenharão suas atribuições
sem prejuízo de seus encargos normais nos órgãos em que servem.
Art. 3.0 O GT a que se refere este
Decreto deverá apresentar relatório
de seus trabalhos, acompanhado de
propostas de medidas legais ou regulamentares que se fizerem necessárias, no prazo de 45 (quarenta e emco) dias, a contar da data de sua
instalação.
Art. 4° O Ministério das Relações
Exteriores fornecerá o material e
pessoal necessários ao funcionamento
do Grupo de Trabalho.
art. 5° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 28 de janeiro de 1972;
1519 da Independência e 849 da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Mário Gibson Barboza
José Flávio Pécora
Henrique Flanzer

Art. 21l Fica revogado o Decreto
nv 63.260, de 20 de setembro de 1968.
Art. 3Ç1 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário,
Brasília, 28 de janeiro de 1972'
151l) da Independência e 84Ç1 d~
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Marcus Vinicius Pratini de Moraes

DECRETO N° 70.077 JANEIRO DE 1972

DE

28

DE

Concede reconhecimento ao Curso de
Agronomia, da Escola Superior de
Agricultura, em Mossoró, Estado do
Rio Grande do Norte.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, de
acordo com o artigo 47 da Lei número 5.540, de 28 de novembro de 1965
alterado pelo Decreto-lei n- 842, de 9
de setembro de 1969 e tendo em vista.
o que consta do Processo CFE númcro 887-69 do Ministério da Educação
e Cultura, decreta:
Art. 1.0 lt concedido reconhecimento
ao Curso de Agronomia, da Escola Superior de Agricultura com sede em
Mossoró, Estado do Rio Grande do
Norte.

ATOS DO PODER EXECUnVO

Art. 20 Este Decreto entrará em vtgor na data de sua publícaçao, revogadas as disposições em contrárto .
Brasília, 28 de janeiro de 1972;
1510 da Independência e 840 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Jarbas G. pàssarinho

DECRETO NQ 70.078 - DE 31 DE
JANEIRO DE ~972
Concede reconhecimento aos Cursos
de Ciências Contábeis e Aâminieiração da Faculdade de Ciências Econômicas de Ribeirão Preto São
Paulo.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, de
acordo com o artigo 47 da Lei nc ..
5.540 de 28 de novembro de 1968,
alterádo pelo Decreto-lei nc 842, de
9 de setembro de 1969 e tendo em
vista o que consta do Processo CFE
nc 3&3 de 1971 do Ministério da Educação e Cultura, decreta:
Art. 19. E' concedido reconhecimento aos Cursos de Olências Contabeis e Administração da Faculdade de
Ciências Econômicas de Ribeirão Prêto mantida pela Instituição Uníversttárta "Moura Lacerda", com sede em
Ribeirão Prêto - Estado de São
Paulo.
Art. 29 Este Decreto entrara em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 31 de janeiro de 1972;
1519 da Independência e 349 da
República.
EMíLIO

G.

MÉDICI

Confúcio Pamplona

DECRETO N9 70.079 -

DE 31

DE

JANEIRO DE :972

Autoriza o funcionamento do Curso de
Ciências Administrativas da Fcciüdade de Ciências Contábeis de Santa
Cruz do Sul ~ RS.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição. ue
acordo com o artigo 47 da Lei nv • '.
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5.540, de 28 de novembro

de 1968,
alterado pelo Decreto-lei n» 842, de
9 de setembro de 1969 e tendo em
vista o que consta do Processo CFE
nº 142 de 1970 do Ministério da Edu.,
cação e Cultura, decreta:
Art. 19. Fica autorizado o tunctonamento do Curso de Ciências Administrativas da Faculdade de Ciê11cías Contábeis de Santa Cruz do Sul
mantido pela Associação Pro-Ensino
Superior de Santa Cruz do Sul COm
sede em Santa Cruz do Sul, Estado
do Rio Grande do Sul.
Art. 29. Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 31 de janeiro de 1972;
1519 da Independência e 84Q da
República.
EMÍLIO

G.

MÉDICI

contooío Pamplona
DECRETO N9 70.080 - DE 31
JANEIRO DE ~972

DE

Autoriza o funcionamento da .Faculdade de Filosofia, Ciéncias e Letras
"Professor Carlos Pasquale", em SáC1
Paulo.

O Presidente da República, usando
das atríbuíçôes que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição. ue
acordo com o artigo 47 da Lei nc ..
5.540, de 28 de novembro de 1968,
alterado pelo Decreto-lei nv 842, de
9 de setembro de 1969 e tendo em.
vista o que consta do Processo C'1"E
n 9 620 de 1971 do Ministério da Edu~
cação e Cultura, decreta:
Art. 19. Fica autorizado o funclonamento da Faculdade de Filosofia,
Ciências e Letras "Professor Carlos
Pasquale", com os cursos de Pedagogia, Estudos Sociais, Ciências, Matemática e Letras (Português, Francês
e Inglês), mantida pela Sociedade
Educacional "Liceu Acadêmico São
Paulo" com sede na cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo.
Art. 29. Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 31 de janeiro de 1972;
1519 da Independência e 849 da
República.
E:M:íLIO

G.

MÉDICI

Confúcio Pamplona
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ATOS

DECRETO N9 70.081 -

DE

DO PODEf'.

31

DE

JANEIRO DE 1972

Autoriza o funcionamento da Faculdade de Ciências Contábeis e Adm't-

nistrativas com os Cursos de Conta-

bilidade e Asiminietraçãc Gerais.

Minas

o Presidente da Repúbl1ca, usando
das .atríbuíções que lhe '30nfe::e1 artigo 81, item IH, da Constituição, de
acordo com o artigo 47 da Lei nv .•
5.540, de

28 de

nc 1.615 de

~970

novembro

de 1968,

alterado pelo Decreto-lei uc 842, de
9 de setembro de 1969 e tendo em
vista o que consta do Processo CFE
do Ministério da Ecíu-

cação e Cultura. decreta:
DECRETO N9 70.082 -

EXECUTIVO

Art. 19. Fica autorizado o íuncíonamento da Faculdade de Ciências
Contábeis e Administrativas, com os
cursos de Contabilidade e Adminístraçâo, mantidos pelo Instituto Cultural
Newton de Paiva. Ferreira, com sede
em Belo Horízon te, Estado de Minas
Gerais.
Art. 29 • Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrarto.
Brasília, 31 de janeiro de 1972;
1519 da Independência e 849 da.
Repúolica.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Conjúcio Pamplona

DE 31 DE JANEmO DE 1972

Altera a estrutura básica da Secretaria-Geral d~ Ministério dD Trabalho
e Previdência Social, dá nova denominação e reclassijica cargos em
coszzssco, transforma junções gratijicadas em cargos em comissão. reclassl'1ica e cria junções gratificadas no Quadro de Pessoal do mesmo
Ministério, e dá outras provÜ'lên cías,

O Presidente da República, usando das atríbuíções que lhe confere o
artigo 81, item In, da Constituição. e tendo em vista o disposto no artigo
181, itens I, 11 e lU, do Decreto-lei nc 200, de 25 de fevereiro de 1967, e
no artigo 11 da Lei nc 3.780, de 12 de julho de 1960, decreta:
Art. 19 O art. 29 do Decreto nc 64.924, de 4 de agôsto de 1969, passa
a ter a seguLnte redação:
A Secretaria-Geral compreende:
I - Ganínete
H - Assessoria Técnica
III - Assessoria de Planejamento e Orçamento
IV - Assessona de Organização
V - Assessoria de Coordenação
VI - Assessoria de Programação Fínanceira
VII - Assessoria de Assuntos Legislativos e Internacionais
VIII - Setor de serviços Auxjüares
Art. 29 Fica aprovada, na forma do anexo, a tabela discriminativa
dos cargos em comíssáo e das funções gratificadas integrantes do Quadl'o
de Pessoal - Parte Permanente - do Ministério do Trabalho e Previdência Social. resultante da adaptação da Secretaria Geral à estrutura estabelecida no respectivo Regimento Interno.
Art. gc A despesa com a execução dêste Decreto será realizada pelos
créditos orçamentários próprios do Ministério do Trabalho e Prevídêncía
social.
Art. 49 Este necreso entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
.erasma, 31 de janeiro de 1972; 1519 da Independência e 849 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Julio Barata

Henrique maneer

O anexo mencionado no art. 29 foi publicado no D.a. de 1-2-72.
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Sociedade Beneficente "H o e p i tal
Trombudo", com sede na Vila Trombuda, Santa Cruz do Sul, Estado do
Rio Grande do Sul - Processo
.

DECRETO N° 70.083 - DE 1° DE
FEVEREIRO DE 1972
Declara de utilidade pública as instituições que menciona.

MJ-16.781-71;

Serviço de Assistência à Mendicância (SArvIE), com sede em Aracaju,
Estado de Sergipe - Processo
.

o

Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
81. item III, da Constituição e ten.Io
em- vista o constante dos respectr-os
processos do Ministério da Justiça,
decreta:
Art. 1° São declaradas de uttlldade
pública, nos termos do artigo 1° da
Lei n'' 91, de 28 de agosto de 1935,
combinado com o artigo 1° 10 Regulamenta aprovado pelo Decreto número
50.517, de 2 de maio de 1\161, as seguintes instituições:

MJ-18.593-71;

l

Colégio Nossa Senhora do Carmo,
com sede em Juiz de Fora, Estado de
Minas Gerais - Processo MJ-35.586,
de 1970;

Ação Social Valenciana, com sede
em Valença, Estado do Rio de Janeiro - Processo MJ-37.404-70;
Associação Mineira de Assistência
aos Excepcionais - AMAE, com sede
em Passa Quatro, Estado de Minas
Gerais - Processo MJ-52.290-70;
Educandário "Bom Pastor", com ;:;ede em Santos, Estado de São Paulo Processo MJ-64.486-70;
Orfanato Pedro Richard, também
denominado Lar Pedro Richard, com
sede em Jacarepaguá, no Estado da
Guanabara - Processo MJ-2.274-71;

EMÍLIO G. MÉDICI

Raul Armando Mendes

DECRETO

NQ

70.084 - DE 1
1972

DE

FEVEREIRO DE

Localiza, no Campo dos Aionsoe, Estado da Guanaoara, a sede do COw
mando de Formação e Aperteíçoamenta, do Ministério da Aeronáutica.

Casa de Repouso "Allan Kardec",
com sede em Itapira, Estado de São
Paulo - Processo MJ-4.715-71;
Lar Evangélico Betel, com sede em
Pelotas, Estado do Rio Grande do Sul
- Processo MJ-8.561-71;
Associação de Proteção a Infância e
à Maternidade de Presidente Venceslau, com sede em Presidente Venceslau, Estado de São Paulo ~ Processo
MJ-8.849-71;

Escola Profissional "São Pio X"
com sede em Colatina, Estado do Espírito Santo - Processo MJ-8.915-71:
Associação de Proteção à Infância
de Volta Grande-Lactário "Josefina
Rocha", com sede em Volta Grande,
Estado de Minas Gerais - Processo
J

MJ-12.569-71;

Colégio e Escola Normal "Santa Dorotéía", com sede na cidade do Rio de
Janeiro, Estado da Guanabara - Processo MJ-21.308-71;
Oratório Festivo ':São João Bosco",
com sede em Aracaju, Estado de Sergipe - Processo MJ-26.878-71.
Art. 2° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, .I'evogadas as disposições em contrário.
Brasília, 1~ de fevereiro de 1972;
151° da Independência e 84° da
República.

O Presidente da República, USando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item III, da oonstrtutção e,
de conformidade com o artigo 46 do
Decreto-lei n 9 200, de 25 de fevereiro
de 1967, decreta:
Art. 19. Fica localizada no Campo
dos Afonsos, no Estado da Guanabara, a sede do Comando de Formação e Aperfeiçoamento, do Ministério
da Aeronáutica.
Art. 29. Este Decreto entrara. em
Vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 1 de fevereiro de 1972;
1519 da Independência c 849 da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

J. Araripe Macêdo
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DECRETO N9 70.085 - DE 1 DE
FEVEREIRO DE 1972

Localiza, em Sâo José dos Campos,
no Estado de São Paulo, a sede do
Departamento de Pesquisas e .nesesvolvimewto, do Ministério da Aero-

náutica.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item III, da Constdtuíçâo E..,
de conformidade com o artigo 46 do

Decreto-lei nc 200, de 25 de fevereiro
de 1967, decreta:
Art. lO?,

Fica localizada em Sâo

José dos Campos, no Estado de São
Paulo; a sede do Departamento de
Pesquisas e Desenvolvimento.
Art. 29. Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 1 de fevereiro de 1.972;
151Q da Independência e 349 da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

J. Araripe M acêdo

DECRETO N9 70.086 -

DE 1 DE

FEVEREIRO DE 1972

Cria o Departamento de Administração do Ministério da Fazenda, e
dá outras providências.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere c artigo 81, itens III e V da Constituição
e tendo em vista o disposto nos artigos 24 e 181 do Decreto-lei nc 200,
de 25 de fevereiro de 1967, decreta:
Art. 19. Fica criado, na estrutura
básica do Ministério da Fazenda, o
Departamento de Administração
(D. A.), diretamente subordinado ao
Ministro de Estado.
Parágrafo único.
O Ministro da
Fazenda poderá delegar a supervisão
do Departamento de Admínístraçáo
ao Secretário-Geral.
Art. 29. O Departamento de Administração é o órgão central de direção superior da administração das
atividades-meio do Ministério da Fazenda, excetuadas as relacionadas com
a administração de pessoal.
Art. 39. Ao Departamento de Administração compete exercer, no âmbito do Ministério da Fazenda, as ati-

vídades de planejamento, gestão, supervisão, controle, coordenação, orientação e execução referentes à administração de material, coras, comunicações, transportes, documentação, edifícios e outras que lhe sejam
atribuídas.
Parágrafo único. Os imóveis e edifícios onde funcionam as repartdçôes
fazendárias regionais continuarão sob
a administração das que atualmente
os ocupam até que sejam definidas,
por ato próprio do Ministro de Estado, as atribuições dos órgãos regronaís do Ministério da Fazenda.
Art. 49. O Departamento de Administração terá a seguinte estrutura
básica:
I - Gabinete do Diretor;
II - Diretoria de Normas Técnicas;
III - Divisão de Obras:
IV - Divisão de Material;
V - Divisão de Comunicações;
VI - Divisão de Transportes;
VII - Divisão de Documentação; e
VIII - Serviço Auxiliar da Administração.
Art. 5Q • Para os fins do disposto
neste Decreto:
I - Ficam criados os seguintes órgâos:
Gabinete do Diretor;
Diretoria de Normas Técnicas;
c) Divisão de Comunicações;
d) Divisão de Transportes;
e) Divísâo de Documentação;
j) Serviço Auxiliar da Admínístra-

a)
b)

çâo.

II - Passam a integrar o Departamento de Administração:
a) a Divisão de Material,
criada
pelo Decreto-lei nc 2.206, de 20 de
maio de 1940;
b) a Dívísão de Obras, criada pelo
Decreto nv 6.872, de 15 de setembro
de 1944;
c) a Biblioteca do "Ministério
ca
Fazenda, criada pelo Decreto-lei nc ..
6.159, de 30 de dezembro de 1943, que
ficará subordinada ao Diretor da Divisão de Documentação.
III - São absolvidos:
a) o atual Serviço de Comunicações
pela Divisão de Comunicações, ora
criada;
z» a atual Administração do Edifi~
cio pelo Serviço Auxiliar da Administração, ora criado.
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Art. 6'\ Fica extinto o Departamento Federal de Compras criado pelo
Decreto-lei n« 2.206, de 20 de maio
de ~940.
Parágrafo único. As atrtbuíçoes, os
encargos, o acervo e o pessoal do ora
extinto Departamento Federal de Compras ficam transferidos ao Departamento de Administração criado por
este Decreto.
Art. 79. Fica aprovada, na forma
do Anexo, a Tabela discriminativa. dos
cargos em Comissão do Quadro de
Pessoal - Parte Permanente - do
Ministério da Fazenda, para atender
à estrutura prevista neste Decreto.
Art. 8.°. O Ministro da Fazenda
expedirá, no prazo de 120 (cento e
vinte) dias, os atos necessários à execução do disposto no presente Decreto, observado o disposto no Decreto
nv 68.885, de 6 de julho de 1971, permanecendo em vigor, até então, as
atuais estruturas e atribuições da Divisão de Obras, Divisão de Material,
Biblioteca do Ministério da Fazenda,
Administração do Edificio da Fazenda.
e Serviço de Comunicações.
Art. 99. As dotações fixadas para
projetos e atividades constantes das
Unidades Orçamentárias 17.17 - Secretaria da Receita Federal (Orgâos
e Administração Geral) e 17.18 Departamento Federal de Compras,
serão movimentadas pelo Departamento de Administração e seu DiretorGeral será o ordenador da despesa.
Art. 10. As modificações conseqüentes ao disposto neste Decreto não poderão acarretar aumento de despe-

sa.

Art. 11. Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrárfo, e
expressamente o artigo 10 do Decreto
nv 63.659, de 20 de novembro de 1968.
Brasília, 1 de fevereiro de 1972;
151Q da Independência e 849 da
República.
EMÍLIO

G.

MÉDICI

José Flávio Pécorc

O anexo mencionado no art. 79 foi
publicado no D. O. de 2-2-72.

DECRETO N9 70.087 - DE 2
FEVEREIRO DE 1972

175
DE

Classifica oroõoe de deliberação coletiva existentes na área do Ministc~
rio da Justiça.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constdtuíçào, e
tendo em vista o disposto na Lei nv
5.708, de 4 de outubro de 1971, decreta:
Art. 19. O Conselho de Defesa dos
Direitos da Pessoa Humana
.
(CDDPH), o Conselho Nacional do
Trânsito (CNT) , o Conselho Superior
de Censura (OSC), o Conselho Administrativo de Defesa Econômica ....
(CADE) e Conselho Penitenciário Federal, orgâos de deliberação coletiva
existentes na área do Ministério da
Justiça, ficam classificados na almea
b do artigo 1° do Decreto n- 69.382,
de 19 de outubro de 1971 (órgãos de
29 grau).
Art. 29.
O número de reuniões
mensais remuneradas é o fixado nos
respectivos regulamentos e não poderá ultrapassar o limite previsto no
artigo 29, § 39, do Decreto n9 69.382,
de 19 de outubro de 1971.
Art. 3Q. Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 2 de fevereiro de 1972;
1519 da Independência e 849 da
República.
ElvIÍLIO G. MÉDICI

Raul Armando Mendes

DECRETO N.o 70.088
DE 2 DE
FEVEREIRO DE 1972
Aproveita no Quadro de Pessoal do
Ministério da Marinha, servidores
em disponibilidade, e dá outras providências.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição, e
tendo em vista que ao caso é de
aplicar-se, por analogia, o disposto no
artigo 99, § 2.°, do Decreto-lei número 200, de 25 de fevereiro de ..;;:167,
decreta:
Art. 1.0 Ficam
aproveitados, no
cargo de Serviçal, código GL;102.5.A,
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do Quadro de Pessoal - Parte Permanente - do Ministério da Marinha,
os seguintes disponíveis, mantido o
regime jurídico pessoal dos mesmos:
a) José dos Santos, Sebastião Pereira da Silva, Edson Pereira Berbosa Xavier e Ely Taveira Lopes, todos em disponibilidade em igual car-

Art. 4.0 ~ste Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 2 de fevereiro de 1972;
151" da Independência e 84° da
República.
EMíLIO G. MÉDICI

Adalberto de Barros Nunes
Júlio Barata

go, do Quadro de Pessoal do Instituto
de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado (IPASE), em vagas

decorrentes, respectivamente, do falecimento de Eurízia de Sá Abreu, da
aposentadoria de Maria do Carmo Batista, da aposentadoria de Maria Faz
da Silva e da promoção de Neuza
Dias Ferreira;
b)

Raimunda Ferreira Gonçalves,

Bylvia

Vasques Lopes de Almeida,

Maria da Penha Barros Silva, Iara
Araujo Cardoso, Isa Margarida Costa
Carneiro, Therezinha Nunes Tavares,
Grácla Peres Camargo, Maria Fernandina Amat, Nadir da Luz Ribeiro
Cavale Maria Auxiliadora Lopes
cante, todas em disponíbíüdade em
igual cargo, do Quadro de Pessoal do
Hospital dos Servidores do Estado
(HSE) , em vagas decorrentes, respectivamente, da exoneração' de tana
Deaílda Basilio da Silva, da aposentadoria de Francisca Alexandrina
Meira, da Aposentadoria de Maria
Rosálta Santana, da promoção
de
Hortência Barbosa da Silva, da promoção de Maria Gonçalves, da promoção de Maria de Lourdes Lima, da
promoção de Severina Eugênio de
Andrade, da promoção de Iara' da
Silva Neves Guimarães, da promoção
de Maria Júlia Alves de Souza e da
promoção de Maria Augusta -senna .
Art. 2.0 O disposto neste ato não
homologa situação que, em virtude de
sindicância, inquérito administrativo
ou revisão de enquadramento, venha
a ser considerada nula, ilegal ou contrária a normas administrativas vigentes.
Art. 3.° Os órgãos de pessoal do
Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado e do
Hospital dos Servidores do Estado remeterão ao do Ministério da Marinha, no prazo de 30 (trinta) dias,
contados da vigência deste Decreto ,'5
assentamentos funcionais respectivos
dos servidores mencionados no artigo 1.0.

DECRETO

N9 70.089 DE
FEVEREIRO DE 1972

2

DE

Torna sem efeito aproveitamento de
disponível no Quadro de Pessoal ao
Ministério da Marinha.

O Presidente da República, usando
das atribuições. que lhe confere o artigo 81, item 111, da Constituição, e
tendo em vista o que consta da Exposição de Motivos nc 59, de 19 de
janeiro de 1972, do Departamento Administrativo do Pessoal Civil, decreta:
Art. 19. Fica sem efeito o aproveitamento, no cargo de Escrevente-Datilógrafo, código AF-204.7, do Quadro
de Pessoal - Parte Permanente - do
Ministério da Marinha, de Mauricio
Hodmacker,
disponível do Instituto
de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado, constante do Decreto nc 69.860, de 30 de dezembro
de 1971, publicado no Diário oticuü
de 3:1 seguinte.
Art. 29. Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 2 de fevereiro de 1972;
151Q da Independência e 849 da
República.
EMíLIO G.

MÉDICI

Atuüoerto de Barros Nunes
Júlio Barata

DECRETO

N.o 70.090
FEVEREIRO DE

DE

2

DE

1972

Torna sem efeito a inclusão de servidores da extinta Superintendência do Plano de Valorização Sconõ-:
mica da Amazônia nos Quadros de
Pessoal dos Ministérios da Aeronáutica e da Marinha, e dá outras providências.
o

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item 111, da Constituição, e
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tendo em vista o que consta dos 'Processas n-s 5.225-71 e 3.808-71, do Departamento Administrativo do :?essoa,l
Civil, decreta:
Art. 1. Fica sem efeito a inclusão
dos seguintes cargos e -espectávcs
ocupantes, oriundos da extinta Superintendência do Plano de Valorização
Econômica da Amazônia nos I Quadros
de Pessoal - Parte Especial, dos Ministérios da Aeronáutica e da Marinha. efetuada' pelo Decreto número
60.429, de 11 ele março de 1967, publicado no Diário Oficial do dia 13
subseqüente:
a) Ministério da Aeronáutica:

Motorista CT.401.8;A

Escriturário AF. 202.8. A
Paulo Brito Cbermont ,
Datilógrafo AF. 503.7. A

Eduardo de Souza Pereira.
Lucüa Gama Evangelista.

1 -

2 -

Oswaldo Alves de Souza.

1

Assistente de Administração
AF.6D2.14.A

Q

1 -
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1 -

Joaquim Boulhosa.

Oficial de Administração AF.201.12.A
1 - Alcyria Araujo de Souza San-

tos.
Auxiliar de "rortaria GL.303. 7.A

José Lira Gomes.
Datilógrafo AF. 503.7. A
- José de Souza Gorav o
2 - Paulino de Brito Chaves.
3 - Mary Magdalena Velasco Figuelreco.
1 -

Art. 2. :i!:ste Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação. revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 2
de íevereíro de 1972;
151
da Independência e 84 da
República.
EMÍLIO G. Ménrcr
Adalberto de Barros Nunes
J. Araripe Macedo
José Costa Cavalcanti
Q

Q

Q

Assistente de Administração
AF.6D2.14.A

1 - RaphaeJ Mário de Mendonça
Gomes.
2
José Cardoso da Cunha
Coimbra.
Mestre A.1.801.13.A
1 - 'I'ucidídes Antônio Godinho de
Oliveira.
Motorista

1
2
3

CT.401.8.A

José do Carmo Coelho.
Victor Pânfilo Garcia Filho.
Adernar Antenozinho Monteiro.
Arquivista EC. 303.7. A

1 - Joaquim Sérgio da Silva Otero
'Seabra..
Técnico de Contabiltdade P _70l :3 >\

Carlos Galvão Brandão.
Otníp dos Santos Ribeiro.
Flávio Pinto Ferreira.

1 2

3

Guarda GL.2ü3.8.A

Antônio de Oliveira.
Antônio dos Santos Silva.
::l - Euclides Nery Santos NasciI
2

mente.
bl

Ministério da Marinha:

Técnico de Contabilidade P. 701.13. A
1
- Antonio
Melo Coutinho da
Silva.
2
Maria Amélia Seabra Jardim.
3 - Euvair Pessoa Parnpolha.

DECRETO

N.Q

70.091 -

DE

2

DE:

FEVEREIRO DE 1972

Outorga à· Companhia Telefônica do
Rio
Grande do Norte concessão
para explorar o serviço de telefonia público urbano em todos 03
municípios do Estado do Rio Grande do Norte e dá outras providências

O Presidente da República, usando das atribuições que lhe confere o
artigo 81, item lII, da Constituição,
e com fundamento no artigo 8.
item XV, letra "a", da mesma Constituição, e tendo em vista o que
consta do Processo n.e 3.738-71, do
Ministério das Comunicações. decreta:
Art. 1. Fica outorgada à Companhia Telefônica do Rio Grande do
Norte - TELERN, com sede na cidade de Natal, concessão para cxplorar o serviço de telefonia público urbano em todos os municípios do Estado do Rio Grande do Norte, respeitadas as concessões regularmente
outorgadas pelos poderes conCP<:ET
tes da época, anteriores à vigência
Q

,

Q

ATOS J)() PODER EXEC"C'l:lVO
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da constttuíção, de 24 de janeiro oe
1967.
Art. 2." O prazo de concessâo é de

ao (trinta) anos, a contar du data
da publicação do presente Decreto,
devendo o respectivo contrato ser aaamado com o Ministro de Estado das
comumcucucs. ou autoridade por êle
designada, no prazo de 60 tseseen\..uI dias, de acordo com a s clá'I~'~~'lS
que com este baixam, rnbricarla;; pelo Secret.á.iio-GMul do MJnü;tério das

Comunicações.
Art. 3." Revogam-se as disposições
em contrámo ,
Brasília, 2 de fevereiro de 1972;
151." da Independência e 81." da
ReplÍbllca.
EMÍUO G. MÉDICI

IIygino C.

Cor~eut

DECRETO N? 71).092 -

DE

2 "E

FEVEREIRQ DE lln2

Inclui nas atribuiíióe~ dos ilfi'll!str.r:os
da Marinha. c fia Aeronauticu., ce
atividades de meteorologia. 7JUlr!,t.1,ma
e aeron(i,u~"ica, re~"1Jectivumentc, e da
outras provid~ncias.

o Presidente da República, usanco
ria atrtbuícão que lhe contere o artigo at , itf'Yll': III e V, da Consututçac.
decreta:

Art. 1'1. juc.uem-sc na responsabilidatle dos Mini~tél'ios da Mal'jni~\
e da Aeronáutico, a supeTv~~'ao, onun-

tação, a pesquisa e uoscnvotvnnento
atwieaoes concernentes à meteorologta mnritnna c aeronáuttca. resoeonvamente.

da,~

Pal"âgl'afo úrueo.

As anvioaues :10

campo da Aerononúa ficam <lo cargo
dos Ministérios )'cferiuo.s neste Hltir.>;{)
e do Ministério da Agricultura, dentro
da uompeténcia espe~lfica dfl ca:lrJ. 11m
deles.
Art. 2~. Este Decreto entrara cio
vigor na data de sua pubücacão. revogadas as disposições em '}O:lt\-:'l.riü
nrasnía. :1 de fevereiro de 197:<:
151 0
õn. Independência c Si\' li!:
República.
ElI'.iLl{) G. MÊD1CI
Adalberto r1.0 Brtl'ro~ Nunes
r., F. círne Lima,
.J. Araripe Maceao

DECRETO N° 70.093 -f~VF.RF.!RO DF. 1972

U~

2 UI>

Ap1'uva mcorxoraçãce de empl'csas de
flncrgia eMtJ·ica no sul do País.
namtere direitos e deveres conceàiàos e dá outras providen('j'~s.

o Presidente da RepúhIka, usandoda atrfbuíçâc que lhe conj nc (1 art.r1';0 81, item lU, da jonstit~1r.~'Ü' ccn.,
oínarto con, c; artigo 61 § :l" d" Decrc .
·,;<·-18i n- '2 fiZ7 dI'! Ui de se-e-no-o de
.340, e are.co 1" do pccroto.tei.
rr 7 ü6~,. de 22 de novctan-c ce D4'l,
co.nbinadc com u artigo 134 do De·
ereto n- -H. OH; de 2f de revercíra de
1f-;{1, uncra« pelo Declet.o n" 5G.2·,17,
de 30 de abril de 19ô5, e artigo 15u
6( Codigo de Aguas, e, ~,'C1'tl. tc:odo
em vista c que conste cio priccssu.
r;'
MME 707.fi77-7f1 dee.~['ta:
.il.l't. 1" Ficam aprovadas as íncor .
pora.ç.õfls da 'rermceiérrtca de Ateareto S.A. c da Sociedade T~.:'Tlo~I';L\·i
r,l, de capívan S.A à Centrais Ele·
r-icas do Sul do Brasil B"
.....
~LETnOSUL, com sede T'"
,.)jst.1.'lLi~
Fede,·ul,
íncorrorações
:J-~('e,:l;(l<'-~.

respectivamente.
raia

Ge-

!lUS Asse;"Tl1Jl<~i[,s
~xtraoH,inârias dessa :'\r.1l·'erlil,ae,

realizadas em 28 de maio de UI,'",. e
r-m 23 de setembro -te 1971 fiC~Pdo
outrossim, aprovadas as conseqüentes
modtüccçõcs estatutárias; '\f'~~.~ prevístas; inclusive a etevaçao rj" '.i:p;t..!,l social da Centrais Eiétrk:"\.·; l] Sul
do Drasil S.A. - FLETROG{;)" para
crs :>~3.'121.722,OO~t,e7.enr.o" e vlute
e três munocs c setecentos c vinte <.'
um rnil e setecentos e vinte e cioi~

cruzeiros) .
Art. 2' FIcam transferidos para 2Ccntruís Elétricas do Rui do R,as'!
S.A - ELETnOSUL. todos l" ,j;"e,·

tos c conrrecões decorrentes elo !-..);c
ereto rr- 56.0€8. de 23 de abril de 1:1(:".
referentes à Snr:iednde Termoel~:.ricf\
ríe Captvar! 8.11,.
Ar~.. a- Ficam transferidos pare ti
Centrais -"Iétrica~ de 8111 do Hn:;;1
S.A. - ELETR08UL. todos os j;n'l1
,05 de exptcracão de serviços
coe de energia eletrfca ele que ~f·l i ,tlll:tr a Termoelétrica ele AIe',':k
S.A .. inclusive O~ direitos c '-'.'/(ir;;",çõeu necorrel"it.es de. Decreto nv 59 330.
'j
12 de outubro de 191iS.

'"",Ij-

Art. 4 0 O valor atribuldo aos j>~!!",
e instalações das empresas n-a i!'col"
poradas, ," transrcnoos pnr-, a C<,-',
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trais Elétricas do Sul do Braail S. A.
ELETROSUL, não é reconueeido
como investimento a remunerar, o
oual será fixado pelo Departamento
Nacional de Aguas e Energia E'étrica.
Art. 5" A Centrais Elétricas do Sul
do Brasil S.A. - ELETRI)Sl'L. deverá apresentar ao Departamento Nacional de Aguas e Energia Elétrica,
no prazo de 180 (cento e oitenta) dias,
a contar da data ela oub. ""lê\,(' ,J('Ste Decreto, a descrição completa das
instalações operadas
pela ~mpres<:,
indicando suas caractertstacas ter ntcas principais, inclusive as bens e
instalações das empresas ora incorporadas. bem como a relação c nnpleta
e detalhada das concessionárias supridas por aquela soctedaoe.
Parágrafo único. A inobservâncta
do prazo fixado neste 'lr,l~') sujeitará a Centrais Elétricas 1._) ;:3121 õo
Brasil S. A. - ELETROS DL, as penalidades previstas na Jegrslacao de
energIa elétrica em vigor e seus regulamentos.
Art. 6" O presente Decreto entrará
em vigor na data da sua pubhcaçào,
revogadas as disposições em contrario.
Brasília, 2 de fevereiro 68 :"972;
151" da Independência e 84" da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO N." 70.094 - DE 2
FEVEREIRO DE 1972

DE

Concede (!. Irmãos Guilhermino Ltda.,
o direito de lavrar caulim, no município de Brás Pires, Estado de Minas Gerais.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, nos
termos do Decreto-lei nv 227, de 2B
de fevereiro de 1967 (Código de Mineração), alterado pelo Decreto-lei
n.v 318, de 14 de março de 1967, decreta:
Art. I" Fica outorgada a Irmãos
Guilhermino Ltda., concessão para
lavrar caulím, em terrenos de sua
propriedade, no lugar denominado
Malacacheta, distrito e muníciplo de
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Brás Pires, Estado de Minas Gerais,
numa área de sessenta e sete hectares cinqüenta e dois ares e dois centiares (67,5202ha), delimitada por um
polígono irregular, que tem um vértice
a seiscentos e oitenta e sete metros
(687m), no rumo verdadeiro de quarenta e sete graus noroeste (47"NW),
do centro da ponte da rodovia Brás
Pires - Senhoria de Oliveira sobre
o córrego São Miguel e os lados a
partir desse vértice, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: trezentos e sessenta metros (360m), este
(E) cento e quinze metros (115m),
sul (S); duzentos e dez metros (210m),
este (E); noventa e quatro metros
(94m), norte (N); noventa e seis metros (96m), este (E) ; duzentos e trinta e cinco metros (235m), sul (S);
cento e vinte e sete metros (127m),
este (E); quatrocentos e sessenta e
dois metros (462m), norte (N J; quatrocentos e trinta e dois metros
(432m), oeste (W); cento e quarenta
metros (l40m) , norte (N); trezentos
e vinte e seis metros (326m), oeste
(W); cento e quinze metros (115m),
norte (N); duzentos e dezoito metros (218m), oeste (W); cento e setenta metros (170m), sul (S); cento
e cinqüenta e sete metros (157m),
oeste (W); duzentos e oitenta metros (280m), sul (S); duzentos e vinte metros (220m), este (E); noventa
e sete metros (97m), sul (S); cento
e vinte metros (120m), este (E); trezentos e oitenta e quatro metros
(384m), sul (S). Esta concessão é
outorgada mediante as condições
constantes dos artigos 44, 47 e suas
alíneas e 51 do Código de Mineração,
além de outras constantes do mesmo
Código, não expressamente mencionadas neste Decreto.
Parágrafo único. Esta concessão
fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto número 51.726, de 19 de fevereiro de
1963 e da Resolução n." 3 de 30 de
abril de 1965, da Comissão Nacional
de Energia Nuclear.
Art. 2." O concessionário fica
obrigado a recolher aos cofres públicos, na forma da Lei, os tributos devidos à União, em cumprimento do
disposto no Decreto-lei n." 1.038, de
21 de outubro de 1969.
Art. 3." Se o concessionário não
cumprir qualquer das obrigações que
lhe incumbem a concessão para la-
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vrar será declarada caduca ou nula,
na forma dos artigos 65 e 66, do Código de Mineração.
Art. 4.° As propriedades vizinhas

estão sujeitas às servidões do solo e
subsolo para fins de lavra, na forma
do artigo 59 do Código de Mineração.
Art. 5.° A concessão de lavra terá
por titulo este Decreto, que será

transcrito no livro C ~ Registro dos
Decretos de Lavra, do Departamento
Nacional 'da Produção Mineral, do
Ministério das Minas e Energia.

Art. 6° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário
(DNPM 807.773-68).
Brasília, 2 de fevereiro de 1972;
151.0 da Independência e 84. 0 da
República.
EMÍLIO

G.

MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO NO? 70.095 -

DE

2

DE

FEVEREIRO DE 1972

Concede reconhecimento a Faculdade
de Filosofia, Ciências e Letras de
Adamantina, com os Cursos de Pe",
dagogia, Letras, Estudos Sociais
(Licenciatura de 1° Ciclo) e Ciências (Licenciatura de 19 Ciclo).

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 31, item !lI, da Constituiçâo, d;;
acorde com o artigo 47 da Lei nv .
5.540, de 23 de novembro de 1953,
alterado pelo Decreto-lei nc 342, de
9 de setembro de 1969 e tendo em
vista o que consta do Processe nc .'
264.393 de 1971 do Ministério da Educação e Cultura, decreta:
Art. 19.
E' concedido reconhecímento a Faculdade de Filosofia, Cíêncías e Letras de Adamantdna, com
os Cursos de Pedagogia, Letras, Estudos Sociais (Licenciatura de 19 Ciclo) e Ciências (Licenciatura de 19
Ciclo), mantida pela Prefeitura Municipal de Adamantína, Estado
de
São Paulo.
Art. 29. Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 2 de fevereiro de 1972;
1519 da Independência e 34° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI
Conjúcio Pamplcmá

EXECUTIVO

DECRETO N° 70.096 -

DE 2 DE

FEVEREIRO DE 1972

Revoga o Decreto que concedeu o. Empresa, Elizabeth Arden (SoutlJ..1merica) Lnc., autorização para turcionar no Brasil.
o Presidente da Repubüca, usando
da atribuição que lhe confere n artigo
31, Item IIl, da Constituição. t nos
termos do Decreto-lei n'' 2.627, de 2f'
de setembro de 1940, decreta:

Art. I" Fica cancelada, a oeuldo. a
autorização concedida à empresa Elízabeth Arden (South Amertca ; 1[,(' ,
Sediada em Nova York, Estados Unidos da América, para runcíonar na
Brasil com o objetivo social de comércio e indústria de produtos quimícos,
perfumes e cosméticos, ficando. conseqüentemente revogados os Decretos
nos 210, de 26 de junho de ':'935, e . _.
59.562, .de 14 de novembro ele 196~, e
respecti vas Cartas.
Art. 2° Este Decreto entrara -m
vigor na data de sua publícaçâc revogadas as disposições am contrário.
Brasília, 2 de fevereiro de 1972;
da Independência e 34° da
República.

151"

EMÍuo G. MÉDICI

Marcus Vinicius Pratírn de }I'lora~s

DECRETO N9 7'0.097 -

DE 2 DE

FEVEREIRO DE 1972

Concede reconhecimento à Faculdade
de Agronomia da Universidade de
Passo Fundo, RS.
O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 31, item IH, da Constituição, de
acordo com o artigo 47 da Lei nv
5.540, de 23 de novembro de 19G3, alterado pelo Decreto-lei nv 842, de 9
de setembro de 1969 e tendo em vista
o que consta do Processo CFE nv ..
1.944, de 1970 do Ministério da Educação e Cultura, decreta:

Art. 19.
E' concedido reconheci,
mento à Faculdade de Agronomia da
Universidade de Passo Fundo mantida pela Fundação Universidade
de
Passo Fundo, com sed-e em Passo Fun~
do, Esta<l.o do Rio Grande do SuL
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Art. 29. Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 2 de fevereiro de 1972;
151° da Independência e 84° da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Conjúcio Pamqilotui

DECRETO

N9 70. 098 ~ DE
FEVEREIRO DE 1972

2

DE

Autoriza o juncionamento dos Cursos
de História e Geograjia da Faculdade de Filosojia, Ciências e Letras
de Aaamantma, SP.

o

Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere O artigo 81, item UI, da Constdcuiçâo, de
acordo com o artigo 47 da Lei nv ..
5.540, de 28 de novembro de 1968, alterado pelo Decreto-lei nv 842, de 9
de setembro de 1969 e tendo em vista
o que consta do Processo nv 264.398
de 1971 do Ministério da Educação e
Cultura, decreta:
Art. 19, Fica autorizado o Iuncíonamento dos CUrsos de História
e
Geografia da Faculdade de Filosofia,
Cíênclas e Letras de Adama.nttna
mantida pela Prefeitura Municipal de
Adamantdna, Estado de São Paulo.
Art. 29, Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contràrío.
Brasília, 2 de fevereiro de 19'i'2'
1519 da Independência' e 849 d~
República.
EMÍLIO G,

M'ÉDICI

Conjúcio Pamplona

DECRETO N9 70.099 FEVEREIRO DE

DE

,2

DE

1972

Concede
reconhecimento aos Cursos
de Ciências (Licenciatura de 1Q cielo), Biologia, Quimica e Psicola-jia
da Faculdade de Filosojia, Ciências
e Letras de Ribeirão Preto,

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constdtuiçâo de
acordo com o artigo 47 da Lei ~9 ..
5,540, de 28 de novembro de 1968,
alterado pelo Decreto-lei nv 842, de
9 doe setembro de 1969 e tendo em

vista o que consta do Processo nc "
264.398 de 1971 do Ministério da 'Educação e Cultura, decreta;
Art. 19.
E' concedido reconhecimento aos Cursos de Ciências (Licenciatura de 19 ciclo), Biologia, Quimica e Psicologia da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão
Preto mantida pelo Governo do Estado de São Paulo e com sede em Ribeirão Preto, Estado de São Paulo.
Art 29. Este Decreto entrara em
vigor 'na data de sua publtcaçâo. l'evogadas as disposições em contrário.
Brasília, 2 de fevereiro de 1972;
1519 da Independência e 8,19 da
República.
EMÍLIO G,

MÉDICI

Conjúcio Pomupísma

DECRETO N° 70.100 FEVEREIRO DE

1)'8:

2 DE

1972

Declara cessação da exploração de
serviços de energia elétrica e outorga concessão para aproveitamento hidrelétrico, no munic1pio
de cauxoõntc, Estado de Goiá~,

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição e
nos termos dos artigos 140 letra t"
150 e 164 letra a, do Código de Aguas,
combinados com o art . 5,° do Decretolei n.s 852, de 11 de novembro de 1938
e artigo 1.0 do Decreto-lei n." 7,062,
de 22 de novembro de 1944, decreta:
Art . 1.0 E' declarada a cessação,
para os efeitos do art. 139 § 1.0, do
Código de Águas. da exploração dos
serviços de energia elétrica no município de Catapônía, Estado de Goiás,
de que era titular a Prefeitura Municipal de Caiapônia, de acordo com
manifesto de usina hídroelétrlca,
apresentado no processo n.v DAg.
L 426-35, com relação à sede do
município de Cadapônía, no Estado
de Goiás.
Art . 2° E' outorgada a Centrais
Elétricas de Goiás S, A. concessão
para o aproveitamento da energia
hidráulica de um trecho do rio Bonito, no municipio de Caíapõnía, Estado de Goiás.
§ 1.0 A energia produzida se destina ao serviço público de distribui-
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ção de energia elétrica no município
de Gaiapônia, Estado de Goiás.
§ 2," A concessionária fica auto-

rizada a estabelecer o sistema de
transmissão e distribuição constante
do projeto aprovado.
Art. 3.° A concessionária fica obrigada a cumprir o disposto no Código
de Águas, leis subseqüentes e seus
regulamentos.
Art. 4.°' A presente concessão vigorará pelo prazo de 30 (trinta) anos.
Art. 5.° Findo o prazo da concessão, os bens e instalações que, no
momento, existirem em função dos
serviços rnneedidos, reverterão à
União.
Art. 6.° A concessionária poderá
requerer que seja renovada a concessão, mediante as condições que vierem a ser estipuladas.
. Parágrafo único.

A concessloná-

ria devera entrar com o pedido a que
se refere este artigo até 6 (seis) meses
antes de findar o prazo de vigência.
d~ conc~ssao, sob pena do seu sflênCIO ser Interpretado como desistência
da renovação,
,Art. 7';° O presente Decreto entraem vtgor na data da sua publicaça?,. revogadas as disposições em contrano.
r~

Brasília, 2 de fevereiro de 1972'
151.°, ~a Independência e 84.° d~
República.
EMÍLIO

G.

MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO

N.o 70.101 - DE
FEVEREIRO DE 1972

2

DE

Aprova o Regimento Interno das
Juntas Administrativas de Recursos de Infrações no Departamento
Nacional de Betnuiae de Rodagem
e dá outras providncias.
'

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição, e
tendo em conta o artigo 113, § 2.°,
da Lei n.s 5, lOS, de 21 de setembro
de 1966, com a redação do Decretolei n.» 237, de 28 de fevereiro de 1967,
decreta:
Art. L° E' aprovado o anexo Regimento Interno das Juntas Admi-

EXECUTIVO

nistrativas de Recursos de Infrações
(JARD, que funcionarão junto ao
Departamento Nacional de Estradas
de Rodagem (DNER), assinado pelo
Ministro de Estado dos Transportes.
Parágrafo único, As Juntas de que
trata este artigo são classificadas
como órgãos de deliberação coletiva
de 3,° grau (letra c do artigo L° do
Decreto n.v 69.382, de 19 de outubro
de 1971),
Art. 2.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 2 de fevereiro de 1972;
151.° da Independência e 84.° da
República.
EMÍLIO G, MÉDICI

Mário David Andreazza

REGIMENTO INTERNO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES NO ...
DNER.
CAPÍTULO I

Das Juntas Administrativas de Recursos de Infrações no Departamento Nacional de Estmdas de Rodagem

Art. 1.0 As Juntas Administrativas
de Recursos de Infrações (JARI) no
Departamento Nacional de Estradas
de Rodagem (DNER) reger-se-ão
pela legislação federal de trânsito e
por êste Regimento Interno,
§ L° Junto a cada Distrito Rodoviário Federal (DRF) tuncíonaeá pelo
menos uma JARI que terá a mesma
jurisdição do Distrito Rodoviário
Federal em que estiver instalada.
§ 2,° A criação e instalação de cada
JARI será proposta pelo DiretorGeral do DNER ao Ministro dos
Transportes, acompanhada de relação nominal de seus membros e 'respectivos suplentes a que se refere o
artigo 2.° adiante.
§ 3.° A criação de mais de uma ..
JARI num mesmo DRF ou extensão
de sua jurisdição a mais de um DRF
poderá ser também proposta pelo
Diretor-Geral do DNER se entender
conveniente, na forma do parágrafo
anterior,
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SEÇÃo

Da Composição

Art. 2." Cada JARI compõe-se de
(3) membros:
a) Um Presidente,
indicado pelo
Conselho Nacional de Trânsito .....

três

(CONTRAN);
b) Um Representante do DNER;
c) Um Representante dos condutores de veículos rodoviários escolhidos
na forma do artigo 7.° do Decreto
DO 62.384 de 11.3.68.
§ 1.0 Cada membro terá um suplente cuja nomeação obedecerá ao exigido para a dos membros efetivos.
§ 2." Não
poderá ser nomeado
membro ou suplente da JARI quem
participe de quaisquer Conselhos de
Trânsito.
Art. 3.° Os membros e respectivos
suplentes da JARI, são designados
pelo prazo de dois anos, permitida a
recondução.
Art. 4.° Será destituído e não poderá mais ser designado para compor a JARI o membro ou suplente
que:
a) deixar de comparecer a 3 (três)
sessões consecutivas sem causa justificada;
b)
'retiver, símultãneamente, 10
(dez) processos, além do prazo regimental, sem relatá-los;
c) empregar,
direta ou indiretamente, meios irregulares para procrastinar o exame ou o julgamento
de qualquer processo ou praticar, no
exercício da função, qualquer ato de
favorecimento ilícito.

SEÇÃO II

Da Competência

Art. 5.° ,A JARI compete:
I - Julgar os recursos interpostos
contra aplicação de penalidades por
infração à legislação de trânsito, pelos agentes do DNER nas rodovias rederaís ;
II Requisitar laudos, perícias,
exames, provas documentais e testemunhaís para instrução e julgamento
dos recursos;
IH
Receber, instruir e encaminhar ao Conselho Nacional de Trân-

sito (CONTRAN) os recursos contra
suas decisões;
IV - Estabelecer a lotação e as
atribuições do pessoal de sua Secretaria;
V
Entender-se com entidades
públicas e privadas em matéria especifica de sua alçada.
SEÇÃo III

Da Secretaria

Art. 6.° Cada JARI terá uma Secretaria com encargos administrativos de expediente, protocolo, arquivo
e correspondência.
Art. 7.° A Secretaria será chefiada
por um Secretário-Executivo, designado pelo Presidente.
CAPíTULO II

Da Ordem dos Trabalhos
SEÇÃO I

Da Distribuição

Art. 8.° Os recursos apresentados
à JARI serão distribuiidos alternadamente e em ordem cronológica de entrada aos seus três membros que
funcionarão como relatores.
Parágrafo único. Caberá ao Secretário-Executivo da JARI efetuar a
distribuição do recurso em prazo não
superior a 24 (vinte e quatro) horas
da Sua entrada no protocolo.
Art. 9.0 Terão preferência para julgamento os recursos contra cassação
ou apreensão da carteira de habilitação ou outro motivo justo, assim considerado pelo relator.
Art. 10. Recebido o processo pelo
relator, terá êle o prazo de 48 (quarente. e oito) horas para estudo e devolução à Secretaria para inclusão
na pauta de julgamento.
§ 1.0 Se entender necessário ou essencial ao julgamento do processo,
poderá o relator ou o plenário solicitar diligência.
§ 2,° No caso do parágrafgo anterior, caberá à Secretaria as providências cabíveis para o rápido atendimento das diligências solicitadas.
§ 3.° Atendidas as diligências
o
processo retornará a quem as soli-
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citou, procedendo este na forma do
artigo 10.
Art. 11. Os processos Instruídos
deverão ser julgados no prazo máximo de 30 (trinta) dias consecutivos
contados da data de suas entradas na
Secretaria da J AR!.
Parágrafo único. Se, por motivo de
fôrça-maior, o recurso não fOI julgado dentro do prazo previsto neste artigo, o Presidente da Junta poderá,
de ofício ou por solicitação do recorrente, conceder-lhe efeito suspensivo.
Art. 12. Devolvido o processo pelo
relator à Secretaria, deverá esta providenciar em 24 (vinte e quatro) hoTas a sua inclusão na pauta de julgamento.
SEÇÃo

II

Das Sessões
Art. 13. A JARI reunir-se-á ordinariamente, uma vez por semana em

dia e hora previamente fixado pelo

seu Presidente e extraordinariamente sempre que por ele convocada ou
ou a pedido dos outros dois membros.
Art. 14. As Sessões só serão realizadas com a presença de todos os
membros das juntas, efetivos ou suplentes.
Art.. 15. Das Sessões realizadas serão lavradas atas assinadas por todos os membros e pelo SecretárioExecutivo, transcrevendo-se em cada
processo a decisão correspondente.
Art. 16. No dia e hora indicados
no ato de convocação e atendido o
"quorum" fixado no artigo 14 o Presidente abzírá a sessão e fará observar a seguinte ordem do dia:
I - leitura, discussão e aprovação
da ata da sessão anterior;
II - expediente;
lU - discussão e julgamento dos
recursos em pauta.
Art. 17. Anunciado o julgamento
de cada processo, o Presidente dara
a palavra ao respectivo relator que
de forma cscríta ou verbal aprese-itará o seu relatório e conclusões que
serão debatidos a seguir.
§ 1.0 Qualquer preliminar ou prejudicial será apreciada antes do mérito, deste não se conhecendo se in-

compatível com a decisão tomada em
relação a qualquer daquelas.
~ 2 0 Encerrados os debates, o Presidente colherá os votos do Relator e
do outro membro e, se ocorrer empate, o seu próprio voto.
Art. 18 Não será admitida sustentação oral das partes, nos julgamentos dos processos.
Art. 19. Os processos constantes da
pauta e não julgados, serão automàtícamente incluídos na pauta da sessão seguinte.
SEÇÃo In

Das Decisões
Art. 20. As decisões da JARI serão
tornadas por maioria, cabendo ao Presidente anunciá-las após anotação na
pauta de julgamento.
§ 10 As decisões serão transcritas
Do processo correspondente e na ata
da sessão, com simplicidade e clareza.
§ 2° Dar-se-á conhecimento
das
decisões, mediante publicação no órgão orícíal da União, Estado ou 'I'er-.
rttórío que for editado na sede do
Distrito ou por escrito, sob regtstro
postal, com aviso de recebimento ou
sob pro~colo.
§ 3 0 O interessado ou procurador
legalmente habilitado poderá tomar
ciência da decisão no respectivo
processo, dispensada neste caso a
providência referida no parágrafo
anterior.
SEÇÃO

IV

Dos Recursos ao CQNTRAN
Art. 21. Das decisões das J AR!
caberão recursos para o Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN).
Art. 22. Os recursos deverão ser
interpostos mediante petição apresentada ao Presidente no prazo de 30
(trinta) dias contados da data em
que o interessado tomar conhecimento da decisão recorrida na forma dos parágrafos 2.0 e 3.0 do artigo

n." 20.
§ 1." O recurso não terá efeito sus-

pensivo e somente será admitido, no
caso de aplicação de multa, feita a
prova no prazo de interposição, de
depósito do valor correspondente.
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§ 2.0 O Presidente remeterá o recurso ao CONTRAN, com as informações que entender cabíveis no
prazo de 10 (dez) dias úteis subseqüentes à sua apresentação e se o
entender intempestivo, assinalará o
fato no despacho de encaminhamen-

to.
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XVI - Conceder férias e expedir
boletins de freqüência e de merecimento;
XVII - Sugerir ao DNER medidas
pare. aperfeiçoamento dos serviços:
XVIII - Cumprir e fazer cumprir
o presente Regimento Interno, as leis.
e regulamentos em vigor.
SEÇÃO

n

Das Atribuições

Dos Membros

SEÇÃO I

Art. 24. Aos membros compete:
I - Estudar os processos e assuntos que lhes forem submetidos;
II Apresentar relatório e votos.
nos processos
submetidos a julgamento;
III - Pedir, justificadamente, preferência para julgamento de qualquer
processo;
IV Requerer, justificadamente,
convocação de sessâo extraordinãna;
V - Sugerir ao Presidente medidas,
para aperfeiçoamento dos serviços:
VI - Cumprir o presente Regimento Interno.

Do Presidente

Art. 23. Ao Presidente compete:
I ~ Convocar e presrdlr as sessões
e aprovar as respectivas pautas;
II ~ Dirigir os trabalhos, resolver
as questões de ordem, apurar votações e anotar na pauta o resultado
de cada julgamento;
In - Resolver sôbre divergências
verificadas no texto das decisões;
IV ~ Assinar,
nos processos, as
decisões a eles correspondentes;
V - Instruir e encaminhar ao ...
CONTRAN os recursos interpostos
contra decisões da JARI;
VI - Representar ativa e passivamente perante qualquer entidade de
direito público interno ou de direito
privado;
VII - Convocar os suplentes nas
ausências, impedimentos ou férias dos
respectivos titulares;
VIII - Superintender todos os serviços zelando pela sua boa ordem e
regularidade;
IX - Designar e dispensar o SecretáriO-Executivo e, eventualmente,
seu substituto;
X - Requisitar do DNER pessoal,
ínstalaçôes, mobiliário necessário ao
funcionamento da JARI;
XI - Comunicar ao Diretor-Gerai
do DNER vacância ou renúncia ocorrida;
XII - Apresentar ao DNER relatorio anual;
XIII - Ter sob sua mspeçâo direta
todos os livros de atas e de. distribuição de processos;
XIV - Autorizar a restituição de
documentos. a expedição de certidões,
traslados ou cópias;
XV - Despachar o expediente e
pronunciar-se naqueles cuja audiência lhe tenha sido solicitada;

SEÇÃO rrr

Do Secretário-Executivo

Art. 25. Ao Secretário-Executivo'
compete:
I - Secretariar as sessões e lavrar"
a respectiva ata;
II - Transcrever, nos processos, as
decisões;
lU - Assessorar o Presidente nos
assuntos admínistratcvcs ;
IV - Distribuir os processos para
os membros;
V - Preparar e dtvurgar a pautade julgamento;
VI - Atender diligências solicitadas;
VII - Preparar os expedientes que
devam ser assinados pelo Presídente ;
VIII - Manter sob sua guarda e
responsabilidade os Iivros de atas e·
de distribuição e os processos;
IX - Dar conhecimento ao Presidente dos processos com prazos ve~>·
cidos;
X - Atender e orientar as partes;
XI - Organizar e manter atualizados registros e ementários das de-o
cisões da JARI e do CONTRAN;
XII - Coligir. registrar e classiífcar a legislação, a jurisprudência ad-.
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ministrativa e judicial de interesse
da JARI;
XIII Subscrever as certidões,
traslados e cópias requeridas depois
de autorizadas pelo Presidente;
XIV - Registrar o comparecímen
to dos membros às sessões:
XV - Cumprir o presente Rf·gi-

menta Interno;
XVI - Exercer

quaisquer outras

atribuições determinadas pelo Presi-

dente.

Parágrafo único. As JARI são classificadas como órgãos de deliberação
coletiva de 39 grau.
Art. 30. As despesas necessárias ao
funcionamento das JARI serão efetuadas com os recursos do DNER.
Art. 31. Os casos omissos deste Regimento Interno serão dirimidos pelo
Diretor-Geral do DNER.
Mário David Andreazza

CAPíTULO IV

Dos Impedimentos e das Subetüanções

DECRETO N" 70.102 FEVEREIRO DE

Art. 26. O Presidente e os membrca
serão substituídos nas faltas, Impcotmentes, vacâncias ou renúncias, pelos
respectivos suplentes.
§ 19 No caso de vacância ou renún-

cia do titular o suplente completará

o período estabelecido no artigo 39.
§ 29 Se a vacância ou renúncia

ocorrer nos primeiros 21 (vinte e um)
meses do período o Presidente solicitara do Diretor-Geral do DNEH a .ndícação de novo membro.

Art. 27. O
Secretário-Executivo
será substituído em suas faltas ou im
pedlmentos por servidor designado
pelo Presidente.
Art. 28. Os membros deverão de-clarar-se impedidos de estudar, funcionar, discutir e votar em processo
de seu interesse ou de interesse de
pessoa física ou jurídica com a qual
possua qualquer vínculo direto ou indireto, especialmente:
I - Quando o processo envolver interesse direto ou indireto de parente
consagüíneo até o terceiro grau:
II - Quando tiver interesse particular na decisão.
Parágrafo único. Declarado o impedimento, este será feito por escríto no processo, que será devolvido à
Secretaria para nova distribuição.
CAPÍTULO V

DE 3 DE:

197)

Classifica os órgãos de deliberação
coletiva existentes na área do Ministério da Saúde.

o Presidente da República, U3~...udo
da atribuição que lhe confere o 'litigo
81, item lII, da Constttuiçáo, e termo
em vista o disposto na Lei n'' 5.708,
de 4 de outubro de 1971, decreta:
Art. 1" Ficam classificados, de acordo com o Decreto "1" 69.382, de Hl de
outubro de 1971, os seguintes órgàos
de deliberação coletiva existentes na
área do Ministério da Saúde:
I -:.. órgão de 2" grau (letra b ao
artigo 1" do Decreto n'' 69.382, de 19
de outubro de 1971):
Conselho Nacional de Saúde.
II - órgãos de 3" grau (letra J do
artigo 1" do Decreto referido):
a) Comissão Nacional de Normas e
Padrões para Alimentos;
b) Comissão Nacional de Entorpecentes;
c) Comissão Nacional de Hemoterapia;
d) Comissão de "õevísâo da Farmacopéia;
e) Comissão de Bíofarmácia:
a)

Disposições Gerais

j) Comissão Nacional -le Pertclas
Médicas.

Art. 29. Os membros da JARI e
seu Secretário-Executivo farão i us a
gratificação de presença até o máximo de oito sessões por mês nos termos
do Decreto nc 69.382, de 19 de outubro de 1971.

Art. 2" O número máximo de reuniões mensais remuneradas é fixado
nos respectivos regulamentos e não
poderá Ultrapassar o limite previsto
no artigo 2", § 3", do Decreto número
69.382, de 19 de outubro de 1971.
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Art. 3° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação revogadas as dísposiçóes em contrário.
Brasília,
151Q da

República.

3 de fevereiro de lJ7~'
Independência e
849 da

EXECUTIVO
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Art. 3.° Este Decreto entrará em
vigor ria data Qe sua publicação, revogadas as disposições em contrario.
Brasília, 3 de fevereiro de 1972;
151.° da Independência e 84.° da
República.

EMÍLIO G. MÉDICI

EMÍLIO G.

F. Rocha Loaõa

José Costa Cavalcanti

DECRETO

N.? 70.103 DE
FEVEREIRO DE 1972

3

DE

Classifica os órgãos de deliberação
coletiva existentes na área do Ministério do Interior.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item IIl, da' Constituição
e tendo em vista o disposto na Lei
n.v 5.708, de 4de outubro de 1971,
decreta:
Art. 1.° Ficam classificados. de
acordo com o Decreto n. ° 69. 382, de
~9 _de outubro de 1971, os seguintes
orgaos de deliberação coletiva existentes na área do Ministério do Interior:
I - órgãos de 2.° grau (letra b do
artigo 1.0 do Decreto n.v 69.382, de
19 de. o.utubrode 1971):
a)
Conselho Deliberativo da Superintendência do Desenvolvimento
da Amazônia (SUDAM);
b) Conselho Técnico da Superintendência da Zona Franca de Mánaus (SUFRAMA);
c)
Conselho Deliberativo da Superintendência do
Desenvolvimento
do Nordeste (SUDENE);
,etl Conselho Deliberativo da supermtendência da Região CentroOeste (SUDECO);
e)
Conselho Deliberativo da Superintendência do
Desenvolvimento
da Região Sul (SUDESUL);
II órgãos de 3.° grau (letra c
do artigo 1.0 do Decreto referido):
a) Conselho de Administração do
Departamento Nacional de Obras de
Saneamento (DNOS);
b) Conselho Deliberativo do Projeto Rondon.
Art. 2.° O número máximo de reuniões mensais remuneradas é fixado
nos respectivos regulamentos e não
poderá ultrapassar o limite previsto
no artigo 2.°, § 3.°, do Decreto número 69.382, de 19 de outubro de 1971.

MÉDICI

DECRETO N9 70.104 - DE 3
FEVEREIRO DE 1972

DE

Retitstrunü,

com
os respectivos
ocupantes, cargos da extinta comissao do Vale do São Francisco,
para o Quadro de Pessoal das Secretarias do Ministério Público Federal, e dá outras providências.

O Presidente da República, US2mdo das atribuições que lhe confere o
artigo 81, item IlI, da Constituicão,
e tendo em vista o disposto no artigo
39 da Lei nO 5.639, de 3 de dezembro
de 1970, decreta:
Art. '1.° Ficam redistribuidos com
os respectivos ocupantes, para o Quadro de Pessoal das secretarias do Mi ~
nístérío público Federal, com Jotaç ã c no
Estado da Bahia, dois cargos
de Oficial de Admíniatraçâo código
AF~201.12.A, ocupados por José Gomes da Silva e Hilton Figueiredo de
Almeida, oriundos do Quadro de Pessoal da extinta Comissão do Vale do
São Francisco, mantido o regime jundícc dos servidores.
Art. 2Q O disposto neste Decreto
não homologa situação que, em virtude de sindicância, inquérito admintstratívo ou revisão de enquadramento,
venha a ser considerada nula, ilegal
ou contrária a normas administrativas vigentes.
Art. 3') O órgão de pessoal da Superintendência do Vale do São Francisco, detentora do acervo da extinta
Comissão do Vale do São Francisco,
remeterá ac da Procuradoria Geral da
República, no prazo de 30 (trinta)
dias, a contar da vigência oeste Decreto, os assentamentos runctooars
dos servidores mencionados no artigo 19.
Art. 4Q OS ocupantes dos cargos ora
redistribuidos continuarão a percebel' os seus vencimentos e vantagens
pela Superintendência do Vale do
São Francisco, até que o orçamento
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do Ministério Público Federal consigne

os recursos necessários ao pagamento
das despesas resultantee do cumprimento do disposto neste ato.
Art. 5.° Este Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Brasília, 3 de fevereiro de 1972;
1519 da Independência e 84<:' da
República.
EMíLIO G.

MÉDICI

Alfredo Buzaid
Jose Costa Cavalcanti

EXECUTIVO

Energia Nuclear, no prazo de :30 i, trm,
ta) dias, a contar da vigência deste
Decreto, os assentamentos funcionais
do funcionário mencionado no artigo

19 .

Art. 59 Este Decreto entrará em
vigor na data da sua .publícaçâo, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 3 de fevereiro de 1972;
151'" na
Independência e 849 da.
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Mário Gibson Barboza
Antônio Dias Leite Júnior

DEGRErO N9 70.105 -

DE

3

nE

FEVEREIRO DE 1972

Redistribui cargo, com o respectivfJ
ocupante, para o Quadro de »essoal da Comissão Nacional (1'; Energia Nuclear, e dá outras orcouién .

cios,

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe conferi; (I artdgo 81, item III, da Constituição, é

tendo em vista o disposto no artigo
99,

* 29,

do Decreto-lei nv 200, de 25

de fevereiro de 1967, decreta;
Art. 19 Fica rediatríbuídc, com o
respectivo ocupante, um cargo oe Redator, código EC-305.22.C, ocupado
por Frederico Chrístdano Buys pilhe,
integrante do Quadro de Pessoal Parte Especial - do Ministério das
Relações Exteriores, para o Quadro de
Pessoal - Parte Permanente - da
Comissão Nacional de Energia jouclear, mantido o regime jurídica pessoal do servidor.
Art. 2Q A redistribuição de que tra;
ta este Decreto não homologa situação que, em virtude de emdlcâncía.
inquérito administrativo ou revísâo de
enquadramento, venha a ser consrderada nula, ilegal ou contrária a normas adrrrinístratdvas em vigor.
Art. 39 O ocupante do cargo ora
redistríbuído continuará a receber os
seus vencimentos e vantagens [;E'1,) órgâo de origem, até que o orçamento
da Comissão Nacional de Energia Nuclear consigne os recursos necessários ao pagamento das despesas resultantes do cumprimento do dl,<,POSto neste ato.
Art. 49 O órgão de pessoal do Ministério das Relações Exteriores reme;
terá ao da oomíssâo Nacional de

DECRETO N.o 70.106
FEVEREIRO DE

DE

3

DE

1972

Redistribui cargo, com o respectivoocupante, para o Território Federal de Rondônia, e dá outras
providências.

O Presidente da República, u-sando das atribuições que lhe confere oartigo 81, item IH, da Constituição,
e tendo em vista o disposto no artigo 99, § 2.°, do Decreto-lei n." 200,.
de 25 de fevereiro de 1967, decreta:
Art. 1.° Fica redistribuído, para o
Quadro de Pessoal - Parte Permanente ~ do Território Federal de
Rondônia, um cargo de Oficial de'
Administração, código AF-201.16. C,
com o respectivo ocupante, Pedro Tavares Batalha, integrante de igual
Quadro do extinto Departamento dos
Correios e Telégrafos, atual Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, mantido o regime jurídico pessoal do servidor.
Art. 2.° A redistribuição de que
trata este Decreto não homologa situação que, em virtude de sindicância, inquérito administrativo ou revisão de enquadramento, venha a ser
considerada nula, ilegal ou contrária
a normas administrativas vigentes.
Art. 3.° O órgão de pessoal da Empresa Brasileira de Correios e Telé
grafos remetera ao do Território Federal de Rondônia, no prazo de 30'
<trinta) dias, a contar da vigência
deste ato, os assentamento funcionais do servidor mencionado no artigo 1.0.
Art. 4.° O ocupante do cargo ora
redístrfbuído continuará a receber os-
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seus vencimentos e vantagens pelo
órgão de origem, até que o orçamento do Território Federal de Rondônia consigne os recursos necessários
ao pagamento das despesas resultantes do cumprimento deste ato.
Art. 5.° li:ste Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 3 de fevereiro de 1972;
151.° da Independência e 84.° da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

José Costa Cavalcanti
Hygino C. Corsetti

DECRETO N'? 70.107 FEVEREIRO DE 1972

DE

3

DE

Retifica e torna sem efeito redistribuição de cargos para o Quadro de
Pessoal das Secretarias do Ministério Público Federal.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item 'IH, da Constituição, e
tendo em vista o que consta do Processo nc 7.132-71, do Departamento
Administrativo do Pessoal Civil, deereta:
Art. 19 Fica retificado o Decreto
nv 69.675, de 3 de dezembro de 1971,
publicado no Diário Oficial de 7 seguinte, que redistrtbuíu, para o QJ.:l.dro de Pessoal das Secretarias do M~
nístér!o Público Federal, cargos tntegrantes do Quadro de Pessoal Extlnto da Fundação Brasil-Central, na.
parte relativa ao cargo ocupado pai'
Otacíllo Martins Ferreira que é de
Oficial de Administração, código
AF-201.16-C, e em relação ao Escriturário, código AF-202.l0-B, cujo nome
correto é wolfgang Dankmar Gunther, e não como constou daquele ato.
Art. 2'? Fica, igualmente, sem efeito a redistribuição de um cargo de
Escriturário, código AF - 2()),.10-B,
ocupado por SteIla Maria Fontes Benttes, constante do Decreto mencionado no artigo anterior.
Art.39 Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 3 de fevereiro
1519 da Independência
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Alfredo Buzaid
José Costa Cavalcanti

de 1972;
e 84 Q da

DECRETO N° 70.108 FEVEREIRO DE 1972

DE

3 os

Retifica o Decreto ir 66.629, de 25 de
maio de 1970, que retificou o Decreto n 9 ti3.614, de 13 de novembro
de 1968, que aprovou o Quadro de
Pessoal Extinto do ex-Território
Federal do Acre, e dá outras oroudências.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o art.tgo
81, item UI, da Constituição, e tendo em vista o que consta co Processo
n'' 3.675, de 1970, do Departamento
Administrativo do Pessoal Civil, decreta:
Art. 1° Fica retificada a relação nominal de que trata o artigo 3° do Decreto n° 66.629, de 25 de maio de uno,
que retificou c Decreto 11" 63,614 de
13 de novembro de 1968, '..'1f' aprovou
o Quadro de Pessoal Extinto do exTerritório F'ederaJ do Acre, para o fim
de incluir 1 (hum) cargo de Provessor de Ensino Secundário, . ,
.
EC-S07.16.A, ocupado por 'I'erezinha
da Paz Barros, amparada pela Lei rr'
'.1-.054, de 2 de abril de 1962, na forma
do disposto no artigo 37 da Lei número 4.069, de 11 de Junho de 19();~ e
do at-tígo 50 da Lei n'' 4.242, de 17 de
julho de 1963
Art. 2° A parnír de 29 "e junho de
1984, o cargo a que se refere o artigo
anterior fica reclassificado no nível
19.A, mantido o respectivo ocupante.
de acord.o corr- o que dispõe o artigo
4" da LeI n- 4.345, de 26 de junho de
1964, regulamentado pelo Decreto nú .
mero 55.244, de 22 de dezembro de

1964.

Art. 3° Aplicam-se, à funcionária, de
que trata o artigo 10 deste Decreto, no
que couber, as disposições do Decreto
nv 66.629, de 25 de -naío de 1970.
Art. 4° Este Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 3 de fevereiro de 1972:
1519 da
Independência
e 849 da.
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

José Costa Cavalcanti
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DECRETO· N° 70.109 -

DE

3

DECRETO N9 70, 110

DE

FEVEREIRO DE 1972

FEVEREIRo DE

Redistribui, com o respectivo ocupante, para o Quadro de Pessoal --Parte Especial - do Departamento
Nacional de Obras e Saneamento,
cargo originário do extinto Lloud
Brasileiro - Patrimônio Nacional e
dá

o

outras proouiéncias ,
Presidente da República, usando

das atribuições que lhe confere o

âf-

tigo 81, item lU, da Constituição, e
tendo em vista o disposto no artigo
99, S 2°, do Decreto-lei n- 200, de ,!{)
de fevereiro de 1967, decreta:
Art. 10 Fica redistribuido, para o
Quadro de Pessoal - Parte Especial
do Departamento Nacional de

Obras e Saneamento, um cargo de Es-

criturário AF-2ü2. 8. A ocupado por
Hildegardo Soares Montaury Integrante do Quadro de Pessoal - Parte
Suplementar
do Ministério dos
Transportes, originário do extinto
Lloyd Brasileiro - Patrimônio N9,'''::onal, mantido o regime juridíco e p-evídenciário do servidor.
Art. 2 0 O Ministério dos Transp-n'-.
tes remeterá ao órgão de Pessoal do
Departamento Nacional de Obras e
Saneamento, no prazo de 30 (trinta)
dias, a contar da publicação deste Decreto, o assentamento individual do
servidor mencionado no artigo 10,
Art. 3 0 O disposto neste Decreto
não homologa situação que, em vu-tude de sindicância, inquérito admni atrativo ou revisão de enquadramer to,
venha a ser considerada nula, tlegar
ou contrária as normas admtnístre.trvas aplicáveis à espécie,
Art. 40 O ocupante do cargo ora redistribuído continuara a perceber .seus
vencimentos e vantagens peío órgão
de origem, ate que o orçamento do
Departamento Nacional de Obras ,>
Saneamento consigne os recursos necessários ao pagamento da despesa resultante do cumprimento deste ato.
Art. 50 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua pu blícaçâo revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 3 de tevereíro de 1972;
1519 da Independência e 349 da
República,
G, MÉDICI
Mario David Aruireaeza
José Costa Cavalcanti

EMÍLIO

ExEcuTIVO
~ DE

3

J1E

1972

Redist;rtbui corço, com o respectiva
ocupante,
para o
Mim;,:i;ério da.
Aeronáutica, e dá outras providênelas.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item III, da. Consta tuíção, e
tenuo em vista o disposto no artigo
99, § 29, do Decreto-lei nc 200, de 25
de fevereiro de 1967, decreta:
Art. 19 Fica redistríbuído, para o
Quadro de Pessoal - Parte Permanente - do Ministério da Aeronáutica, um cargo de Auxiliar de Artifice,
código A-202.5, com O respectivo
OCupante, Raimundo José Alves Furtado, do Quadro de Pessoal da Extinta Fundação Brasil-Central, órgào.
. absorvido pela Superintendência da
Região Centro-Oeste lSUDECO), do.
Ministério do Interior, mantido o regime jurtdíco pessoal do servidor,
Art. 2'-' A redistribuição de que trata este Decreto não homologa situação que, em virtude de sindicância;
ínquéríto administrativo ou rev.sâo deenquadramento, venha a ser considerada nula, ilegal ou contrária a normas administrativas em vigor,
Art. 39 O órgão de pessoal da Supermtendêncía da Região CentroOeste (SUDECO) remeterá ao de Ministério da Aeronáutica, no prazo de
30 (trinta) dias, a contar da vígêncía deste Decreto, os assentamentos
funoíonais do servidor mencionado no
artigo 19,
Art.. 49 O ocupante do cargo ora
redístrrbuído continuará a receber os
seus vencimentos e vantagens pela

Superintendência da Região CentroOeste lSUDECO), até que o orçamento do Ministério da Aeronáutica
consigne os recursos necessários ao,
pagamento das despesas resultantes do
cumprimento deste ato.
Art, 59 Este Decreto entrará ( '1 vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 3 de fevereiro de 1972;
1519 da Independência e 841) da
República,
EMÍLIO G,

MÉDICI

J. Arar2pe Macêdo
José Costa Cauaícamti
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DECRETO N," 70.111 FEVEREIRO DE 1972

DE

3

DE

Redistribui cargo, com o respectivo
ocupante, para o Ministério da
Educação e Cultura, e dá outras
providências.
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DEORE'...'O Nc 70.112 FEVEREIRO DE

Declara de
fins de
uma faixa
sagem da

teçipe -

DE

3

DE

1972

utilidade pública, para,
constituição de servidão..
de terra destinada à paslinha de transmissão CoAlcan, no Estado da.

Bahia.

o Presidente da República, usando das atribuições que lhe confere
o artigo 81, item IH, da Constituição e tendo em vista o disposto no
artigo 99, do Decreto-lei n.v 200, de
25 de fevereiro de 1967, decreta:
Art. 1.0 Fica redistribuído, para o
Quadro de Pessoal ~ Parte Permanente - do Ministério da Educação
e Cultura 1 (um) cargo de Técnico
de Contabilidade, P-1701.13.A, ocupado por José Maria de
Oliveira,
oriundo de iguais Quadro e Parte do
Departamento Nacional de Obras
Contra as Secas, (DNOCS), mantido o regime jurídico do servidor.
Art. 2.° A redistribuição de que
trata este Decreto, nào homologa situação que, em virtuue de sindicância, inquérito administrativo ou revisão de enquadramento, venha a ser
considerada nula, ilegal ou contrária às normas administrativas em vigor.
Art. 3.° O órgão de pessoal do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas remeterá, no prazo de
30 (trinta) dias, a contar da publicação deste
Decreto, ao do Ministério da Educação e Cultura, o assentamento funcional do servidor mencionado no artigo 1.°.
Art. 4.° O ocupante do cargo ora
redístrlbuído continuará a perceber
os seus vencimentos e vantagens pelo órgão de origem, até que o orçamento do Ministério da Educação e
Cultura consigne os recursos necessários ao pagamento da despesa resultante do cumprimento deste ato.
Art. 59 Este decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 3 de fevereiro de 1972;
151.° da Independência e 84." da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Ccmfúcio pamplona
José Costa Cavalcanti

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
81, item IIl, da Constituição e tendo
em vista o disposto n. artigo 151, letra c, do Código de Aguas, regulamentado pelo Decreto n" 3fi.851, de
16 de julho de 1954, decreta:
Art. 19 Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de constituição ce servidão administrativa, as
áreas de terra situadas na faixa de40 (quarenta) metros de largura, ten-do como eixo a linha de transmissão
a ser estabelecida entre a subes-açao
de Cotegrpe e a subestação de Alcan,
ambas no munícípío de Salvador, Estado da Bahia, cujo projeto e plan ta
de situação nv 10.520 foram aprovados por ato do Diretor-Geral do Depa-tamento Nacional de Aguas eEnergia Elétrica, no processo M.M:E
n'' 702.378-7l.

Art. 2.9 Fica autorizada a Companhia Hidro Elétrica do São Francisco a promover a constituição de servidão administrativa nas referidas.
áreas de terra, na forma da legislação vigente, onde tal se fizer necessano, para a passagem da linha detransmissão referida no artigo 19.
Art. 39 Fica reconhecida a conveniência da constituição de servidão
administrativa necessária em favor da
Compan" iO" Hidro Elétrica r'
São.
Francisco, para o fim indicado, a qual
compreende o direito atrmuíco à
emprêsa concessionária de praticartodos os atos de construção, operação
e manutenção da mencionada linha,
de transmissão e de linhas telegráficas ou telefônicas auxiliares, bem
como suas possíveis alterações ou reconstruções, sendo-lhe assegurado,
ainda, o acesso à área da servidão
através de prédio serviente, desde que
não haja outra via praticável.
§ :'.' Os propríctáríos das áreas de
terra atingidas pelo ônus, limitarão"
o uso e gozo das mesmas ao que ror
compatível com a existência da servidão, abstendo-se, em conseqüêncía, da
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.prática, dentro das mesmas, de quals.,
quer atos que embaracem m causem
danos, Incluídos, entre eles, os de erguer construções ou fazer plantações
de elevado porte.
§

29 A Companhia Hidro Elétrica

-do São Francisco poderá promover,
em JUiZO, as medidas necessárias à
oonstítuícâo da servidão administrativa de caráter urgente, utilizando o
processo judicial estabelecido no Decreto-lei nv 3.365, de 21 de junho de
1941, com as modificações introduzidas através a Lei n'' 2.786, de 21 de
maio de 1956.

Art. 4.° Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasiüa, 3 de fevereiro de 1972;
da Independência
1510
República.
EMÍLIO G.

e 849

da

MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO

N9

70.113 - DE 3
1972

DE

FEVEREIRO DE

Declara de utilidade pública, -para
fins de constituição de servidão,
uma faixa de terra destinada a
passagem de 2 (duas) linhas ae
tranemiseõo nos Estados de Mmas
Gerais e São Paulo, e dá outnJ,s
proVidéncias.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o arta-go 81, item lII, da Constituição e de
acordo com o disposto no artigo 151,
letra "c", do Código de Águas, regulamentado pelo Decreto nv 35.851, de
16 de julho de 1954, decreta:
Art. 19 Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de constituíção de servidão admímstrative, as
.áreas de terra situadas na faixa de
115 (cento e quinze) metros de largura, necessária ao estabelecimento
de 2 (duas) linhas de transmissão,
entre as subestações de Marimbondo
e Araraquara, situadas, respectivamente, no Munícípío de Fronteira,
Estado de Minas Gerais, e no Muni.cípío de Araraquara, Estado de São
Paulo, cujo projeto e planta de si.tuaçáo n9 RE1-56193 foram aprova-

dos por ato do Diretor-Geral do Departamento Nacional de Águas e
Energia Elétrica, no processo MME
nv 7D6. 436-71.
Art. 29 Fica autorizada Furnas Centrais Elétricas S.A. a promover
a constituição de servidão admlnistratíva nas referidas áreas de terra,
na forma da legislação vigente, onde
tal se fizer necessário, para a paasagem das linhas de transmissão referidas no artigo 1º.
Art. 3º Fica reconhecida a conveniência da constituição de servidão
administrativa necessária em favor de
Furnas - Centrais Elétricas S.A.,
para o fim indicado, a qual compreende o direito atribuído à empresa
concessionária de praticar todos os
atos de construção, operação e manutenção das mencionadas linhas de
transmíssâo e de linhas telegráficas
ou telefônicas auxiliares, bem como
suas possíveis alterações ou r aconstruçôes, sendo-lhe assegurado, ainda,
o acesso à área da servidão através
do prédio serviente, desde que não
haja outra via praticável.
§ 19 Os proprietários das áreas de
terra atingidas pelo ônus, limitarão
o uso e o gozo das mesmas ao que ror
compatível com a existência da servidão, . abstendo-se, em conseqüência,
da prática, dentro das mesmas, de
quaisquer atos que embaracem ou
causem danos, Incluídos, entre êles,
os de erguer construções ou fazer
plantações de elevado porte.
§ 2º Furnas Centrais Elétricas
S.A. poderá promover, em Juizo, as
medidas necessárias à consttttncâo da
servidão administrativa de caráter urgente, utilizando o processo. judícíal
estabelecido no Decreto-lei número
3.365, de 21 de junho de 1941, com
as modificações introduzidas através
da :sei n.v 2.786, de 21 de maio .te 1956,
ki'"t. 49 Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 3 de fevereiro de 1972,
1519 da Independência e &49 da
República.
EMíLIO G. MÉDICI

Antonio Dias Leite Junior
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DECRETO NQ 70.114 - DE
FEVEREIRO DE 1972

3 DE

Declara de utilidade pública, para
fins de constituição de servidão,
faixas de terra destinadas à passagem de linhas de transmissão, no
Estado de São Paulo,

EÃECU'l'IVO

193

2), conforme plantas de situação números BX -B-9988 e BX -D-9992 (fo..
lha

1).

Art. 2O? Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de constituição de servidão administrativa, as
áreas de terra situadas na faixa de
45 (quarenta e cinco) metros de largura, com a extensão de 2. 600 ~ d?is
O Presidente da República, usanmil e seiscentos) metros, aproximado da atribuição que lhe confere O
damente, localizada no Município de
artigo &1, item IH, da Constituição e
Araçatuba, cujo eixo se inicia na estendo em vista o disposto no artigo
trutura 3-5 e termina entre as estru151 letra "e" do Código de Águas,
ras 6-3E e 6-4D, das linhas de transl'eg~lamentado' pelo Decreto número
missão Araçatuba - Birigui (ramal
35.851, de 16 de julho de 1954, de1) e Araçatuba - Guararapes (ramal
ereta:
2), de acordo com as plantas de situação ncs BX-B-9988 e BX-D-9992
Art. 19 Ficam declaradas de utili(fls.1e2).
dade pública para fins de constituição de ser~idão administrat~va, as
Art. 3Q OS projetos das linhas de
áreas de terra situadas nas faixas de
transmissão e plantas de situaçáo re ..
30 (trinta) metros de largura, cujos
feridos nos artigos to e 2 Q, são aquetrechos, localizados nos Municípios. d;e
les aprovados por ato do Diretor-GePenápolís, Ghcérto, Coroados, BInral do Departamento Nacional de
guí, Araçatuba e Guararapes, todos
Águas e Energia Elétrica, no procesno Estado de São Paulo, são :'l,.SSlID
so MME 707.311-71.
'descritos :
Art. 49 Fica autorizada a Compaa) trecho de faixa, com a extensão
nhia Paulista de Força e Luz a prode 60.0'87 (sessenta mil e oitenta e mover
a constdtuíçâo de servidão ad.sctc) metros, cujo eixo se Inicia na
mlnistrativa nas referidas áreas de
estrutura 1-1 e termina na subestaterra, na forma da legislação vigencão de Guararapes, da linha de
te, onde tal se fizer necessário, para
transmissão Penápolís Guararapes, de acordo com as plantas de sta passagem das linhas de transmístuação nos BX-B-9988 e BX-D-9nO
são refertdás nos artigos 19 e 29.
(fls. 1 a 20);
Art. 59 Fica reconhecida a conveb) trecho de faixa, com a extensão
niência da constdtuíçâo de servidão
de 1925 (mil novecentos e vinte e
administrativa necessâria em favor
.cínco) metros, cujo eixo se inicia en~
da Companhia Paulista de Força e
tre as estruturas 25-4 e 25-5, da liLuz, para o fim indicado, a qual comnha de transmissão acima referida e
preende o direito atribuído à empretermina na subestação de Birtguí,
sa concessionária de praticar todos os
conforme plantas de situação númeatos de construção, operação e maros BX-B-9988 e BX-D-9772;
nutenção das mencionadas linhas de
C) trecho de faixa, com a extensão
transmissão e de linhas telegráficas
de 6.587 (seis mil quinhentos e oiou telefônicas auxiliares, bem como
tenta e sete) metros, cujo erxo se
suas possíveis alterações ou reconsinicia entre as estruturas 35-2 e 35-3
truções, sendo-lhe assegurado, ainda,
da jlinha Penápoüs - Guararapes e
o acesso às áreas da servidão através
teffnína entre as estruturas 50-4 e
do prédio serviente, desde que não
.50-5 .da linha de transmissão Usina
haja outra via praticável.
Avanhandava - Araçatuba, de acorde com as plantas de situação núme§ 19 Os proprietários das áreas de
ros BX-B-9988 e BX-D-9774 (folhas
terra atingidas pelo ônus .ümítarào
1 a 3);
o uso e gozo das mesmas ao que for
d) trecho de faixa, com a extensão
compatível com a existência da servide 1. 700 (mil e setecentos) metros,
dão, abstendo-se, em conseqüência,
aproximadamente, cujo eixo se Inída prática, dentro das mesmas, de
-eía na estrutura 2-1 e termina na esquaisquer atos que embaracem ou
trutura 3-5 das linhas de transmiscausem danos, incluídos, entre eles,
são Araçatuba - Birigui (ramal 1)
os de erguer construções ou fazer
.e Araçatuba - Guararapes <ramal
plantações de elevado porte .
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§ 2.9 A Companhia Paulista de

Fôr~

ça e Luz poderá promover, em .ruí:0::0, as medidas necessárias à constatuição da servidão administrativa de

caráter urgente, utilizando o processo judicial estabelecido no Decretolei nc 3.365, de 21 de junho de 1941,

com as modificações introduzidas
através a Lei nc 2.786, de 21 de maio
de 1956.

Art. 69 Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 3 de fevereiro de 1972;
1519 da Independência e 849 da
República.
EMÍLIO G. MÊDICI

Antônio Dias Leite Junior

DECRETO N9 70.115 -

DE

3

DE

FEVEREIRO DE 1972

Declara de utilidade pública, para
fins de constituição de servidão
uma faixa de terra destinada à passagem da linha ae transmissão Mirueíra - sâocaxeim. no Estado de
Pernambuco.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição e
tendo em vista o disposto no artigo
151, letra c, do Código de Aguas, regulamentado pelo Decreto nc 35.851,
de 16 de julho de 1954, decreta:
Art. 1Q Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de constituição de servidão administrativa, as
áreas de terra situadas na faixa de
50 (cinqüenta) metros de largura,
tendo como eixo a linha de transmissão estabelecida entre a subestação de
Mírueira, no município de Olinda e
a subestação de Macaxeira, no município de Recife, no Estado de Pernambuco, cuja planta de situação númeo 7.686, foi aprovada por ato do
Diretor-Geral do Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica, no
processo MME no 706.033-71.
Art. 29 Fica autorizada a Companhia Hidro Elétrica do São Francisco
a promover a constituição de servidão administrativa nas referidas
áreas de terra, na forma da legislação
vigente, onde tal se fizer necessário,
para a passagem da linha de transmissão referida no artigo 1Q.

EXECUTIVO

Art. 3Q Fica reconhecida a conveniência da constituição de servidão
administrativa necessária em favor
da Companhia Hidro Elétrica do S;1o.
Francisco, para o fim indicado, a qual
compreende o direito atribuído à emprêsa concessionária de praticar todos
os atos de construção, operação e manutenção da mencionada linha de
transmissão e de linhas telegráficas.
ou telefônicas auxiliares, bem corno
suas possíveis alterações ou reconstruções, sendo-lhe assegurado, ainda,
o acesso à área da servidão através
de prédio serviente, desde que não
haja outra via praticável.
§ 19 Os proprietários das áreas de
terra atingidas pelo ônus, limitarão
o uso e gozo das mesmas ao que for
compatível com a existência da servidão, abstendo-se, em conseqüência, da.
prática, dentro das mesmas, de quaisquer atos que embaracem ou causem.
danos, incluídos, entre eles, os de erguer construções ou fazer plantações.
de elevado porte.
§ 2Q A Companhia Hidro Elétrica do
São Francisco poderá promover, em
Juízo, as medidas necessárias à constituição da servidão administrativa de
caráter urgente, utilizando o processo
judicial estabelecido no Decreto-lei
número 3.365, de 21 de junho de 1941,
com as modificações introduzidas
através a Lei nc 2.786, de 21 de maíode 1956.

Art. 4<> ltste Decreto entrará em ví-,
gor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 3 de fevereiro de 1972;
151Q da Independência e 84Q da.
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO N.? 70.116 -

DE 4 DE

FEVEREIRO DE 1972

Autoriza o funcionamento da Faculdade Canoense de Ciências Administrativas, mantida pela comunsdade Evangélica Luterana "São
Paulo", com sede em CanoasRS.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe contere o artigo 81, item H!, da Constltulção, deacordo com o artigo 47 da Lei nu-.

ATOS DO PODER EXECUTIVO

mero 5.540, de 28 de novembro de
1968, alterado pelo Decreto-lei número e42, oe 9 de setembro de 1969 e
tendo em vista o que consta do Pro..
cesso n.v CFE. 925-70 do Mínlstertc
da Educação e cultura. decreta;
Art. 1.0 Fica autorizado o runcionamento da Faculdade Canoense ce
Ciências
Administrativas
mantida
pela Comunidade Evangélica Luterana
"São Paulo", com sede em Uá-HOaS,
Estado ao Rio Grande do Sul.
Art. 2.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 4 de fevereiro de 1972;
151." da Independência e 84." da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

contúoto Pamplona
DECRETO N° 70.117

~

DE 4 DE

FEVEREIRO DE 1972

Revoga o Decreto que concedeu à ,.;rnpresa Northern Camps, Limiteâ,
autorização para tuneíonor na República Federativa do Brasil.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição, e nos
termos do Decreto-lei n'' 2.627, de 26
de setembro de 1940, decreta:
Art. 1° Fica cancelada. a pedido, a
autorização concedida à empresa J.'lOT··
thern Camps, Limited, sediada em
Londres, Inglaterra, para funcionar
no Brasil com o objetivo de atividades agropastoris, ficando, conseq üentemente, revogado o Decreto n'' 8..511,
de 5 de maio de 1911, e todos os decretos subseqüentes de autorização
para continuar a funcionar e respectivas Cartas.
Art. 2° Este Decreto entrará e':11
vigor na data de sua publicação.
Brasília, 4 de fevereiro de 1972;
151° da Independência e 84° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Marcus Vinicius Pratini de Moraes
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DECRETO N° 70.118

~

DE 4 DE

FEVEREIRO DE 1972

Revoga o Decreto que concedeu a empresa Southern Territories Límiteti
autorização para funcionar na Reptblica Feâeratuxi do Brasil.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
81, item lU, da Constituição, e nos
termos do Decreto-lei nv 2.627, de 26
de setembro de 1940, decreta:
Art. 1" Fica cancelada, a pedido, c
autorização concedida à empresa Southern Territories Limited, sediada em
Londres, Inglaterra, para funcionar
no Brasil com o objetivo de atividades
agropastoris, ficando, conseqüente..
mente, revogado o Decreto n'' 9.663,
de lO de julho de 1912, e todos os decretos subseqüentes de autorização
para continuar a funcionar e respectrvae Cartas.
Art. 2° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 4 de fevereiro de 1972;
151" da Independência e 84" da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Marcus Vinicius Pratini de Moraes

DECRETO

N9 70.~19 DE 4 DE
FEVEREIRO DE 1972

Acrescenta pardgrafo ao artigo 49 do
Decreto n9 67.227, de 21 de setembro de 1970, que estabeleceu prioridades para uma política de valorização da ação sindical.

O Presidente da República, usando
da atribuição que 1he ~:_<'2re o '11'tigo 81, item III, da Constdtutçâo, decreta:
Art. 1° O artigo 4° do Decreto rio
67.227, de 21 de setembro de. 1970,
passa a vigorar acrescido de um parágrafo único, com a seguinte redação:
"Parágrafo único.
Nas instruções
complementares referidas neste ~ artigo, será -assegurada aos empregados
das entidades sindicais a concessão
do empréstimo financeiro simples,
previsto no item lI, letra d do artigo
19."
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Art. 29. Este Decreto entrará em
"Vigor, na data de sua publicação. 1'ervogadas as disposições em contrário.
Brasília, 4 de fevereiro de 1972;
1519 da Independência e 849 da

'República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

,Júlio Barata

'DECRETO NQ 70.120 -

DE

4

t;:-:

FEVEREIRO DE 1972

Declara de utilidade pública o Ins-

tituto Adventista -âe Ensino,

com

sede na Capital do Estado de São

Paulo.

o Presidente da República, usando
da atríbulcão que lhe confere o artigo 81, item UI, da Constituição e
atendendo ao que consta do ...".::OCSSO
nv 21. 215, de 1970, do Ministério da
Justiça, decreta:
Art. 19.

E' declarado de utilída-ie

pública, nos termos do artigo 19 da

Lei nv 91, de 28 de agosto de 1935,
combinado com o artigo 19 do Regu-

lamento aprovado pelo Decreto nc .,
50.517, de 2 -de maio de 1961, o Instituto Adventista de Ensino, com sede na Capital do Estado de SáO
Paulo.
Art. 29. Este Decreto entrará em
vigor, na data de sua publicação, l't;vogadas as disposições em ...ontrártc.
Brasília, 4 de fevereiro de 1972;
1519 da Independência e 849 da
República.
EMíLIO G.

MÉDICI

Alfredo Buzaid

DECRETO N.o 70,121 ~ DE 4
FEVEREIRO DE 1972

DE

Declara de utilidade pública, para
fins de constituição
de servidão,
uma faixa de terra destinada à
passagem de linha de transmissão
no Estado de São Paulo.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição e
tendo em vista o disposto no artigo
151 letra "c", do Código de Aguas,
regulamentado pelo Decreto número

35,851, de 16 de julho de 1954, decreta:
Art. 1.0 Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de constituição de servidão admíniatratlva, as
áreas de terra situadas na faixa de
30 (trinta) metros de largura, tendo
como eixo a linha de transmissão
que parte da estrutura n.v 29-5 da
linha de transmissão Ribeirão Prêto
- Sertãozlnho, até a subestação de
Pontal, nos municípios de Sertãozlnho e Pontal, Estado de São Paulo,
cujo projeto e plantas de situação
ns. BX-B-I0020 e BX-D-I0018 Uolhas 1 a 6), foram aprovados por ato
do Diretor-Geral do Departamento
Nacional de Aguas e Energia Elétrica, no Processo MME n.s 707.714 de
1971.

Art. 2.° Fica autorizada a Companhia Paulista de Força e Luz a promover a constituição de servidão admmtstrativa nas referidas áreas de
terra, na forma da legislação vigente, onde tal se fizer necessárto, para
e passagem da linha de transmissão
referida no artigo 1.°.
Art. 3.° Fica reconhecida a conveniência da constituição de servidão
administrativa necessária em favor
da Companhia Paulista de Força e
LUZ, para o fim indicado, a qual compreende o direito atribuido à empresa
concessionária de praticar todos os
atos de construção, operação e manutenção da mencionada linha de
transmissão e de linhas telegráficas
ou telefônicas auxiliares, bem como
suas possíveis alterações ou reconstruções, sendo-lhe assegurado, ainda,
o acesso à área da servidão através
de prédio serviente, desde que não
haja outra via praticável.
§ 1.0 Os proprietários das áreas de
terra atingidas pelo ônus, limitarão o
uso e gozo das mesmas ao que for
compatível com a existência da servidão, abstendo-se, em conseqüência,
da prática, dentro das mesmas, de
quaisquer atos que embaracem ou
causem danos, incluídos, entre eles,
os de erguer construções ou fazer
plantações de elevado porte.
2.° A Companhia Paulista de
Força e Luz poderá promover, em
Juizo, as medidas necessárias à COUS~
tltuição da servidão administrativa
de caráter urgente, utilizando o processo judicial estabelecido no Decre..

A ros DO PODER EXECUTIVO

n.s 3.365, de 21 de junho de
1941, com as moav'cacões íntroduztdas através a Lei n.s 2.786, de 21 de
mato de 1956.
Art. 4.° Este Decreto entrará em
vlgor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 4 de fevereiro de 1972;
151.° da Independência e 84.0 da
República.

to lei

EMíLIO G. MÉDICI

Antonio Dias Leite Junior

DECRETO N9 70.122 - DE 4
FEVEREIRO DE 1972

DE

Autoriza o funcionamento da Facul~
dade de Filosofia, Ciências e Letras
do "Instituto Cultural Newton Pawa
Ferreira", com os Cursos de Ma~e
mática, Pedagogia, com sede em Belo
Horizonte, MG.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituiçã-o. 'te
acordo com o artigo 47 "a Lei ~19 .,
e;'.540, de 28 de novembro .e 19::i8,
alterado pelo Decreto-lei nv A2, de
9 de setembro de 1969 e tendo em
vista o que consta do Processo nv
249.926 de 1971 do Ministério da Lducação e Cultura, decret r:
Art. 19. Fica autorizado o funcionamento da Paculdr '," de Filosofia,
Ciências e Letras do "Instituto Cultural Newton Paiva Ferreira", com
os cursos de Matemática e Pedagog-a
com sede em Belo Horizonte, Estado
de Minas Gerais. .
Art. 29. Este Decreto entrará em
vigor, na data de sua publicação, re~
vogadas as disposições em contrário.
Brasília, 4 de fevereiro de 1972;
1519 da Independcncía e 84Q da
República.
EMÍLIO G.

MÊDICI

Conjúcio Pamplona

DECRETO NQ 70.123 FEVEREIRO DE 1972

DE

4

DE

Autoriza o funcionamento da Faculdade de Administração de l,'apivari
SP.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o ar-
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tigo 81, item lII, da Constituição, de
acordo com o artigo 47 da Lei nc ..
5.540, de 28 de novembro de 1968, 'llterado pelo Decreto-lei uo 842, de 9
de setembro de 1969 e tendo em vista
o que consta do Processo CFE ~{/ ..
1.109 de 1970 do Ministério da E:lucação e Cultura, decreta:
Art. 1° Fica autorizado o funcionamento da Faculdade de Administração de Capivari,
mantida
nela
Campanha Nacional de Escolas da Comunidade, na cidade de Capívart, Estado de São Paulo.
Art. 20 Este Decreto entrará em
vigor, na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 4 de fevereiro de 1972;
151Q da Independência e 84Q da
República.
EMíLIO G.

MÉDICI

Conjúcio Pamplona

DECRETO NQ 70.124 - DE 4
FEVEREIRO DE 1972

DE

Redistribui, com o respectivo ocupante, para o Quadro de Pessoal
Parte Especial - do Ministério da
Marinha, carço originário do extmto Lloyd Brasileiro -- Patrimônio
Nacional e dá outras providências.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição, e
tendo em vista o disposto no artigo 99
§ 2°, do Decreto-lei nv 200, de 25 de
fevereiro de 1967, decreta:
Art. 1Q.
Fica redistrfbuído, para
o Quadro de Pessoal - Parte Especial - do Ministério da Marinha. um
cargo de 3Q Maquinista Motorista (Cr$ 610,00) ocupado por Claudomíro
Velasco Azevedo integrante do Quadro de Pessoal - Parte Suplementar
- do Ministério dos Transportes, orlgínárlo do extinto Lloyd Brasüeiro Patrimônio Nacional, mantido o regime jurídico e previdenciário do servidor
Art. 29, O Ministério dos Transportes remeterá ao Orgão de ._ ssoal
do Ministério da Marinha, no jraz-o
de 30 (trinta) dias, a contar da publicação deste Decreto. o assentamento individual de servidor aqui meucionado.
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Art. 39.

O disposto neste Decreto

não homologa situação que, em virtude de sindicância. inquérito admt-

nístrativo ou revisão de enquadramento, venha a ser considerada nula, ile-

gal ou contrária às normas administrativas aplicáveis à espécie.

Art. 49 . O ocupante do cargo ora
redístríbuido continuará a perceber
seus vencimentos e vantagens pelo
orgâo de origem, até que orçamento
do

Ministério

da Marinha consigne

os recursos necessários ao pagamento
da despesa resultante do cumprimento
deste ato.
Art. 5Ç>. Este Decreto entrará em
vigor, na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrárro .
Brasília, 4 de fevereiro de J 972:
1519 da Independência e 849 da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Adalberto de Barros Nunes
Mário David Andreazza

Art. 3." As vantagens Iínanceiras
decorrentes da alteração de que trata este decreto, vigoram a partir de
6 de outubro de 1961.
Art.. 4.° Este decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrárm.
Brasília, 4 de fevereiro de 1972;
151." da Independência e 84." da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Adalberto de Barros Nunes

DECRETO N" 70.126 - DE 4
FEVEREIRO DE 1972

DE

Declara de utilidade pública, para fins
de constituição de servidão, uma
!l.iZxa de terra destinada à passagem
Bauru
da linha de transmissão
~Sul) Agudos, no Estado de São
Paulo.

O Presidente da República, usando
DECRETO N." 70.125 FEVEREIRO DE 1972

DE

4

DE

Altera os anexos do Decreto número
53.275, de 13 de dezembro de 1QG3
e retifica o Decreto -n» 68.466, de
2 de abril de 1971,

o Presidente da República, usando
da atribuíção que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição,
decreta:
Art. 1.0 Ficam alteradas a tabela
numérica e a relação nominal a que
se refere o artigo 1.0 do Decreto número 53.275, de 13 de dezembro de
1963, que aprovou o enquadramento
dos servidores do Quadro de Pessoal
- Parte Especial, do Ministério d~
Marinha, beneficiados pelo artigo 2"
da Lei n.v 3.967, de 5 de outubro de
1961, para efeito ae ser incluído um
(1) cargo na classe singular de Tra..
balhador, código GL-402.1, e nele
ser considerado enquadrado José
Araújo, falecido em 27 de dezembro
de 1961.
Art. 2." Fica retificado o Decreto
68.466, de 2 de abril de 1971, a
fim de ser incluído um (1) cargo na
classe singular de Trabalhador, códlgo GL-402.1, em decorrência da al ...
teração de que trata o artigo anterior .

n.v

da atribuição que lhe confere o artigo
31, item III, da Constituição e ten-

ao em vista o disposto no art. 151 Iet.ra c, do Código de Águas, regulamentado pelo Decreto n'' 35.851, de 16 de
julho de 1954, decreta:
Art. I" Ficam declaradas de utíunade pública, para fins de constituição
de servidão administrativa, as áreas
de terra situadas na faixa de 30 (trmta) metros de largura, tendo como 01xc a linha de transmissão a ser estabe'ecida entre as subestações de Bauru.
(Sul) e Agudos, respectivamente, nos
mcmícípios de Bauru e Agudos, no E.:;..
tadc de São Paulo, cujo projeto e plantas de situação números BX-B-I003a
e BX-D-I0032 (fls. 1 a 8), foram aprcvaoos por ato do Diretor-Geral do Departamento Nacional de Aguas e
Energia Elétrica, no processo MME
n" 708.000-71.
Art. 2" Fica autorizada a Comparima Paulista de Força e Luz a premever a constituição de servidão admímstrativa nas referidas áreas de ter
ld, na forma da legislação
vigente,
onde tal se fizer necessário, para a.
passagem da linha de transmlssào rt~
ferida no artigo 1".
Art. 3° Fica reconhecida a conveniência da constituição de servídac
administrativa necessária em favor .jd,
Companhia Paulista de Força e Luz,
para o fim indicado, a qual compreen-

ATOS DO PODER EXECUTIVO

·c1e C' direito atribuído à empresa concessionár-ia de praticar todos os atos
de construção, operação e manutenção
ca mencionada Imha de transmissão
e de- linhas telegráficas ou telefômcas auxiliares, bem como suas posstve:s alterações ou reconstruções, sendo-lhe assegurado, ainda, o acesso '1
area da servidão através de
prédio
serviente, desde que não haja outra.
via praticável.
§ 1° Os proprietários das áreas de
terra atingidas pelo ônus, limitarão I')
LSO e gozo das mesmas ao que
fo~
compatível com a existência da servidão, abstendo-se, em conseqüêncía.fta
.pratíca, dentro das mesmas, de quaisquer atos que embaracem ou causem
danos, incluídos, entre eles, os de ei"guer construções ou fazer plantaçõe,
de elevado porte.
S 2 c A Companhia Paulista de, Força

Luz poderá promover, em JUIzo, ::LS
medidas necessárias à constituição da.
servidão administrativa
de caráter
ui gente, utilizando o processo judicial
estabelecido no Decreto-lei n- 3.365,
de -21 de junho de 1941, com as modificações introduzidas através da Lei
n'' 2.786, de 21 de maio de 1956.
fi

Art. 4° Este Decreto entrará em VIgor na data da sua publicação, revo .
gadas as disposições em contrário.
Brasília, 4 de fevereiro de 1972;
151'- da Independência e 84° da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO N.0 70.127
FEVEREIRO DE 197?-

DE

7

DE

Retifica o enquadramento de seruaores do Departamento de Policia Federal e da Policia do Distrito Federal em cargos criados pelas Leis
nrs 4.483, de 16 de novembro dA
1964, e 4.813, de 25 de outubro de
1965, e dá outras providências.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81. item IH, da Constituição e
tendo em vista o disposto nos artigos
19 e 20 da Lei n'' 4:483, de 16 de novembro de 1964, com as alterações introduzidas pela Lei n- 4.813, de 25 de
outubro de 1965, e o que consta dos
Processos nes 1.449-5-69, 943-70, 2.781,

.1.99

de 1970, 6.893-71 e 7.170-71, do Departamento Administrativo do F'essoal
Civil, decreta:
Art. 10 Fica retificado, na forma do
anexo, o enquadramento de servidores
nos Quadros de Pessoal do antigo Departamento Federal de Segurança PÚblica (atual Departamento de Polícia
Federal) e da Polícia do Distrito ô'ederal, de que tratam os Decretos números 57.351, de 26 de novembro de
1965, e 58.196, de 15 de abril de 1366,
retificados pelos de ri-s 63.612, de 13
de novembro de 1968, 65.850, de 11 de
dezembro de 1969, 66.481, de 23 de
abril de 1970, 67.002, de 6 de agosto
de 1970 e 68.687, de 27 de mata de
1971.
Parágrafo único. As retificações de
enquadramento que envolvam preenchimento de cargos para os quais a
Lei n- 4.483, de 1964, exija qualificação, somente se considerarão concretizadas após a verificação, pelos órgãos de pessoal competentes, desse
pressuposto, ressalvado o direito ãaqueles que, à data da vigência da lei
citada, já eram ocupantes de tais cargas.
Art. 2° Os efeitos legais das rettri-

caçôes a que alude o artigo 1.9 vigoram
a partir de 20 de novembro de 19M
para os servidores que se encontravam em exercício no antigo Departamento Federal de Segurança Publica

i~~~P~0~e~g;;ad~aI9~:~ n-

4.483, de

Parágrafo único. O ajustamento da
situação funcional dos servidores que
retornaram ao serviço da União, ex vi
do disposto no artigo 46 da Lei número 4.242, de 17 de julho de 1963 e
na Lei nv 4.818, de 29 de outubro de
1965, aos cargos criados pelas Leis n-s
4.483, de 16 de novembro de 1964 o.
4.813, de 25 de outubro de 1965, prevalecerá a contar do início do exercício no antigo DFSP, no atual Departamento de Polícia Federal ou na
Polícia do Distrito Federal, após a
apresentação oficial regularmente processada.
Art. 3° Ficam alteradas, na forma
dos anexos, as tabelas e relação nominal constantes do Decreto n- 64, 185.
de 11 de março de 1969, na parte referente à série de classes de Auxiliar
de Enfermagem e classe de Atendente.
Parágrafo único. A modificação oc
enquadramento a que se refere este
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artigo vigora a partir de 28 de fevereiro de 1967, data de vigência do Decreto-lei nv 299, de 28 de fevereiro de
1967.

Art. 4° Fica retificado o Decrete n''
62.251. de 9 de fevereiro de 1968, que

EXECUTIVO

b) Retificar, na parte referente à
série de classes de Motorista Policial,
CÓdIgO PF-501.11.A,"o nome referente
ao n.c II para Manuel Correia Ribeiro.
II - Decreto ns 66.481, de 23 de

aprovou o enquadramento do Serviço

abril de 1970

de Alimentação da Previdência SOcial
amparados pelo parágrafo único do
artigo 23 da Lei n'' 4.069, de 11 de
junho de 1962, para o efeito de ser 111-

A exclusão e a ínclusâc de Alter
Cires Ferreira devem ser feitas na
Polícia do Distrito Federal, respectivamente, do cargo de Agente Auxiliar
de Polícia Federal, código PM-804.14. A
e no cargo de mesma denominação,
código PM-804.16.C e não no Departamento de Polícia Federal, como
constou;
b) a exclusão de Mário Seixas Cardoso deve ser efetivada no Departamento de Polícia Federal, do cargo
de Motorista policial, código
.
PF-501.13.B ao invés de na Polícia
do Distrito Federal, como. figurou:
c) tornar sem efeito a inclusão de
Augusto César oveuieíro na série de
classes de Escrivão de Polícia Federal,
código PF-401.17. A, em virtude de o
referido servidor continuar na esfera
estadual.

terado o enquadramento dos servidores Ataíde Borges Telles, de Encarregado de Caixa, código AF-704.11, para
Teso li r e i r o, código AF-701.17.A,
A r I i TI d o R o s e TI d o de A 1 m e i-

da e Margarida da c o n c e ç o
Borges,
de Escrevente-Datilógrafo,
í

â

código AF-204.7, para Oficial de Administração, código AF-201.12.A.
§ 1.9 As retificações aludidas neste
artigo prevalecem a partir de 15 de
junho de 1962.
§ 2.9 A partir da vigência da Lei
n.c 4.061, de 8 de maio de 1962, o
cargo de Tesoureiro em que está sendo enquadrado Ataide Borges Telles
foi reclassificado em Tesoureiro-Auxiliar de l.~ Categoria, com alterações
decorrentes da aplicação das Leis números 4.242, de 17 de julho de 1963,
4.345, de 26 de junho de 1964 e Deereto-lei n.c 146, de 3 de fevereiro de

1967.

Art. 5.9 Ficam retificados os decretos abaixo relacionados, da seguinte
forma:

a)

III -

No anexo r, parte referente à classe de Estafeta nível 7, leia-se, no n.c 4
_ Francino Manoel Ferreira Neto, e
não como constou.
IV"- Decreto n.9 68.687, de 27 de

maio de 197:!-No artigo 2. 9 , onde se lê: Ficam
retificadas as classificações de Adolfo
Magno de Morais Dias. para Comíssarro de Polícia 21-B, de Antonio
Francisco de Brito, para Motorista
Policial ll-B ... , leia-se: Flcam retificadas as classificações de Adolpno
Magno de Morais Dias para Comi~
sárío de Polícia
21-A, de Antonio
Francisco de Brito, para Motorista
Policial ll-A ...
b) no artigo 4.9 onde se lê: Pícam excluídos do Anexo II! "', leiasoe: Ficam excluídos do Anexo ~I _"
Art. 6,9 As alterações de enquadramento a que se refere este Decreto náo
homologam situações funcionais que,
em virtude de denúncia, sindtcãncia
ou ínquéríto administrativo, sejam
consideradas nulas, ilegais ou contrárias às normas administrativas em
vigor.
Art. 7.9 Os órgãos de pessoal competentes apostdlarâo os titulas dos
a)

I -

Decreto ns 65.850, de:i.1
dezembro de 1969

de

Anexo I
Excluir os seguintes runcionários, por terem os mesmos continuado na esfera estadual:
Série de Classes: Agente Auxiliar de
Polícia Federal
Código: PF-604. :!-4.A
1. Augusto César Ovelheiro_
Série de Classes: Escrivão de Polícia
Federal
a)

Código: PF-401.17.A

3. Nelson Costa.
Série de Classes: Agente de Policia
Federal
Código: PF-6Q3.17.A
9. Anor Rodrigues da Costa.

Decreto n. 9 67.002, IZe 6 de
agosto de 1970
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funcionários abrangidos por este Decreto ou expedirão, aos que não os
possuírem, atos declaratórios das respectivas situações funcionais, observado o disposto no artigo 99 da
Constituição.
Art. 8.9 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publícaçáo, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 7 de fevereiro de 1972;
151.9 da
Independência e 845' da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Alfredo Buzaid

o

anexo mencionado no art. 19 foi
publicado no D.O. de 8-2-72.

DECRETO N° 70.128 -

DE

7 DE

FEVEREIRO DE 1972

Autoriza o funcionamento da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras
de Umuaramc, Estado do Paranâ.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, de
acordo com o artigo 47 da Lei
.
n- 5. 5~0, de 28 de novembro de 1968,
alterado pelo Decreto-lei n'' 842. de 9
de setembro de 1969 e tendo em vista
o que consta do Processo n'' 418-71 elo
Ministério da Educação e Cultura, decreta:
Art. Iv Fica autorizado o funcfonamento da Faculdade de Fflosoí',a,
Ciências e Letras de Umuarama, -om
os cursos de Pedagogia, Letras (curta
duração), Estudos Sociais (curta duração) e Matemática, mantida pela
Associação Paranaense de Ensino e
Cultura (APEC) com sede em Umuarama, Estado do Paraná.
Art. 2.9 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 7 de fevereiro de 1972;
151.0 da
Independência e 84. 9 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

DECRETO N° 70.129 -

DF 7 DE

FEVEREIRO DE 1972
Fixa a retribuição do Presidente do
Fundação Serviços de Saúde
Publica e a gratificação dos membros
da Junta de Controle, do Ministério
da Saúde.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item UI, da Constituição, e
tendo em vista o que determina o artigo 3.9 do Decreto n.c 69.944, de 17 de
janeiro de 1972, decreta:
Art. 1° A retribuição do Presidente
da Fundação Serviços de SaúG.8 PÚblica, sujeita à supervisão ao lVhnistérto da Saúde, é fixada na ímportânela mensal de Cr$ 1.579,00 (hum mil
e quinhentos e setenta e nove cruzeiros) .
Parágrafo único. Ao Presidente é
facultado optar pelo percentual de
20%( vinte por cento) dessa retribuição, juntamente com o vencimento ou
salário do cargo ou emprego efetivo.
Art. 2° A gratificação por cessão a
que comparecerem os membros da
Junta de Controle da Fundação SeI~
viços de Saúde Pública é fixada no
percentual de 65% (sessenta e cinco
por cento) do maior salário-mínimo
vigente.
Parágrafo único. Será de doze o
número máximo de sessões anuais remuneradas.
Art. 3.9 Este Decreto entrará em vigor na data da sua. publicação, rAVOgadas as disposições em contrário.
Brasília, 7 de fevereiro de 1972;
151.9 da Independência
e 84.9 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

F. Rocha Lagôa

DECRETO N° 70.130
FEVEREIRO

DE

DE 7 DE
~972

Autoriza o Ministro dá Pazetuia
u
contratar operação
externa e dá
outras providências.

o Presidente da República, usando
de" atribuição que lhe confere o artigo 81, item In da Constituição e
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de acordo com o artigo 8° da Lei ..
n" 5.000, de 24 de maio de 196ô, de

creta:
Art. 10 Fica o Ministro da FaZ'O:D"

da autorizado a contratar, em nome
da República Federativa do Brasü.
empréstimo externo até o valor de
US$ 30.000.000,00 (trinta milhões de

dólares) ou seu equivalente em outras

moedas, com um sindicato de bancos
lideradas pelo Deutsche Bank, da
República Federal da Alemanha, para

os fins previstos no artigo 3° da Lei
n'' 5.000, de 24 de maio de 1966.
~ 10 A autorização dada por este
artigo abrange a negociação e celebração de convênios, ajustes, acordos
ou contratos, bem como o estabelecimenta de termos e condições para a
emissão, resgate e servíco dos títulos
representativos do empréstimo contratado.

2.9 Os títulos da divida externa que
forem emitidos em decorrência da
contratação autorizada por este artigo serão controlados pelo Banco Central do Brasil.
Art. 2" Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 7 de fevereiro de 1972;
151. 9, da Independência e 84.9 da
ê

Repúblíca ,

EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio Delfim Netto

EXECUTIVO

Pessoal Civil da Admlnístraçâo Federal (SIPEC), subordinado diretamente ao Ministro de Estado e vinculado tecnicamente ao Departamento Administrativo do Pessoal Civil ..
(DASP), competindo-lhe as atividades
de gestão, execução, supervisão, COntrole, orientação e pesquisa de assuntos concernentes à Adrmnístraçâo de
Pessoal, na área do Ministério.
Art. 39. Fica transferido ao Departamento do Pessoal, com a dencmínação de Serviço de Inativos e I'ensionistas, o Serviço de Inativos e Pensionistas Militares do Departamento
de Administração, com o respectivo
pessoal e acervo.
As unida-des ou sub uniArt. 49.
dades dos órgãos integrantes do Ministério da Justiça com funções 8S1Jecífícas de administração de pessoal
ficam vinculadas ao Departamento do
Pessoal, nos termos do parágrafo 29
do artigo 59 do Decreto nc 67.32.6, de
5 de outubro de 1970.
Parágrafo único. Os órgãos do MInistério da Justiça não compreendidos neste artigo terão um Agente
de Pessoal, designado pelo respectivo
dlírgente e com vinculação ao Departamento. do Pessoal da Justiça.
Art. 59. O Departamento elo Pessoal compreende em sua estrutura básica:
I - 'Gabinete (Gab)
rI - Divisão de Cadastro e Classificação de Cargos e Empregos '.,.
(DCCE)

DECRETO N9 70.131 -

DE 8 DE

FEVEREIRO DE 1972

Dispõe sobre o Departamento do Pessoal do Ministério da Justiça e dá
outras providências.

O Presidente da República, usando
da atribuição que 111e confere o artigo 81, itens III e V, da Constitutçâo
e tendo em vista o artigo 181, itens
I, II e IIl, do Decreto-lei nv 2DO de
25 de fevereiro de 1967, e o que dispõe o Decreto nv 67.326, de 5 de outubro de 1970, decreta:
Art. 19 . A Divisão do Pessoal do
Departamento de Adrmnístracào do
Ministério da Justiça passa a 'denominar-se Departamento do Pessoal do
Ministério da Justiça.
Art. 21". O Departamento do Pessoal é Orgão Setorial do Sistema de

III - Divisão de Legislação de Pessoal (DLP)
IV - Divisão de Recrutamento, Seleção e Aperfeiçoamento (DRSA)
V - Serviço de Atividades de ApOiO
(SAA)

VI - Serviço Médico e Social .
(SMS)
VII - Serviço de Inativos e Pensionistas (SIP)
VIII - Representação do Departamento do Pessoal no Estado da Guanabara (RDPJ)
Parágrafo único. A Representacac
do Departamento do Pessoal funcionará no Estado da Guanabara quando
se efetivar a mudança da sede do DApartamento para o Distrito Federal.
Art. 61". O Departamento do Pessoal será administrado por um Díreter-Geral nomeado, em comissão, pelo
Presidente da República.
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Parágrafo único. O atual cargo de
provimento em comissão, do Quadro
de Pessoal do Ministério da Justiça,
de Diretor da Divisão do Pessoal do
Departamento de Administração, srmbolo 4-C, fica transformado em Diretor-Geral do Departameto do Pe5eoal, símbolo l-C.
Art. 70. As Divisões serão administradas por Diretores e os Serviços, por Chefes" nomeados, em comiasão, pelo Presidente da República.
Art. 89. Fica aprovada, na forros.
do Anexo, a tabela discriminativa dos
cargos em comissão e funções gra.tt..
ücadas do Quadro de Pessoal - Parte
Permanente do Ministério da Justiça,
resultante da adaptação do Departamento do Pessoal à estrutura prevista
no Decreto nc 67.326, de 5 de outubro
de 1970.
Art. 99. As transformações de que
.trata este Decreto, constantes do Anexo, somente se efetivarão com a publicação dos respectivos atos de provimento, mantido, até então, o preenchimento das funções gratdtícadaa
-constantea da situação anterior à da
tabela ora aprovada.
Art. 10.
O Diretor-Geral do D~~
partamento do Pessoal terá 6 (seis)
.Assessores, 2 (dois) Auxiliares de Gabinete e 1 (um) Secretário Admtms-

tratívo.

Art. 11.
Os Diretores de "rívísac
e os Chefes de Serviço de Atividadea
de Apoio e de Inativos e Pens.omstas
terão, cada um, 1 (um) Assistente e
1 (um) Secretário.
§ 19.
O Chefe do Serviço Médico
e Social terá 1 (um) Assistente para
.a Clínica Dentária e 1 (um) Secretárto .
§ 2.° O Chefe da Representação do
Departamento do Pessoal no Estado
da Guanabara terá 1 (um) Secretario.
Art . 12.
A organização, competência e funcionamento dos órgãos referidos no artigo 50, bem como das
unidades vinculadas ao Departamento
do Pessoal, serão estabelecidos em regimento interno, aprovado pelo MÜ1istro de Estado.
Art. 13. As despesas decorrentes ao
-dispoeto neste Decreto serão atendidas
pelas dotações orçamentárias próprias
'do Mínístérío da Justiça.
A
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Art. 14. Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.
Brasília, 8 de fevereiro de 1972;
1519 da Independência c 84° da
República.
EMÍLIO

u.

MÉDICI

Alfredo Buzaid
João Paulo dos Reis Velloso

O anexo mencionado no art. 80
foi publicado no D.D. de 9-2-72.
DECRETO N." 70.132 FEVEREIRO DE

DE

9

DE

1972

Redistribui, com o respectivo ocupante, para o Departamento Administrativo do Pessoal Civil, cargo integrante do Quadro de Pessoal do
Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado, e dá
outras providências.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição, e
tendo em vista o disposto no artigo
99, § 2,°, do Decreto-lei n." 200, de 25
de fevereiro de 1967, decreta:
Art. 1.0 Fica redistribuído, para a
Quadro de Pessoal - Parte Permanente ~ do Departamento Administrativo do Pessoal Civil, um cargo de
Técnico de Administração, código ..
AF.601.20.A
com o respectivo
ocupante -' Ito de Azevedo Figueiredo Rocha, integrante de iguais
Quadro e Parte do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores
do Estado, mantido o regime jurídico
do servidor.
Art. 2.° O disposto neste ato não
homologa situação que, em virtude de
sindicância, inquérito administrativo
ou revisão de enquadramento, venha
a ser considerada nula. ilegal ou contrária a normas administrativas vigentes.
Art. 3.0 O órgão de pessoal do Instituto de Previdência e Assistência
dos Servidores do Estado remeterá ao
do Departamento Administrativo do
Pessoal Civil, no prazo de 30 (trinta)
dias, a contar da vigência deste Decreto, os assentamentos funcionais do
servidor mencionado no artigo 1.°.
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Art. 49 O ocupante do cargo ora
redístrlbuído continuará a perceber os
seus vencimentos e vantagens pelo
órgão de origem até que o orçamento do Departamento Administrativo
do Pessoal Civil consigne os recursos
necessários ao cumprimento do disposto neste ato.
Art. 5.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

mente, aos respectivos dírtgentes e
vinculadas, tecnicamente, ao Departamente do Pessoal.
Art. 4.° O Departamento do Pessoal compreende em sua estrutura
básica:
I - Gabinete;
II - Divisão de Cadastro e Classificação de Cargos e Empregos;
111 - Di visão de Legislação de
Pessoal;
IV - Divisão de Recrutamento, SeBrasília, 9 de fevereiro de 1972;
leção e Aperfeiçoamento;
151.0 da Independência e 84.0 da
V - Serviço Administrativo.
República.
Art. 5Q O Departamento do Pessoal
EMÍLIO G. MÉDICI
será administrado por um Diretor;
Júlio Barata
nomeado em comissão pelo Presidente do IPASE.
DECRETO Nº 70.133 - DE 9 DE
Parágrafo único. O atual cargo deFEVEREIRO DE 1972
provimento em comissão, do Quadro.de Pessoal do IPASE, de Chefe do
Dispõe sobre o Departamento do PesServiço do Pessoal, símbolo 4. C, fica
soal do Instituto de Previdência e
transformado em Diretor do DeparAssistência dos Servidores do Estatamento do Pessoal, símbolo 2.C.
do, e dá outras providências.
Art. 6.° As Divisões e o ServiçoAdministrativo serão administradoso Presidente da República, usando
por Chefes. nomeados em comissão>
da atribuição que lhe confere o arpelo Presidente do IPASE.
tigo 81, itens In e V, da Constituição, tendo em vista o artigo 181,
Art. 7.° Fica aprovada, na forma
itens I, II e III, do Decreto-lei núdo anexo, a tabela discriminativa dos.
mero 200, de 25 de fevereiro de 1967, cargos em comissão do Quadro de
Parte Permanente - doe ainda o que dispõe o Decreto núPessoal mero 67.326, de 5 de outubro de 1970, Instituto de Previdência e Asssistência dos servidores do Estado, resuldecreta:
tante da adaptação do Departamento
Art. 1.0 O Serviço do Pessoal do
do Pessoal à estrutura prevista no
Instituto de Previdência e AssistênDecreto n." 67.326, de 5 de outubro,
.
cia dos Servidores do Estado
de 1970.
(IPASE), a que se refere o Decretolei n," 2.865, de 12 de dezembro de
Art. 8.° As transformações c''' Que
1940, passa a denominar-se Departrata este Decreto somente se efetitamento do Pessoal do Instituto de
varão com a publicação dos respectiPrevidência e Assistência dos Servivos atos de provimento, mantido, até
dores do Estado.
então, o preenchimento das funções;
gratificadas constantes da situação
Art.. 2.° O Departamento do Pesanterior à tabela ora apresentada.
soal é órgão Setorial do Sistema do
Pessoal Civil da Administração FeArt. 9.° O Diretor do Departamenderal (SIPEC), subordinado diretato do Pessoal terá 4 (quatro) Assesmente à Presidência. do IPASE e vinsores, 1 (um) Secretário Administraculado, tecnicamente, ao Departativo e 1 (um) Auxiliar.
mento Administrativo do Pessoal CiArt. 10. Os Chefes de Divisão e o
vil (DASP), competindo-lhe as atívíChefe de Serviço Administrativo tedades de gestão, execução, supervisão,
rão, cada um, 1 (um) Assistente e 1
orientação, controle e pesquisa de as(um) Secretário.
suntos concernentes à Administração
de Pessoal, na área do IPASE.
Art. 11. As Turmas de Pessoal das
Seções Administrativas dos órgãos,
Art. 3.° As unidades de pessoal dos
Locais ficam transformadas em:
órgãos Locais, Sanatório Alcides CarI - Serviço do Pessoal, nos órgãos;
neiro e Hospital Alcides Carneiro, fide 1." e de 2." categorias;
cam subordinadas, administrativa-
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II -

Seção de Pessoal, nos órgãos

de 3.a categoria.

Art. 12. A organização, competência e funcionamento dos órgãos referidos no artigo 4.°, bem como das
unidades vinculadas ao Departamento do Pessoal, serão estabelecidos em
regimento interno.
Art. 13. O custeio das medidas de
que trata o presente Decreto continuará a ser atendido pelos recursos
orçamentários próprios do IPASE.
Art. 14. Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 9 de fevereiro de 1972;
151.0 da Independência e 84.0 da
República.
EMíLIO G. MÊnIcI

Júlio Barata
João Paulo dos Reis Velloso

o anexo mencionado no art. 79 foi
publicado no D. O. de 10-2-72.
DECRETO N.o 70.134 - DE 9
FEVEREIRO DE 1972

DE

Aproveita, no Quadro de Pessoal do
Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado,
servidores em disponibilidade e dá
outras providências.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e
tendo em vista que, ao caso, é de aplicar-se, por analogia, o disposto no artigo 99, § 2.°, do Decreto-lei n.s 200,
de 25 de fevereiro de 1967, decreta:
Art. 1.0 Ficam aproveitados nos
cargos abaixo indicados do Quadro
de Pessoal - Parte Permanente do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado, os
seguintes servidores disponíveis, mantido o regime jurídico dos mesmos:
a) no cargo de Escriturário, código
AF-202.10.B:

João Galdino Figueiredo, Inacio Pedrosa Sobrinho, Remado Romero Rangel e Paulo de Araujo Barros, todos
em disponibilidade, em idêntico cargo
do Quadro de Pessoal do próprio Instituto de Previdência e Assistência
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dos Servidores do Estado, em vagas
decorrentes, respectivamente, da aposentadoria de Maria José de Siqueira
Corrêa, da aposentadoria de Maria
do Carmo Benevides, da exoneração
de João Eugênio Caprilhoni e da exoneração de Ursulino Ferreira Braga;
b) no de Arquivista, Código
EC-303.7.A: '
Ir-is Marques da Silva, em dispo-

nibilidade, em idêntico cargo do Quadro de Pessoal do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas, em
vaga decorrente da promoção de Terezinha de .Iesus Lopes ;
C) no cargo de Escrevente-Datilógrafo, código AF-204.7:
Aluysio Costa, em disponibilidade,
em igual cargo do Quadro de Pessoal
do Departamento Nacional de Obras
Contra as Secas, em vaga decorrente
da exoneração de Tito Livio de Araujo
Passos;
d) no cargo de Servente, código ..
GL-I04.5:

José Batista de Freitas, em disponibilidade, em igual cargo do Quadro de Pessoal do Ministério da Saúde,
em vaga decorrente da aposentadoria de Antônio Francisco Ferreira;
Hidal Pereira de Andrade, Anita de
Souza Lima
Silva e Ranulfo Rufino
Ferreira, todos em disponibilidade, em
idêntico :3"TgO do Quadro de Pessoal
do Departamento Nacional de Obras
Contra as Secas, em vagas decorrentes, respectivamente, da demissão de
João Batista de Oliveira. da aposentadoria de João Reis Teixeira e da
aposentadoria de José Rios Arruda;
Claudio -cosme de Brito e Benjamin Geraldo, ambos em disponibilidade, em idêntico cargo do Quadro
de Pessoal do próprio Instituto de
Previdência e Assistência dos Servidores do Estado, em vaga decorrente
do falecimento de Maria José Martins e Silva e constante das Tabelas
aprovadas pelo Decreto n.v 62.046, de
4 de i- neiro de 1968, respectivamente;
Edvaldo de Brito Leite, em disponibilidade, em idêntico cargo do Quadro de Pessoal do próprio Instituto
de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado, em vaga decorrente do Decreto n,s 62.046, de 4 de janeiro de 1968;
no cargo de Carpinteiro, código
A-601.8.A:

João Batista, em disponibilidade,
em igual cargo do Quadro de Pessoal
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do Departamento Nacional de Obras
Contra as Secas, em vaga decorrente
da aposentadoria de José Teodoro
Assis;
j) no cargo de Guarda, código ....
GL-203.8.A:
Sebastião Belarmíno Rocha, Arlindo
Silva e Jorge Bernardo, todos em disponíbilídade, em igual cargo do Quadro de Pessoal do Departamento Na-

cional de' Obras Contra as Secas, em
vagas decorrentes, respectivamente,
da aposentadoria de Jorge Monteiro
Guimarães, da promoção de Vicente
Ferreira dos Santos e da promoção
de Miguel dos Santos Pantoja:
g) no cargo de Pedreiro, código ..
A-101.S.A:

Manoel Pereira Costa, em disponibilidade, em igual cargo do Quadro
de Pessoal do Departamento Nacional

de Obras Contra as Secas, em vaga
decorrente da aposentadoria de Alexandre Pinho;
h) no cargo de Médico, código ...

menta, venha a ser considerada nula
ilegal ou contrária a normas adminis~
trativas vigentes.
Art. 3.0 Os órgãos de pessoal do r-imsténo da Saúde e do Departamento
Nacional de Obras Contra as Secas
remeterão ao do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores
do Estado, no prazo de 30 (trinta)
c' - a contar da publicação deste Decreto, os assentamentos funcionais dos
servidores respectivos mencionados
no artigo 1.0.
Art. 4° Este Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 9 de fevereiro de 1972;
151.o da Independência e
84.0 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI
Júlio Barata
F. Rocha Lagôa
José Costa Cavalcanti

TC-S01.22.B:

DECRETO N9 70. 135 DE 9 DE
FEVEREIRO DE 1972

Arnaldo Tavares de Melo, em dlspcr.íbilidade, em igual cargo do Quadro de Pessoal do Ministério da Saúde, em vaga decorrente da aposentadoria de Amaro Antônio wencr'-r ;
.Ioãc Assis Pereira de Melo e Mário
de Medeiros Pinheiro. ambos em disponibilidade, em igual cargo do Qua·
dro de Pessoal do próprio Instituto
de Previdência e Assistência do'" Servidores do Estado, em vagas decor-_
rentes, respectivamente, da aposentadoria de Jaime Pamponet Cerquetra
e da aposentadoria de Sebastião Pedrosa;
i)

no cargo de Médico, código

TC-S01.21.A:

Manoel De ... doro da Silva, em disponibilidade, em igual cargo do Quadro de Pessoal do Ministério da Saúde,
em vaga decorrente da aposentadoria de Alberto Tanus Bíchara:
Adênio Lima e Antonio de Labor
Paes Barreto, ambos em disponlbilidade, em igual cargo do Quadro de
Pessoal do próprio Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores
do Estado, em vagas decorrentes, respectivamente, da aposentadoria de
Efigênio Barbosa da Silva e da exoneração de Isidoro Antonio Wendler .
Art. 2.° O disposto no presente Decreto não homologa situação que em
virtude de <:in.dicância, inquérito administrativo ou revisão de enquadra-

Torna sem efeito aproueitamenic àe
diS1poniveis na Universidade Federal Rural de Pernambuco.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição, e
tendo em vista o que consta da Exposição de Motivos nc 20, de 4 de
janeiro de 1972, do Depart-amento Admímstratdvo do Pessoal Civil, decreta:

Art. 19 Fica sem efeito o aproveitamento, no Quadro único de Pessoal da Universidade Federal !i.lft'al
de Pernambuco, de Bueno Ayres de
vflares.
Melo e Lauro Vasconcelos
constantes do Decreto nc 69.801, de
15 de dezembro de 1971, como em (11sponibilidade, respectivamente,
nos
cargos de Escriturário, código
.
AP-202.8.A, e Contador, CÓdigo
.
TC-302. 21. B, mas que, por força de
promoção com efeito retroativo à data
anterior à vigência dos atos de disponibilidade, passaram a ocupar cargos correspondentes às classes imediatamente superiores das respectivas
séries de classes.
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Art. 29 este Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 9 de fevereiro de 1972;
151.{) da Independência e 34.{) da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Jarbas G. passarinho

DECRETO

N.{)

70.136 1972

DE

9

DE

FEVEREIRO DE

Altera o Quadro único de Pessotü da
Universidade Federal do Rio de Janeiro, aprovado pelo Decreto núme
ro 60.455, de 13 de março de 1967, e
dá outras providências.
w

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
81, item TIl, da Constituição, e tendo em vista o disposto nas Leis números 3.780, de 12 de julho da 1960;
3,967, de 5 de outubro de 1961; 4.881-A
de 6 de dezembro de 1005; nos Decretos-leis nvs 299, de 28 de fevereiro de
1967, e 465, de 11 de fevereiro de 1969,
e o que consta dos Processos nvs 767,
de 1962; 6.607, 324-4-324-5, 324-6, 3247, 324-10, 461, 2.249, 2.251\ 2.258,
2.259, 2.260, 2.263, 3.986, 4.'7;;,1, 5.732,
5.733,5.734,5.735,5.736,5.737,5.733,
5.'/39,5.740 e 6.225, de 1971, do Departamento Administrativo do Pessoal
Civil decreta:
Art. 19 Ficam alteradas as tabelas
numéricas e relacôes nominais anexas ao Decreto rio 55.843, de 18 de
março de 1965, modificado pelo de nv
65.971, de 26 de dezembro de l069, que
aprovou o enquadramento do pessoal
do Quadro Ordinário da antiga Universidade do Brasil, para efei~.) de:
a) ser incluido um cargo ca classe
de Instrutor de Ensino Superior, EC50·1.16, e nele considerado enquadrado, a partir de 19 de julho de 19-60,
Gilberto Canedo de Magalhães:
b) ser incluído um cargo na classe
de Auxiliar de Portaria, GL-303. 8. B
e nele considerado enquadrado, a
partir de 10 de julho de 1960, Elpíd-o
José Vargas;
c) ser excluido um cargo da. classe
de Auxiliar de Portaria, GL-303.'1.A,
ocupado por Elpídio José Vargas;
d) serem incluídos dois cargos na'
classe de Auxiliar de Portaria, GL303. 7 .A, e neles consideradas enquadradas, a partir de 1Q de julho de
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1960, Esthela Magalhães Martins e
Francisca Vieira Mata; e
e) serem excluídos dois cargos da
classe de Servente, GL-104.5, ocupados por Estehla Magalhães Martins e
Francisca Vieira Mata.
Parágrafo Único. O cargo de jnstrutor de Ensino Superior, EC·-S04, a
que se refere a alínea a deste artigo,
fica reclassificado, com seu ocupante,
a partir de 1Q de janeiro de 1966, na
classe de Professor Assistente, EC503.2.0, de acordo com o artigo 57,
item IV, da Lei nv 4.881-A, de 6 de
dezembro de 19$5.
Art. 2'? Ficam retificadas as tabelas
numéricas e relações nominais anexas ao Decreto nv 51.366, de 6 de desembro de 1961, que aprovou o enquadramento do pessoal do Quadro Extraordinário da antiga universidade
do Brasil, para efeito de ser excluído
um cargo da classe de EscreventeDatilógrafo, AF-204.7, ocupado
per
Maria E10ina Guimarães Rímeíro, e ser
incluído um cargo na classe de Auxiliar de Bibliotecário. EC-102. 7. e nele
considerado enquadrado, a partir de
10 de julho de 1960, Maria' Eloisa Guimarães Ribeiro.
Art. 39 Ficam alteradas as tabelas
numéricas e relações nominais anexas ao Decreto nc 51.655, de 10 de
janeiro de .1963, que aprovou o enquadramento dos servidores de antiga Universidade do Brasil, amparados pela Lei número 3.967, de 5 de
outubro de 1961, para efeito de:
a) ser excluído um cargo da classe de Atendente, P-1.703.7, ocupado
por Maria Lucia da Silva Barbosa:

e

b) ser incluído um cargo na classe de Enfermeiro Auxiliar, P-1.70B.8,
e nele considerada enquadrada, a partil' de 6 de outubro de 1961, Maria
Lucia da Silva Barbosa.
Art. 49 Ficam alteradas as tabelas
numéricas e relações normnars anexas ao Decreto número 65.971, de 26
de dezembro de 1969, na parte que
trata da reclassificação dos cargos do
Grupo Ocupacional P-l.700 - Medicina, Farmácia e Odontologia .- de
acordo com as disposições do Decreto-lei número 299, de 28 de fevereiro
de 1967, para efeito de:
a) ser excluído um cargo da classe de Atendente, P-l. 709.9,0Cupado
per Maria Lucia da Silva Barbosa;
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ser incluído um cargo na classe

de Auxiliar de Enfermagem,
.
P-l. 7ú1.14.B. e nele considerada en-

quadrada, a partir de 28 de. tevereiro
de 19'67, Maria Lucia da Silva Barbo-

sa.

Art. 59 Fica reclassificado, ti partir
de 1 de janeiro de 1966, de acorde
com o artigo 57, § 2<;1, da Lei número
4.881-A, de 6 de dezembro de 1965, na

classe de Professor Adjunto, EC- ....

502.22, o cargo de Professor Assistente, EC-S03-20, ocupado por
8pencer
Daltra de Miranda, enquadrado pelo
Decreto n° 55.844, de 18 de março de
1965.
Art. 6Q li: retificada a relação nominal anexa ao Decreto nc ú5.9n, de
2ii de dezembro de 1969, na parte que
trata do Quadro Ordinário da, Universtdade Federal do Rio de Janeiro,
para o seguinte efeito: na ::':1'1e de
classes de Auxiliar de Portar .a, onde
se lê: Código: GL-303.8.A, leia-se:
Código: GL-303. 7.A.
Art. 79 Ficam reclassificados, com
seus ocupantes, a partir de 1::.1 de fevereiro de 1969, de acordo com o artigo 12 d? Decreto-lei nv 465, de 11
de fevereiro de 1959, na classe
de
Professor Adjunto, EC-502 22, os
cargos de Pesquisador Associa-lo, EG'105.22, em que foram enquadrados os
funcionários a - seguir
relact.madoa,
pelo Decreto nv 65.971, de 26 de desembro de 1969, na forma do artigo
69 do Decreto nc 59.6'15, de 6 de dezembro de 19.f36: Adib Antonio Cour-í.
Clea Costa Pinto Francalancr, Chana
Malogclowkín, Dantlo Guarfnc, Dario
CarJetti, Emilia Pechnik, Pernandc
Segadas Viana, Icema Marciano
de
Oliveira, Yonne de Freitas Leite, João
Moojen de Oliveira, José Custodío
Campos da Paz, José warnstocs; Karl
Helmuth Theodor Mieike, LUlZ Ribeiro Guimarães, Oswaldo Bessa
Fernandes, Raimundo Ribeiro de Fontes
Lima, Roberto de Souza Bltbcncourt,
Rodigasia Silva, Reger Pterre Hypolite Arlê e Vera Maria de Ntemeyer
Ribeiro.
Art. 89 Os efeitos financetros decorrentes da execução deste Decreto
Vigoram a partir de:
a) 19 de julho de 19-60, para os casos de enquadramento e retificações
de enquadramento de que tratam o
artigo 19, alíneas a, b e d e o artigo
29;
b) 6 de outubro de 1961, para a
retificação de enquadramento a que
se refere o artigo 39, alínea !J;

c) 19 de janeiro de 1966, para os
casos de reclassificação a que se referem o parágrafo único do artigo 19
e o artigo 59;
d) 28 de fevereiro de 1967, para o
caso de reelassífícação de que trata o
artigo 49, alínea b; e
e) 12 de fevereiro de 1969, para os
casos de reclassificação a que se refere o artigo 79.
ATt. 9,9 Na execução deste decreto
aplicam-se as disposições dos artigos
11, 12 e 13 do Decreto nc 68.747, de
15 de junho de 1971.
Art. 10. Este Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 9 de fevereiro de 1972;
151Q da Independência. e e4Q da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI
Jarbas G. PassarinhO
DECRETO N° 70.137
FEVEREIRO DE

~ DE

10

DE:

1972

Retifica o Decreto número 65.269, de
3 de outubro de 1969, que alterou o
Decreto n° 58.200, de 15 de abril
de 1966, e dá outras prooíaéncias,

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IIl, da Constdtuíçâo, e
tendo em vista o que consta dos
Processos números 32.860, de 1970 e
1.911-73/67, do Departamento Administrativo do Pessoal Civil, decreta:
Art. 1° Ficam retificadas as tabelas numéricas e as relações nominais
anexas ao Decreto número 65.269, de
3 de outubro de 1969, o qual alterou
o Decreto número 58.200, de 15 do
abril de 1966, que aprovou o enquadramento do pessoal amparado pelo
artigo 2° da Lei número a 967, de 5
de outubro de 1961, do Ministério do
Exército, para o fim de excluir um
cargo da séríe ' de classes de Técnico
de Contabilidade, P-701.13. A, ocupado
por Dulcinéa Motta dos Santos e in..
clui-Io, com a referida ocupante, na
Série de Classes de Contador,
TC-302.20.A, a partir de 6 õe outubro de 1961.
Art. 2° O órgão de Pessoal competente apostilara o título da servidora abrangida por êste Decreto.
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Art. 3" A despesa com a execução
deste Decreto correrá à conta QOs
recursos orçamentários próprios do
Ministério do Exército.
Art. 4" Este Decreto entrará. em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em c0I?-trario.
Brasília, 10 de fevereiro de 1972;
151." da Independência e 84." da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI
Orlando Geisel

DECRETO N" 70.138 FEVEREIRO

DE

10 DE

DE 1972

Outorga à Companhia Hidro Elétrica do São Francosco, concessão para o aproveitamento progressivo da
energia hidráulica de um trecho
do rio São Francisco.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artdgo 81, item IH, da Constituição e nos
termos dos artigos 140, 150 e 164 le~
tra o, do Código de Aguas, decreta:
Art. 1" E' outorgada à Companhia
Hidro Elétrica do São Francisco, concessão para o aproveitamento progressivo da energia hidráulica de um
trecho do rio São Francisco, compreendido entre a ponte que interliga as
cidades de Juaeeízo e Petrolina, nos
Estados da Bahia e de Pernambuco,
respectivamente, e a confluência do
rio Grande com o rio São Francisco,
situada no Estado da Bahia.
Parágrafo único. A energia produzida se destina ao serviço público fie
energia elétrtca, para suprimento a
outros concessionários, localizados em
sua zona de influência.
Art. 2" A concessionária fica obrágada a cumprir o disposto no Código
de Aguas, leis subseqüentes e eeus
regulamentos .
Art. 3" A concessionária fica obrigada a apresentar o projeto definitivo do aproveitamento requerido no
prazo fixado no despacho de aprovação do estudo de viabilidade do empreendimento, sob pena de não o fazendo, incorrer nas penalidades previstas na legislação de energia elétrica em vigor e seus regulamentos.
Parágrafo único. O prazo referido
neste artigo poderá ser prorrogado
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por ato do Diretor-Geral do Departamento Nacional de Aguas e Energia
Elétrica.
Art. 4" A presente concessão vigorará pelo prazo de 5·0 (cinqüenta)
anos.
Art. 5" Findo o prazo da concessão, os bens e instalações que, no momento. existirem em função dos serviços concedidos, reverterão à União.
Art. 6" A concessionária poderá 'requerer que seja renovada a concessão, mediante as condições que vierem a ser estipuladas.
Parágrafo único. A concessíonária deverá entrar com o pedido a que
se refere este artigo até 6 (seis) meses antes de findar o prazo de vigência da concessão, sob pena do seu
silêncio ser interpretado como desístência da renovação.
Art. 7 O presente Decreto entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Brasília, 10 de fevereiro de 1972;
151.9 da Independência. e
84.9 da
República.
Q

EMÍLIO G· MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO N." 70.139 FEVEREIRO DE

DE 10 DE

1972

Autoriza o Ministro da Fazenda a
conceder a garantia da U11)ão a
operação externa e dá outras providências.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH da Constituição e com
base nas Leis n.ss 1.518, de 24 de
dezembro de 1951 e 4.457, de 6 de
novembro de 1964, decreta:
Art. 1.0 Fica o Ministro da Fazenda autorizado a conceder a garantia da República Federativa do
Brasil a operação externa, no valor
de Fr.Fr. 123.902.800,00 (cento e vinte
e três milhões, novecentos e dois mil
e oitocentos francos franceses) ou
seu equivalente, contratada por Centrais Elétricas de São Paulo S. A. CESP, com grupo de banqueiros liderado pelo Banque de Suez et de
L'Union des Mines, para complemen-
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tação de obras da Usina Hidroelétrica de Ilha Solteira.
Art. 2.° A concessão do aval, de
que trata o artigo anterior ficará na
dependência do oferecimento, pelo
Estado de São Paulo ou pelas Centrais
Elétricas de São Paulo S.A. -

CESP,

de contragarantias suficientes à cobertura dos riscos da União se chamada, a qualquer tempo, a honrar a
garantia .outorgada ,
Parágrafo único. O limite das contragarantias oferecidas poderá ser
reduzido, a proporção em que Ior
amortizado pelas Centrais Elétricas de
São Paulo S.A. - CESP o débito coberto por aval da União.

Art. 3.° Este Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, .revogadae as disposições em contrário.
Brasília, 10 de fevereiro de 1972'

151.° da Independência e 84.° d~
República.
EMíLIO

G.

MÊDICI

Paraíba, somente será considerado
como capital a remunerar, após aprovado pelo Departamento Nacional de
Aguas e Energia Elétrica, de conformidade com a legislação em vigor.
Art. 3° Para os efeitos do artfgo anterior, fica a Sociedade Anônima de
Eletríficaçâc da Paraíba obrigada a
au-csentar ao Departamento Nacional
de Aguas e Energia Elétrica, no praso dl 90 (noventa) dias contados la
da'» da publicação deste De .reto 0\
relação completa e detalhada dos
bens e instalações íncorporad.e, com
seus respectivos valores.
Ar1... 4° O presente Decreto entrará
en. vigor na data da sua pubfícaçâo
rr.vogadas as disposições em contrario.
Brasília, 17 de fevereiro de 1972;
151° da Independência e 84" da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Benjamim Mário Ba.ptista

José Flávio Pécora

DECRETO N° 70.140 - DE 17
FEVEREIRO DE 1-972

DE

Aprova a incorporação õa Companhia
de Eletrícuuuie de Cajazeiras pela
S~czedade Anônima de Eletrijicaç~o aa Para.íba e dá outras providenczas.

o

P~esi.d~nte da
atrl~Ulçao que

República, usando
lhe confere o irti ~
81, Item UI, da Constituição, combínado .com o artigo 61 § 5° do neereto-lei n" 2.627, de 26 de setembro
de 1940, decreta;

ca

WJ

_Art. 1° Fica aprovada a incorporaçao da Companhia de Eletricidade de
oaíazetras pela Sociedade Anônima
de Eletrificação da Paraíba, COm sede no Estado da Paraíba, procedida
na Assembléia Geral Extraordíná "18
desta última Sociedade, realizada em
4 de novembro de 1970, bem como "l
conseqüente modificação estatutária
que eleva, para esse fim, seu ':c,pitaJ
social para ors 24.392.255,00 (Vinte e
quatro milhões, trezentos e n ive.rta e
dois mil e duzentos e cinqüenta e
cinco cruzeiros).
Art. 2° O valor atribuído :10S bens
e instalações Incorporados nela Sociedade Anônima de Eletrificação da

DECRETO N° 70.141 - DE 17
FEVEREIRO DE 1972

DE

Concede à Companhia Paulista de
Mtneração o direito de lavrar caul1m. no município de Tapiraí, Estado de São Paulo.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
81, item. rtr, da Constituição, nos
termos do Decreto-lei n" 227, de 28
de fevereiro de 1967 (Código de Mtneração) , alterado pelo Decreto-lei
n'' 318, de 14 de março de 1967, deereta:
Art. 1° Fica outorgada à Companhia Paulista de Mineração, concessão para lavrar caulim, em terrenos
de propriedade da Companhia de Administração e Matérias-Primas São
.José, no distrito e município de Tapíraí, Estado de São Paulo, numa
área de quarenta e sete hectares vinte e nove ares (47,29ha), delimitada
por um polígono irregular, que tem
Um vértice a cento e vinte e sete metros e vinte e cinco centímetros ....
(127,25m), no rumo verdadeiro de
tnnta e um graus dezenove minutos
sudeste (31°19' SE) da confluência dos
córregos Barragem Velha e Braço da
Onça e os lados a partir desse vértice, os seguintes comprimentos e ru-
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mos verdadeiros; quarenta metros ...
(40m), sul (S); sessenta metros (60
m) oeste (W); noventa metros (90
m) , sul); cinqüenta metros (50 m),
ceste (W); noventa metros (90 mj,
sul (S)"; cinqüenta metros (50 m) ,
oeste (W); cento e trinta metros .. _
(l30 mj , sul (S); cinqüenta metros
(50 m) , este (E); oitenta metros (l:W
m). sul (S); oitenta metros (80 nu,
€.s1.E'. (E); oitenta metros (80 m) , sul
(S): oitenta metros (80 m) , este
(E); oitenta metros (80 m), sul (5);
oitenta metros (80 m), este (E); oitenta metros (80 m) , sul (8); oitenta
metros (80 mj , este (E); cem metros
(1(;(1 m) , sul (S); setenta metros (70
mj, este (E); oitenta metros (80 mj ,
sul (S); oitenta metros (80 m) , este
(E): cinqüenta metros (50 m) , sul
(8); cento e trinta metros (130 m) ,
este (E); cinqüenta metros (50 m) ,
norte (N); sessenta metros (60 m),
este (E); cinqüenta metros (50 eu.
norte (N); duzentos metros (200 m),
eSCf: (E); noventa metros (90 m) •...
norte (N); cento e dez metros (lI\)
rrn. este (E); duzentos e vinte metros
(22·0 m), norte (N); noventa metros
(90 m), oeste (W); sessenta metros
(pO m) , norte (N); duzentos e vinte
metros (220 m) , oeste (W); cento e
trmta metros (l30 m), norte (N) .
cento e cinqüenta metros (150 mr,
oeste (W); cem metros (100 m) , norte (N); cento e cinqüenta metros (150
m) , oeste (W) cem metros (100 m) ,
norte (N); cento e cinqüenta melros (150 mj , oeste (W); cem metros
(100 m) , norte (N); cem metros (100
rru, oeste (W). Esta concessão é outorgada mediante as condições constantes dos artigos 44. 47 e suas altnees. e 51 do Código de Mineração,
alem de outras constantes do mesmo
Código, não expressamente meneionadas neste decreto.
Parágrafo único. Esta concessão
fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto número 51. 726 de 19 de fevereiro de
1963 e da Resolução nv 3, de 30 de
abril de 1965. da Comissão Nacional
de Energia Nuclear.
Art. 2° O concessionário fica obrigado a recolher aos cofres públicos, na
forma da Lei, os tributos devidos a
União, em cumprimento do disposto
no Decreto-lei n- 1.038. de 21 de outubro de 1969.
Art. 3° Se o concessionário não
cumprir qualquer das obrigações que
lhe incumbem, a concessão para la-

vrar será declarada caduca ou nula,
na forma dos artigos 65 e 66 do Código de Mineração.
Art. 4° As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões do solo e
subsolo para fins de lavra, na fotma do artigo 59 do Código de Mineraçâo.
Art. 5° A concessão de lavra terá
por titulo este Decreto. que será
transcrito no livro C - Registro dos
Decretos de Lavra, do Departamento
Nacional da Produção Mineral, do
Ministério das Minas e Energia.
Art. 6° Este decreto entrará em vigct na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário ...
(DNPM -

2.885-62).

Brasília, 17 de fevereiro de 1972:
151° da Independência e 84° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Benjamim Mário Baptzsta

DECRETO N.o 70.142 - DE 17
FEVEREIRO DE 1972

DE

Concede à Mineração Morro do Ferro
Ltda., o direito de lavrar minério
de ferro, no município de Passa
Tempo, Estado de Minas Gerais.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item lU, da Constituição, nos
termos do Decreto-lei nv 27, de 28
de fevereiro de 1967 (Código de Mineração), alterado pelo Decreto-lei
n.v 318. de 14 de março de 1967, decreta:
Art. 1.0 Fica outorgada a Mineração Morro do Ferro Ltda., concessão
para lavrar minério de ferro em terrenos de propriedade de José Pedro,
Adair de Souza, Laurita Souza Ribeiro, Francisca Batista de Souza,
Olímpio Batista de Souza, João dos
Santos Rezende, Francisco Inácio,
Alice de Souza Ribeiro, Antonio de
Souza Ribeiro, José Coelho dos Santos, João de Souza .etezende, José Maria de Souza, Josias Batista de Souza.
José Gonçalves Rios, Ciro Leão, Artur Gouvêa, Jurandir Batista de Souza e América Moacir de Oliveira, nos
lugares denominados Tinoco, Barba
de Bode. Maurício e Potreiros, distrito e município de Passa Tempo, Es-
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tado de Minas Gerais, numa área de
quatrocentos e noventa hectares setenta e oito ares e sessenta e cinco
centiares (490,7865ha). delimitada por

um polígono irregular, que tem um
vértice na confluência dos córregos
Vicosa e Barba de Bode, e os lados a
partir dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: cento
e vinte e dois metros (122m), norte
(N); trezentos e sessenta e oito metros (368m), oeste (W); mil quatro-

centos e cinco metros C1.405m), norte (N); dois mil trezentos e trinta e
dois metros (2.232m), oeste (W); mil

e sete metros (1.007m), sul (8); quatrocentos e cinqüenta e cinco metros (455m). este (E); quinhentos e
cinqüenta e dois metros (552m). sul

(8); duzentos e noventa metros
(290m), este (E); seiscentos e sessenta e oito metros (668m), sul (5);
trezentos e oitenta e cinco metros
(385m), este (E); setecentos e sessenta e oito metros e sessenta e nove
centímetros (768,69m), sul (5); setecentos e vinte e dois metros e sessenta e quatro centímetros (722,64m),
este (E); cento e vinte e um metros
e sete centímetros (121,07m), norte
(N); cinqüenta e oito metros e cinqüenta e nove centímetros (58,59m),
oeste (W): cem metros (100m) norte
(N); cinqüenta e nove metros (59m),
oeste (W)'; setecentos e vinte e dois
metros e dezenove centímetros " ,..
(722,19m), norte (N); quinhentos e
oitenta e três metros (.583m), este
(E); duzentos e sessenta e cinco metros e quarenta e três centímetros
(265,43m), norte (N); cento e setenta e um metros e noventa e três centímetros (171,93m), este (El; duzentos e sessenta metros (260m), norte
(Nl; duzentos e dez metros (210m).
este rt». Esta concessão é outorgada
mediante as condições constantes dos
arttgos 44, 47 e suas alíneas e 51 do
Código de Mineração, além de outras
constantes do mesmo Código. não expressamente mencionadas neste decreto.
Parágrafo único. Esta concessão
fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto número 51. 726, de 19 de fevereiro de
1963 e da Resolução n.s 3 de 30 de
abril de 1965, da Comissão Nacional
de Energia Nuclear.
Art. 2.° O concesslonártc fica
obrigado a recolher aos cofres públi-

cos, na forma da Lei, os tributos
devidos à União, em cumprimento do
disposto no Decreto-lei n.° 1. 038, de
21 de outubro de 1969.
Art. 3.° Se o concessionário não
cumprir qualquer das obrigações que
lhe incumbem, a concessão para lavrar será declarada caduca ou nula,
na forma do artigo 59 do Código de
Mineração.
Art. 4.° As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra, na forma
do artigo 59 do Código de Mineração.
Art. 5.° A concessão de lavra terá
por titulo êste Decreto, que será
transcrito no livro C - Registro dos
Decretos de Lavra, do Departamento
Nacional da Produção Mineral do Mi.
nistério das Minas e Energia.
Art. 6.c ~ste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário
(DNPM 4.674-61),

Brasília, 17 de fevereiro de 1972;
151.{) da Independência e 84.° da
República.
EMÍLIO G.

MtDICI

Benjamim Mário Baptista

DECRETO N.o 70.143 -DE 17
.
FEVEREIRO DE 1972

DE

Declara de utilidade pública, prLra
fins de constituição de eeroíaõo,
uma faixa de terra destinada à
passagem da linha de transmissão
Goidnia - Anápolis, no Estado de
Goiás.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81. item UI, da Constituição e
tendo em vista o disposto no art.
151, letra c, do Código de Aguas, regulamentado pelo Decreto n.s 35.851,
de 16 de julho de 1954, decreta:
Art. 1.0 Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de constituição de servidão administrativa, as
áreas de terra situadas na faixa de
12 (doze) metros de largura, tendo
como eixo a linha de transmissão
estabelecida entre as cidades de
Goiânia e Anápclis, no Estado de
Goiás, cujo projeto e planta de situação foram aprovados por ato do

ATOS DO PODER EXECUTIVO

Diretor-Geral do Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica,
NO processo DAg. n.« 2.003-56.
Art. 2.0 Fica autorizada a Centrais
Elétricas de Goiás S. A. a promover
a constituição de servidão administrativa nas referidas áreas de terra,
na forma da legislação vigente, onde
tal se fizer necessário, para a passagem da linha de transmissão referida no artigo 1.0.
Art. 3.0 Fica reconhecida a conveniência da constituição de servidão
administrativa necessária em favor
da Centrais Elétricas de Goiás S. A.,
para o fim indicado a qual compreende o direito atribuído
empresa concessionária de praticar todos
os atos de construção, operação e
manutenção da mencionada linha de
transmissão e de linhas telegráficas
ou telefônicas auxiliares, bem como
suas possíveis alterações ou reconstruções, sendo-lhe assegurado, ainda,
o acesso à área da servidão através
de prédio serviente, desde que não
haja outra via praticável.
§ 1.0 Os proprietários das áreas de
terra atingidas pelo ônus, limitarão
o uso E: gozo das mesmas ao que for
compativel com a existência da servídeo, abstendo-se, em conseqüência
da prática, dentro das mesmas, d.e'
quaisquer atos que embaracem ou
causem danos, incluídos entre eles
os de erguer construções ou fazer
plantações de elevado porte.
0
§ 2. A Centrais Elétricas de Goiás
S.A: poderá promover, em Juizo, as
medidas necessárias â.. constituição da
servidão admlmstratlva de caráter
urgente, utflizando o processo jurücíal estabelecido no Decreto-lei n.s
3.365, de 21 de junho de 1941 com
as modificações introduzidas a'través
a Lei n.s 2.786, de 21 de maio de
1956.
á

Art. 4 Este Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 17 de fevereiro de 1972;
151.0 da Independência e 84.0 da
"República.
0

EMíLIO G. MÉDICI

Benjamim Mário Baptista

DECRETO N.o 70.144 -
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DE 17 DE

FEVEREIRO DE 1972

Declara de utilidade pública, para
fins de constituição de servidão.
uma faixa de terra destinada à
passagem da linha de tranemusao
Barro Alto Uruaçu, no Estado
de Goiás.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição e
tendo em vista o disposto no art.
151, letra c, do Código de Águas, regulamentado pelo Decreto n.s 35.851,
de 16 de julho de 1954, decreta;
Art. 1.0 Ficam declaradas de 'Utilidade pública, para fins de constituíçâo de servidão administrativa, as
áreas de terra situadas na faixa de
10 (dez) metros de largura, tendo como eixo a linha de transmissão estabelecida entre as subestações de
Barro Alto e Uruaçu, localizadas nos
municípios de Barro Alto e Uruaçu.
respectivamente, no Estado de 00iá3,
cujo projeto e planta de situação n."
1-238 foram aprovados por ato do
Diretor-Geral do Departamento Nacíonal de Águas e Energia Elétrica,
no processo MME n.s 707.597-71.
Art. 2.° Fica autorizada a contrate
Elétricas de Goiás S. A. a promover
a constituição de servidão admtnietrativa nas referidas áreas de terra,
na forma da legislação vigente, onde
tal se fizer necessário, para a passagem da linha de transmissão refertda no artigo 1.0.
Art , 3.0 Fica reconhecida a conveniência da constituição de servidão
administrativa necessária em favor
da Centrais Elétricas de Goiás S. A. I
para o fim indicado, a qual compreende o direito atribuído à empresa concessionária de praticar todos
os atos de construção, operação e
manutenção da mencionada linha de
transmissão e de linhas telegráficas
ou telefônicas auxiliares, bem come
suas possíveis alterações ou reconstruções, sendo-lhe assegurado, ainda,
o acesso à área da servidão atraves
de prédio serviente, desde que não
haja outra via pratlcável ,
§ 1.0 Os proprietários das áreas
de terra atingidas pelo ônus, Iímitarão o uso e gozo das mesmas ao que
for compatível com a existência da
servidão, abstendo-se, em consequên-
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ela, da prática, dentro das mesmas,
de quaisquer atos que embaracem ou
causem danos, Incluídos, entre eles
os de erguer construções ou fazer
plantações de elevado porte.
§ 2.° A Centrais Elétricas de
Galãs S.A. poderá promover, em
Juízo, as medidas necessárias à constituição da servidão admlnlstratíva de
caráter urgente, utilizando o preces50 judicial estabelecido no Decretolei D.O 3.365, de 21 de junho de 1941.
com as modificações introduzidas
através.da Lei ns 2.786, de 21 de maio
de 1956.

Art. 4.(> :tste Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrario.
Brasília, 17 de fevereiro de 1972;
151.0 da Independência
República.
EMÍLIO G.

e

84.0

da

MÉDICI

Benjamim Mário Baptista

DECRETO N° 70.145 - DE 17 DE
FEVEREIRO DE »72
Declara de utilidade pública, para
fins de constituição de -seroiâão,
uma faixa de terra destinada ,1 passagem de linha de transmissão entre as sedes dos municípios de N0VO
Brasil e Jussara., no Estado de
Goiás.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
81, item H'I, da Constituição e tendo
em vista o disposto no artigo 151, letra "c", do Código de Aguas, regulamentado pelo Decreto n'' 35.851, de 16
de julho de 1954, decreta:
Art. 1° Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de constituição de servidão administrativa, as
áreas de terra situadas na faixa de 6
(seis) metros de largura, tendo como
eixo a linha de transmissão estabelecida entre as sedes dos municípios de
Novo Brasil e .Iussara, no Estado de
Goiás, cujo projeto e planta de situação foram aprovados por ato do Diretor-Geral do Departamento Nacional
de Águas e Energia Elétrica, no processo MME n° 702.398-71.
Art. 2° Fica autorizada a Centrais
Elétricas de Goiás s. A. a promover
a constituição de servidão administrativa nas referidas áreas de terra, na

forma da legislação vigente. onde tal
se fizer necessário, para a passagem
da linha de transmissão. referida no
artigo 1°.
Art. 3° Fica reconhecida a conveniência da constituição de servidão
administrativa necessária em favor da
Centrais Elétricas de Goiás S.A., para
o fim indicado, a qual compreende o
direito atribuído à empresa concessionária de praticar todos os atos de
construção, operação e manutenção da
mencionada linha de transmissão e de
linhas telegráficas ou telefônicas auxiliares, bem como suas possíveis alterações ou reconstruções, sendo-lhe
assegurado, ainda, o acesso à área da
servidão através de prédio serviente,
desde que não haja outra via praticável.
§ 1° Os proprietários das áreas de
terra atingidas pelo ônus, limitarão o
uso e gozo das mesmas ao que for
compatível com a existência da servidão, abstendo-se, em conseqüência, da
prática, dentro das mesmas, de quaisquer atos que embaracem ou causem
danos, incluídos, entre eles, os de erguer construções ou fazer plantações
de elevado porte.
§ 2° A Centrais Elétricas de Goiás
S. A. poderá promover, em Juizo, as
medidas necessárias à constituição da
servidão administrativa de caráter
urgente, utilizando o processo judicial
estabelecido no Decreto-lei n" 3.365,
de 21 de junho de 1941, com as modificações introduzidas através a Lei nv
2.786, de 21 de maio de 1956.
Art. 4° Este Decreto entrará em
vigor na data dá sua publicação. revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 17 de fevereiro de 1972;
151° da Independência e 84° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Benjamim Mdrio Baptista

DECRETO N° 70.146 - DE 17 DE
FEVEREiJ,;O DE 1972
Declara de utilidade pública" para
fins de constituição de servidão,
uma faixa de terra destinada à
passagem da linha de transmissão
Goianésia - Barro Alto, no Estado
de Goiás.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
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81, item IH, da Constituição e tendo
em vista o disposto no artigo 151 letra
"c", do Código de Aguas, regulamentado pelo Decreto n'' 35.851, de 16 de
julho de 1954, decreta:
Art. 1° Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de constituição
de servidão administrativa, as áreas
de terra situadas na faixa de 10 (dez)
metros de largura, tendo como eixo a
linha de transmissão estabelecida entre as subestações de Goíanéaía e
Barro Alto, localizadas nos municipios
de mesmo nome, respectivamente, no
Estado de Goiás, cujo projeto e planta de situação nc 1-206 foram aprovados por ato do Diretor-Geral do Departamento Nacional de águas e
Energia Elétrica, no processo MME n"
707. 595-7l.

Art. 2° Fica autorizada a Centrais
Elétricas de Goiás s. A. a promover a
constituição de servidão administrativa nas referidas áreas de terra, na
forma da legislação vigente, onde tal
se fizer necessário, para a passagem
da linha de transmissão referida no
artigo 1°.
Art. 3° Fica reconhecida a conveniência da constituição de servidão
administrativa necessária em favor da
Centrais Elétricas de Goiás S.A., para
o fim indicado, a qual compreende o
direito atribuido à empresa concessionária de praticar todos os atos de
construção, operação e manutenção
da mencionada linha de transmissão
e de linhas telegráficas ou telefônicas
auxiliares, bem como suas possíveis
alterações ou reconstruções, sendo-lhe
assegurado, ainda, o acesso à área da
servidão através de prédio serviente,
desde que não haja outra via praticável.
§ 1° Os proprietários das áreas de
terra atingidas pelo ônus, limitarão o
uso e gozo das mesmas ao que for
compatível com a existência da servidão. abstendo-se, em conseqüência, da
prática, dentro das mesmas, de quaisquer atos que embaracem ou causem
danos, incluídos, entre eles, os de erguer construções ou fazer plantações
de elevado porte.
§ 2° A Centrais Elétricas de Goiás
S.A. poderá promover, em Juízo, as
medidas necessárias à constituição da
servidão administrativa de caráter
urgente, utilizando o processo judicial
estabelecido no Decreto-lei n'' 3.365,
de 21 de junho de 1941, com as modificações introduzidas através a Lei n2.786, de 21 de maio de 1956.
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Art. 40 Este Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 17 de fevereiro de 1972;
1510 da Independência e 84° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Beníamim: Mário Baptista

DECRETO N° 70.147 - DE 17 DE
FEVEREIRO DE 1972
Revoga o parágrafo único do artigo
8° do Decreto n° 69.721, de 9 de dezembro de 1971.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item HI, da Constituição, decreta:
Art. 10 Fica revogado o parágrafo
único do artigo 8° do Decreto número
69.721, de 9 de dezembro de 1971.
Art. 2° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 17 de fevereiro de 1972;
151° da Independência e 84° da
República.
EMÍLIO G. :MÉDICI

Benicmim Mário Baptista
DECRETO N° 70.148 - DE 17 DE
FEVEREIRO DE 1972
Revoga o Decreto n° 8.938, de 30 de
agosto de 1911, que concedeu à zmpresa
Mississippi Vauey, South
America And Orient Steamship
Company, autorização para funcionar na República Federativa do
Brasil.

o Presidente da República. usando
da atribuição que lhe confere o artigo
81, item IH, da Constituição, e nos
termos do Decreto-lei n" 2.627, de 26
de setembro de 1940, decreta:
Art. 1° Fica revogado o Decreto n8.938, de 30 de agosto de 1911, que
concedeu à empresa Mississippi Valley
South America And Orient Steamship
Company, autorização para funcionar
no Brasil, e cassada a respectiva Carta, atendendo ao que consta no processo MIC-17.427-70.
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Art. 2° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 17 de fevereiro de 1972;
151" da Independência e 84" da
República.
EMÍLIO G. MÉDrcI

Marcus Vinicius Pratini de Moraes

DECRETO N° 70.149 -

DE

17

DE

FEVEREIRO DE 1972

Cassa concessão de canal de televisão
outorgada à Emissora de Televisão
Continental S.A. - TV Coniínen .
tal, da cidade do Rio de Janeiro,
Estado da Guanabara.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o arulgo 81, item IH, da Constituição, e
tendo em vista o disposto no artigo 8°,
item XV, letra "a", da mesma Constituição, e o que consta na Exposição
de Motivos n- 11. de 1972, e no. Processo n- 5.114-70, ambos do Ministério
das Comunicações, decreta:
Art. 1° Nos termos do artigo 60, letra "b", da Lei n'' 4.117, de 27 de
agosto de 1962, com a redação dada
pelo artigo 3° do Decreto-lei n" 236,
de 28 de fevereiro de 1967, é cassada
a concessão outorgada à Emissora de
Televisão Continental S. A, - TV
Continental, para estabelecimento de
estação de televisão, na cidade do Rio
de Janeiro, Estado da Guanabara (canal 9), objeto do Decreto n- 45.208,
de 9 de janeiro de 1959, por ínfríngência ao artigo 12, § 6°, do Decretolei n'' 236, já citado, e ao artigo 64,
letras "c" e "d", da Lei n'' 4.117, de
27 de agosto de 1962 (Código Brasileiro de Telecomunicações), modificado pelo artigo 3° do referido Decretolei n'' 236-67.
Art. 2° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, rcvogadas as dtspoelçóes em contrário.
Brasília, 17 de fevereiro de 1972;
151° da Independência e 84° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Hygino C. Corsetti

DECRETO N," 70.150 - DE 17
FEVEREIRO DE 1972

DE

Aproveita no Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do
Estado servidores em disponibilidade e dá outras providências.

o presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item 111, da Constituição, e
tendo em vista que ao caso é de
aplicar-se, por analogia, o disposto
no artigo 99, § 2.°, do Decreto-lei n,"
200, de 25 de fevereiro de 1967, de
ereta:
Art. 1.° Ficam aproveitados nos
cargos abaixo indicados do Quadro
de Pessoal - Parte Permanente do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado, os
seguintes servidores disponíveis, mantido o regime jurídico dos mesmos:
a) no cargo de Bombeiro Hídráuüco, código A-1201.8.A:
Aristides Galvão de Moraes, em
disponibilidade em igual cargo do
Quadro de Pessoal do Ministério da
Aeronáutica, em vaga decorrente da
aposentadoria de Alvaro Arlindo
Trilha;
b) no cargo de Trabalhador, códiM

go GL-4ü2.1:

Joaquim Luiz Gonçalves, em disponibilidade em igual cargo do Quadro de Pessoal do Ministério da Pázenda, em vaga decorrente do faleci ~
menta de Luiz Cavalcanti Apratto.
Art. 2.° Os aproveitamentos de que
trata este Decreto não homologam
sltuação que, em virtude de sindicàneia, inquérito administrativo ou revisão de enquadramento, venha a ser
considerada nula, ilegal ou contrária
a normas administrativas em vigor.
Art. 3.° Os órgãos de pessoal do
Mtmsterto da Aeronautaca e do Ministério da Fazenda remeterão ao do
Instituto de Previdência e Assistência
doe Servidores do Estado, no prazo
de 30 (trinta) dias, a contar da vigência deste Decreto, os assentamentos funcionais dos servidores mencionados no artigo 1.°.
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Art. 4° Este Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 17 de fevereiro de 1972;
151." da Independência e 84.° da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

José Flávio Pécora
Julio Barata
J. Araripe Macédo

DECRETO N° 70.151 - DE 17
FEVEREIRO DE 1972

DE

Exclui cargo do relacionamento de
desnecessidade e aproveita servidor
em disponibilidade.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e
tendo em vista o que consta do Processo n" 4.099-71, do Departamento
Administrativo do Pessoal Civil, decreta:
Art. 10 Fica excluído do relacionamento constante da Portaria número
GB-184, de 28 de maio de 1969, publicada no Diário Oficial de 3 de junho seguinte, do Ministro da Fazenda, um cargo de Procurador da Fazenda Nacional de 1" Categoria, considerado desnecessário nos termos oo
Decreto-lei nv 489, de 4 de março de
1969.
Art. 2° Fica aproveitado no cargo
a que se refere o artigo anterior,
Moacyr Araújo Pereira, colocado em
disponibilidade pela portaria ali mencionada.
Art. 3° Este Decreto entrará em
Vigor na data da sua publicaçã-o, re,.
vogadaa as disposições em contrário.
Brasília, 17 de fevereiro de "972:
1519 da Independência e 84Q da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

tigo 81', item HI, da Constituição, e
tendo em vista o que consta do Processo n- 30.664-71, do Departamento
Administrativo do Pessoal Civil, decreta:
Art. 1° Passa a integrar a relação
constante do artigo 1° do Decreto n68.436, de 29 de março de 1971, modificado pelo de n- 68.767, de 17 de junho de 1971, com o respectivo ocupante, a função, abaixo indicada:
1 - Trabalhador, referência 17
1 - Anisio Leão dos Santos
Art. 2° Em conseqüência do disposto no artigo anterior, fica alterada a
redação dada ao artigo 2° do Decreto
n- 68.436, de 29 de março de 1971, pelo
Decreto nv 68.767, de 17 de junho de
1971, da seguinte forma:
"Art. 2° Fica alterado, na forma
da relação nominal anexa, o enquadramento dos cargos, funções
e empregos do Ministério da Fazenda, aprovado pelo Decreto n''
56.386, de 1 de junho de 1965, e
retificado pelo de nv 64.680, de 11
de junho de 1969, para efeito de
reajuste ao sistema de classificação de cargos constante da Lei n°
3.780. de 12 de julho de 195fl de
1 (uma) função de Conferente,
referência 19, prevista no citado
Decreto n" 66.881, de 16 de julho
de 1970, e ocupada por Manoel de
Oliveira. "
Art. 3° Este Decreto entrará «m
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 17 de fevereiro de HJ72;
151\1 da Independência e 84Q da
República.
EMíLIO G. MÉDICI

José Flávio Pécora

O anexo mencionado no art.
foi publicado no D.O. de 21-2-72.
DECRETO N° 70.153 - DE 17
FEVEREIRO DE 1972

José Flávio Pécora.

DECRETO N° 70.152 - DE 17
FEVEREIRO DE 1972
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DE

Altera o Decreto n° 68.436, de 29 de
março de 1971, modificado pelo de
n° 68.767, de 17 de junho de 1971.,

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

1Q

DE

Retiístribui cargo, com o respectivo
ocupante, do Ministério da Fasenda para o Tribunal Regional do
Trabalho da 1" Região, e dá outras
providências.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o dJ:'tigo 81, item HI, da Constituição, e

ATOS
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tendo em vista o disposto no artagc
7° da Lei n- 5.633, de 2 de dezembro
de 1970, decreta:
Art. 1" Fica redístrtbuído, com o
respectivo ocupante, para o Tribunal
Regional do TIabalho da 1" Região,

um cargo de Escrevente-Datilógrafo,

Código AF-204.7, ocupado por Milton
da Silva, integrante do Quadro de

Pessoal - Parte Permanente - do
Ministério da Fazenda, mantido o re-

gime jurídico do servi~or.
Art. 2° O disposto neste ato nâo ho-

mologa situação que, em virtude de
sindicância, inquérito administrativo

ou revisão. de enquadra!llento, venha
a :;e.r considerada nula, Ilegal ou contraria a normas administrativas vigentes.
Art. 3" O órgão de pessoal do Mi-

nistério da Fazenda remeterá ao Tribunal Regional do Trabalho da 1" Região, no prazo de 30 (trinta) dias, a
contar da vigência deste Decreto. os
assentamentos funcionais do servidor
mencionado no artigo 1".
Art. 4" O ocupante do cargo ora redistribuído continuará a perceber os
seus vencimentos e vantagens pelo
órgão de origem, até que o orçamento
da Justiça do Trabalho consigne os
recursos necessários ao pagamento das
despesas resultantes do cumprimento
do disposto neste ato.
Art. 5" Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação. revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 17 de fevereiro de 1972;
151" da Independência e 84" da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Alfredo Buzaid
José Flávio Pécara

DECRETO N" 70.154 FEVEREIRO

DE

17 DE

DE 1972

Classifica os
órgãos, de aeuoerocõo
coletiva existente na área do Mznistérío da Fazenda.

O Presidente da Repúbnca, usando
da atribuição que lhe confere " artigo 81, item lII, da Constdtuíçãc
~:
tendo em vista o disposto na Lei ...
n'' \5.708 de 4 de outubro de 1971, deereta:
Art. 1" Ficam classificados, de acordo com o Decreto n- 69.382, de 19 de

EXECU'I'IVO

outubro de 1971, os seguintes órgãos
de deliberação coletiva existentes na
área do Ministério da Fazenda:
I - órgãos de 2" grau (letra b do
artigo 1" do Decreto n'' 69.382, dê 1:)
de outubro de 1971);
a,) Conselho de Política Aduaneira;
b) Conselho de Terras da União;
c) Comissão de Estudos Tributários
Internacionais - CETI; e
d) Conselho Deliberativo da Casa
da Moeda;
II - órgãos de 3" grau (letra c do
artigo 1" do Decreto referido):
a) Primeiro Conselho de Contribuintes;
b) Segundo Conselho de Contribuintes;
c) Terceiro Conselho de Contribuintes;
â) Conselho Superior de Tarifas' e
e) Comissão de Defesa de Capitais
Nacionais - CODECAN.
Art. 2" Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 17 de fevereiro de 1972'
151 0
da
Independência e 84" d~
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

José Flávio Pecara.

DECRETO NQ 70.155 FEVEREIRO

DE 17 DE

DE 1972

Dispõe sobre o Departamento do Pessoal do Ministério da Educação e
Cultura, e dá outras providências.

o Presidente da República usando
da atribuição que lhe cOlIfere o artigo 81, itens ~ e V, da Constituição,
e tendo em vista o artigo 181 itens
I, H e IH, do Decreto-lei n- 200 de.
25 de fevereiro de 19fH. e o De(;~eto
nc 67.326, de 5 de outubro de 1970,
decreta:

Art. lo A Diretoria do Pessoal do
Departamento de Admínistracão do
Ministério da Educação e Cultura, a
que se refere o Decreto nc 66.967, de
27 de julho de 1970, fica transformade em Departamento do Pessoal Su.
bordinado diretamente ao Ministro de
Estado e vinculado tecnt- ementa ao
Departamento Admtntstrntívn do Pessoal Civil, órgão Central do Sistema
de Pessoal Civil da Administração
Federal.
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Parágrafo único. A Supervisão Ad-

mtnistratíva do Depart amentc do Pes-

soal poderá ser delegada ao Secretário-Geral ou ao Secretário de Apoio
Administrativo do Ministério da Educação e Cultura,
Art. 2° Ao Departamento do Pessoal, órgão setorial do Sistema de
Pessoal Civil da Admínistt.açãc Federal, instituído pelo Decreto
, ..
nv 67.326, de 5 de outubro de ~970,
competem as atividades de gestão:
execução e de pesquisa de assuntos
relacionados com a dminístração de
pessoal, na área do Ministério da
Educação e Cultura.
Art. 39 O Departamento do Pessoal
será administrado por 1 (um) Díretor-Geral, nomeado, em comissão, pelo Presidente da República.
Art. 4° O Departamento do Pes
soaI compreende a seguinte estrutura
básica:
I - Assessoria Técnica,
l i - Centro de Recrutamento S~
Ieção, Treinamento e Aperfeíçoamento do Pessoal - CETREIlAEC;
lI! - .Dívisão de Classificação de
Cargos e Empregos;
IV - Divisão de Cadastro, Lotação
e Movimentação;
V - Divisão de' Legislação, Oírettos
e Deveres;
VI - Divisão de Atividades Auxiliares.
Art. 5Q OS órgãos relacionados no
artigo anterior, itens 11 e VI, serão
administrados por Diretores uomeados, em comissão, pelo Presidente da
República.
Art. 6° O Diretor-Geral do Doparcarr.ento do Pessoal díspcrá -íe uma
Assessoria Técnica, composta de 4
(quatro) Assessores e de uma Secretaria Administrativa com 1 (um)
Chefe e 4 (quatro) Auxiliares.
Parágrafo único. Os Di -etores de
Divisão terão, cada um, 1 (um) Secretário e 2 (dais) Assistentes e o do
CETREMEC, 2 (dois) Assistentes e 1
(um) Chefe de Secretaa-ía
Art. 7° As Delegacias Regionais terão um Setor de Pessoal subordinado, administrativamente, ac Delegade Regional e, tecnicameote, ao Departamento do Pessoal.
Art. 8° A organização, comuetêncta
e funcionamento dos órgãos 'rnencto-

nados no artigo 4Q , bem como das
unidades e· setores vinculados ao Departamento do Pessoal, serão -scabelecídos em Regimento Interno,
aprovado pelo Ministro de Estado, na
forma da legislação em vigor.
Parágrafo único. Enquanto não for
baixado o Regimento Interno, .iermanecerá em vigor. no que couber, (I
atual Regimento do Departamento de
Administração, na parte referente à
Dlretorla do PessoaL
Art , 9Q Fica aprovada, na forma do
1o~J
anexo, a tabela discriminativa
cargos em comissão do Quadro ..-1.1
Pessoal - Parte Permanente ~ do
Ministério da Educação e
Jultm:a,
resultante da adaptação do Departamenta do Pessoal à estrutura prevista.
neste Decreto,
Art. 10. As despesas decorrentes do
disposto neste Decreto serão atendidas pelas dotações próprias do Mlnistérío da Educação e Cultura.
Art. 11. Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revcgadas as disposições em contrário.
Brasília. 17 de fevereiro de . !Jn;
151° da
Independência e b4° da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

o anexo mencionado no art. 9'" foi
publicado no D.a. de 18-2-72.
DECRETO N9 70,156 FEVEREIRO

DE 17 DE

DE 1972

Concede reconhecimento da Faculâcde de Filosofia, Ciências o Letras,
em M arinçá, Estado do Paraná,

O
das
tigo
de
Lei

Presidente da República, mando
atribuições que lhe confere o ar81, item IH, da Constituição,
acordo com o artigo 4'7 da
nv 5.540, de 28 de novembro de
1968, alterado pelo Decreto-lei n"
842, de 9 de setembro de 1969 e tendo em vista o que consta do PrDceSS()
no CFE número 043-71 do Ministério da Educação e Cultura, decreta:
Art. 1Ç) E' concedido reconhecimento à Faculdade de Filosofia, Ciências
e Letras, com os Cursos de Licenciatura de Letras, Geografia, História e
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Ciências (19 Ciclo), mantida pela Fundação Universidade Estadual de Maringá, com sede em Maringá, Estado

do Paraná.
Art. 29 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, re-

vogadas as disposições em contrário.
Brasília, 17 de fevereiro de 1972;
1519 da Independência e 84" da República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

DECRETO N? 70.157 -

DE

17

DE

FEVEREIRO DE 1972

Autoriza o funcionamento da Faculdade de Comunicação Social Anhembi ---: em São Paulo - SP.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item In, da Constituição, de
acordo com o artigo 47 da Lei 119
5.540, de 28 de novembro de 1968,
alterado pelo Decreto-lei n9 842, de 9

de setembro de 1969 e tendo em vista
o que consta do Processo nc 495-70
do Ministério da Educação e Cultura,
decreta:
Art. 19 Fica autorizado o funcionamento da Faculdade de Comunicação
Social - Anhembi, com o Curso de
Comunicação Social, mantida pelo Instituto Superior de Comunicação P:1bllcitárla, com sede em São Paulo,
Estado de São Paulo.
Art. 21' Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 17 de fevereiro de 1972;
1511' da Independência e 841' da República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

DECRETO NQ 70.158 - DE 17
FEVEREIRO DE 1972

DE

Autoriza o funcionamento das Faculdades Integradas "Alcântara êâactuuio" com as Faculdades de Ciências e Letras e Comunicações Sociais em São Paulo - SP.

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

EXECUTIVO

tigo 81, item TIl, da Constituição, de
acordo com o artigo 47 da Lei no
5.540, de 28 de novembro de 1968,
alterado pelo Decreto-lei D9 842, de 9
de setembro de 1969 e tendo em vista
o que consta do Processo CFE no 17669 do Ministério da Educação e Cultura, decreta:
Art. 11' Fica autorizado o funcionamenta das Faculdades Integradas" Alcântara Machado", com as Faculdades
de Ciências e Letras, com os cursos de
Licenciatura em Letras e Estudos Sociais para o 11' ciclo; e de Comunicações Sociais com os cursos para Habilitação em Propaganda e Publicidade, Relações Públicas e Polívalente,
mantidas pela Associação de Cultura
e Ensino de São Paulo, com sede na
Capital do Estado de São Paulo.
Art. 29 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 17 de fevereiro de 1972;
1519 da Independência e 849 da República .
EMÍLIO G.

MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

DECRETO NQ 70.159 - DE; 17 DE
FEVEREIRO DE 1972
Dá nova redação a dispositivos do
Decreto n9 53.937, de 29 de maio
de 1964, alterado pelos de números
54.383, de 6 de outubro de 1964,
64.490, de 12 de maio de 1969, e
65.582, de 21 de outubro de 1969,
que fixa a lotação de Adidos e Adnmtce de Adido Naval, do Exército
e Aeronáutico junto àS representações diplomáticas no exterior e dá
outras providências.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição, decreta:
Art. 1'" As letras a, a, e, f, g, e h
do artigo 19 do Decreto n 9 53.937,
de 29 de maio de 1964, passam a vigorar com a seguinte redação:
"a) Argentina, França, Bolívia,
Paraguai e Portugal - um oficial
superior da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, respectivamente como Adidos Naval, do
Exército e Aeronáutico;
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d) Chile e Peru um oficial
superior do Exército como Adido
do Exército e Arenáutico e um
oficial superior da Marinha como
Adido Naval;
e)
República Federal Alemã,
Austria, Suíça, México, Colômbia,
. Equador, Venezuela, Israel e Senegal - um oficial superior do
Exército como Adido das Forças
Armadas;
f) Japão e Grécia - um oficial
superior da Marinha como adido
das Forças Armadas;
g) Panamá um oficial superior da Aeronáutica como AdIdo das Forças Armadas;
h) Itália um oficial superior
do Exército como Adido do Exército e Naval e um oficial superior da Aeronáutica como Adido
Aeronáutico" .

Art. ão Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 17 de fevereiro de 1972;
151Q da Independência e 84Çl da República.
EMÍLIO G. MÉDICI
Adalberto de Barros Nunes
Orlando Geisel

J. Araripe Macêdo

DECRETO

NQ

70.160

FEVEREIRO DE

~ DE.

18

DE

1972

Promulga os Artigos do Acordo sobre
o Instituto Internacional do Algodão.

o Presidente da República
Havendo sido aprovados, pelo Decreto-Legislativo no 69, de 21 de setembro de 1971, os Artigos do Acordo
Sobre o Instituto Internacional do
Algodão, aberto à assinatura em
Washington, de 17 de janeiro a 28 de
fevereiro de 1966;
E havendo o referido ACOT'do, em
conformidade com o seu artigo .LX,
seção 6, (a), entrado em vigor a 14
de fevereiro de 1966;
Decreta que o Acordo, ap-enso por
cópia. ao presente Decreto, seja exe-
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cutado e cumprido tão inteiramente
como nele se contém.
Brasília, 18 de fevereiro de 1972,
1519 da Independência e B4Q da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI
Mário Gibson Barboza

O acordo mencionado no presente
decreto foi publicado no D. O. de
21-2-72.

DECRETO N9 70.161 -

DE 18 DE
FEVEREIRO DE 1972

Altera a denominação e aprova o Regulamento para o Centro de Edu~
cação Fisica da Marinha.

O Presidente da República, usgndo da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item lII, da Constdtuíção e
considerando o disposto no Decreto
no 62.860, de 18 de junho de 1968,
que estabelece a Estrutura Básica da
Organização do Ministério da Marinha, decreta:
denominar-se
Art. 19 Passa a
Centro de Educação Fisica da Martnha, o atual Centro de Esportes da
Marinha.
Art. 2Q Fica aprovado o Regulamento para o Centro de Educação Fisica da Marinha, que a êste acompanha, assinado pelo Ministro da Marinha.
Art. 3Q Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogados o Decreto.nv 21.139, de 17 de
maio de 1946 e demais disposições em
contrário.
Brasília, 18 de fevereiro de 1972;
151Q
da
Independência e 849 da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Adalberto de Barros Nunes

REGULAMENTO PARA O CENTRO
DE EDUCA:ÇAO FíSICA DA
MARINHA

CAPÍTULO I
Dos Fins

Art. 19 O Centro de Educação Pisica da Marinha - criado pelo Avi-
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so no 1, de 4 de janeiro de 1916, com

a denominação de Liga de Sports da
Marinha, foi incluído entre as re-

partições subordinadas à então Diretoria do Pessoal da Marinha pelo
Decreto no 24.581, de 5 de julho de
1934, e extinto pelo Decreto-lei número 2.296, de 10 de junho de 1940,

mesmo ato que criou o Departamento
de Educação Física da Marinha. pos-

teriormente extinto

pelo Decreto-lei

no 7.467, de 16 de abril de 1945; foi
recriado pelo Decreto-lei ne 9.265, de
17 de maio de 1946, com a denomi-

nação de Departamento de Esportes
da Marinha, alterado para Centro de
Esportes da
Marinha pelo Decreto
nv 32.742, de 7 de maio de 1953 é o estabelecimento da Marinha, res-

ponsável pelo planejamento e supervisão das atividades de educação fisica e esportivas, assim como pela direção e controle dos cursos de educação física na Marinha.
Art. 2Q Para a consecução de sua
finalidade, cabe ao CEFM:
I - Exercer as atribuições de órgão central das atividades de educação rsstce e esportivas do Ministério da Marinha;
II Sugerir medidas para o desenvolvimento da educação física e
dos esportes na Marinha;
III - Ministrar cursos de educação física para o pessoal da Marinha,
em nível de especialização, aperfeíçoamento e especiais;
IV - Realizar estudos e pesquisas
sôbre educação física, orientando
pessoal especializado;
V - Elaborar o Plano de Educação Física da Marinha;
VI - Promover a elaboração, pelos setores interessados, dos projetos
especificas para posterior introdução
no Plano Diretor da Marinha, através
da sistemática vigente;
VII - Representar a Marinha na
Comissão Desportiva das Fôrças Armadas (CDFA);
VIII - Manter entendimentos com
as entidades esportivas civis
mílt-

°

zares:

e

IX - Solicitar pessoal necessário à
formação das equipes que Irão representar a Marinha em competições:
desportivas;
X - selecionar, orientar e controlar todo o treinamento das equipes

que irão representar a Marinha em
competições desportivas;
XI - Promover competições e tn.
tercãmbío com entidades civis;
XII - Elaborar e supervisionar o
Calendário Esportivo da Marinha;
XIII - Manter o cadastro do pe."'~
soal especíalízado em educação física.
CAPíTULO TI

Da Organização

Art. 39 O CEFM é subordinado à
Diretoria do Pessoal Militar da Marinha.
Art. 49 O Centro de Educação Física da Marinha, dirigido por um Co·
mandante (CEFM~01), assessorado
por uma Comissão Desportiva da Marinha (CEFM-02), compreende tres
departamentos, a saber:
I - Departamento de Educação Fisíca (CEFM-lO);
II - Departamento de Esportes
(CEFM-20); e
III Departamento de Administração (CEFM-30).
§ 19 A Comissão Desportiva da Marinha, presidida pelo Comandante do
CEFM, é constãtuãdg de representantes dos Comandos diretamente subordinados ao Comando de Operações
Navais.
§ 29 O CEFM dispõe ainda de uma
Secretaria (CEFM-03), diretamente
subordinada ao Comandante.
CAPÍTULO

m

Do Pessoal

Art. 59 O CEFM dispõe do seguinte pessoal:
I - Um Capitão-de-Mar-e-Guerra,
da ativa, do Corpo da Armada, Comandante;
II _ Um orícial superior, da ativa,
cursado em educação física, Chefe do
Departamento de Educação Física;
UI - Um oficial superior, da atdva, Chefe do Departamento de Esportes;
IV - Um oficial superior, da ativa, Chefe do Departamento de Administração;
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v - Oficiais dos diversos Corpos
e Quadros, de acordo com a Tabela de
Lotação;
VI _ praças do CPSA e do ....
CPSCFN, de acordo com a Tabela de
Lotação;
VII - Funcionários Civis do Quadro de Pessoal Civil do Ministério da
Marinha, de acordo COm a lotação
numérica respectiva;
VIII - Pessoal Civil de outra origem, admitido de acordo com a legislação em vigor.
Parágrafo único. O pessoal será
nomeado ou designado, de acordo com
a legislação em vigor.
Art. 69 O
Regimento
Interno
para o Centro de Educação Física da
Marinha preverá suas funções gratificadas a fim de serem criadas de
conformidade da legislação em vigor.
CAPÍTULO IV

Das Disposições Gerais

Art. 79 Este
Regulamento será
complementado por
um Regimento

Interno, que deverá ser elaborado e
aprovado de acordo com as normas
em vigor.
CAPíTULO V

Das Disposições Transitórias

Art. 89 Dentro de noventa dias,
contados a partir da data da publicação do presente Regulamento em
Boletim do Ministério da Marinha, o
Comandante do Centro de Educação
Física da Marinha submeterá a apreciação do Ministro da Marinha, via
Diretoria do Pessoal Militar da Marinha, Diretoria-Geral do Pessoal da
Marinha, Secretaria-Geral da Marinha e Estado-Maior da Armada, o
projeto de Regimento Interno elaborado pelo centro de Educação Física
da Marinha.
Art. 99 O Comandante do Centro
de Educaçâo Física da Marinha fica
autorizado a baixar os atos necessários à adoção das disposições do presente Regulamento, até que seja
aprovado o Regimento Interno.Adalberto de Barros Nunes, Ministro
da Marinha.
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DECRETO N° 70.162 -

DE

no

PODER EXECUTIVO

18 DE

porte na obtenção de espécie nova

FEVEREIRO DE 1972

ApTOva o Regulamento do Imposto
sobre Produtos Industrializados.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
81, item III, da Constituição, e tendo
em vista o disposto nos artigos 6° do
Decreto-lei n" 1.154, de 1° de março
de 1971 e 4° do Decreto-lei n« 1.199,
de 27 de dezembro de 1971, decreta:

Art. 1° É aprovado o Regulamento
do Imposto sobre Produtos Industrializados que com este baixa.
Art. 2° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as dísposíçôes em contrárto .
Brasília, 18 de fevereiro de 1972;
151 0 da Independência
República.

e

84°

da

EMÍLIO G. MÉDICI

José Flávio Pécora

REGULAMENTO DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS A QUE SE REFERE O DECRETO N." 70.162 DE 18 DE FEVEREIRO DE 1972
'rÍTULO I

Do Imposto sobre Produtos
Industrializados
CAPÍTULO I

Da Incidência
Art. 10 O imposto incide sobre (os

produtos industrializados, naclonars e
estrangeiros, obedecidas as especificações constantes da Tabela anexa a
este Regulamento.
§ 10 Produto industrializado. para
efeito deste artigo, é o resultante de
qualquer operação definida neste Re-

gulamento como de industrtalízação,
mesmo incompleta, parcial ou intermediária.
§

20

Caracteriza

industrialização

qualquer operação que modifique a
natureza, o funcionamento, o acabamenta, a apresentação ou a finalidade do produto, ou o aperfeiçoe para

consumo, tal como:
1 - A que, exercida sobre matertaprima ou produto intermediário, ím-

(transformação) ;
Il ~ A que importe em modificar,

aperfeiçoar ou, de qualquer forma, alterar o funcionamento, a utilização, o
acabamento ou a aparência do produto (beneficiamento);
LI! ~ A que consista na reunião de
produtos, peças ou partes e de que resulte um novo produto ou unidade autônoma, ainda que sob a mesma elassífícação fiscal (montagem);
IV ~ A que importe em alterar a
apresentação do produto, pela colocação de embalagem, ainda que em
substituição da original, salvo quando
a embalagem colocada se destine apenas ao transporte da mercadoria
(acondicionamento ou reacondictonamentoj :
V ~ A que, exercida sobre produto

usado ou partes remanescentes de
produto deteriorado ou inutilizado o
renove ou restaure para utilização
(renovação ou recondicionamento)
observadas as disposições dos a ctígos
209 a 212.
§ 3° São irrelevantes, para caracterizar a operação como industrial o
processo utilizado para obtenção' do
produto e as instalações ou eq..r ípamentos do estabelecimento.
§ 4° Não se considera Industríal.zação, para os efeitos deste artigo:
I ~. O conserto, a restauração e o
recondicionamento de máquinas, apa.-.
relhos e objetos, usados, nos casos em
que se destinem ao uso da próprta
empresa executora ou quando qualquer dessas operações seja executada
por encomenda de terceiro não estabelecido com o comércio de tais produtos, bem como o preparo, pelo .nesmo consertadcr, restaurador ou re~
condicionador, de partes e peças empregadas, exclusiva e especificamente,
naquelas operações, ressalvado o dísposto no § 5.°;
11 - O reparo de produto por defeito de fabricação, mclusíve rnedíante a substituição de partes e peças,
quando a operação for executada gratuitamente, mesmo fora do estaoetccímento índustrlal, ainda que executado diretamente por concessíonãrios ou
representantes exclusivos, em vrrtucte
de garantia dada pelo fabricante, mediante fornecimento de certificado de
garantia ou documento equivalente,
valendo como certificado a declaraçao
formai de garantia impressa "la do-
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cumento de venda e completada, se
for o caso, com a indicação precisa do
produto a que se refere;
III - O preparo de produtos alimentares:
a) na residência do preparador ou
em restaurantes, bares, sorvetertas,
confeitarias, padarias, quitandas e semelhantes, desde que se destinem a
venda direta a consumidor e não sejam acondícíonados em embalagem de
apresentação;
b) em cozinhas industriais, destinados a venda direta a corporações, entidades ou empresas, para consumo de
seus funcionários, empregados ru dirigentes, dentro destes estabelecimentos, desde que não sejam acondicionados em embalagem de apresentação;
IV -- A confecção e preparo de produtos de artesanato, na própria resídêncra do artesão, sem utilizaçao (te
trabalho assalariado;
V A confecção ou preparo de
produto, por encomenda direta do
consumidor ou usuário, na residência
do confeccionador ou preparador, ou
em oficina que empregar, no máximo,
cinco operários e rornecer, preponcerantemente, trabalho profissional;
VI ~ A operação, ressalvado di3~OS
to no § 6°, efetuada fora do estabelecimento industrial, consistente .ia
reunião de produtos, peças ou partes
e de que resulte:
a) edificação (casas, edifícios, pontes, hangares, galpões e semelhantes e suas coberturas);
b) ínstalaçâo de: oleodutos e someIhantes, usinas hidrelétricas, torres no
refrigeração, estações e centrais telefônicas ou outros sistemas de teteeomunícação e telefonia, estações, usinas e redes de distribuição de força
e luz;
c) fixação de unidades ou complexos Industriais ao solo;
VIl - O acondicionamento de produtos classificados nos Capítulos 16 a
22, adquiridos de terceiros, em embalagens confeccionadas com produtos
do Capitulo 46, tudo da Tabela :...nexa
a este Regulamento;
VIU -- A manipulação em farmádas, para venda diretamente a consumidor, de medicamentos oficlnais e
magistrais;
IX - A montagem de óculos mediante receita médica;
,
X - A moagem de café torrado
nos termos do § 8° do artigo 23;
,
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XI - A restauração de sacos usados, executada de maneira rudímentar, ainda que com o emprego te máquina de costura de uso comestaco.
§ 5° Não está abrangida pelo disposto no inciso I do § 4° a aplicação
de partes e peças de procedência estrangeira, importadas diretamente ou
arrematadas em leilão.
§ 6" O disposto no mciso VI do § 4°
não exclui a incidência do imposto sobre os produtos, partes ou peças utilizados nas operações nele referidas.
Art. 2° Quando a mcídência cu
isenção do Imposto estiver condicionada à forma de embalagem do produto,
entender-se-á:
I -- Como acondicionamento para
transporte, o que se destinar, precipuamente, a tal fim e atender,
cumulativamente, às seguintes -ondicões:
a) for feito em caixas, caixotes, engradados, barricas, latas, tambores.
sacos. embrulhos e semelhantes, sem
acabamento e rotulagem de função
promocional e que não objetivem valorizar o produto em razão da qunl.>dade do material neles empregado da
perfeição do seu acabamento )U da
sua utilidade adicional;
b) tiver capacidade para c.mter
quantidade do produto, supertor a
vinte quilos, ou àquela em que: o produto é comumente vendido, no varejo, aos consumidores;
Ir - Como recipiente, embalagem
ou envoltório de apresentação. o a-ondicionamcnLo não compreendido no
inciso anterior.
§ 1Q Não se aplica o disposto no
inciso Ir aos casos em que a natureza
e dizeres do acondicionamento atendam, apenas, a exigências técnicas ou
estabelecidas em lei ou atos administrativos.
§ 2Q O conceito de acondicionamento estabelecido neste artigo não
alcança os produtos em que a incidência do imposto dependa do peso
das unidades, sendo, neste easo, irrelevante a forma da embalagem,
Art , 3° Estabelecimento industrial
é o que executa qualquer das operações referidas no § 2° do artigo P.
§ 1Q Equiparam-se a estabelecimento industrial:
I ~ Os importadores de produtos
de procedência estrangeira, e os arre-
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produtos de qualquer

procedência, apreendidos ou abando-

nados, levados a leilão, bem como
qualquer estabelecimento do importador ou arrematante que os receba
diretamente da repartição que os Ii-

berou, não se aplicando, neste caso, a
ressalva prevista no inciso seguinte;
II - AJ; filiais e demais estabeleIecimentos que exerçam o comércio de
produtos importados, arrematados ou
industrializados, por outros estabelecimentos da mesma firma, salvo se
operarem exclusivamente na venda a
varejo;

III - Os comerciantes de produtos
cuja industrialização haja sido realizada por outro estabelecimento da
mesma firma ou de terceiro, mediante a remessa, por eles efetuada. de
ma.térías-prímas, produtos intermediários, embalagens, recipientes, moldes, matrizes ou modelos;
IV - Os comerciantes atacadistas
dos produtos a que se referem as posições 71.01 a 71.15 da Tabela;
V - Os comerciantes que dêem saída a bens de produção, definidos no
artigo 59, para outros estabelecimentos, industriais ou revendedores;
VI - Os vendedores ambulantes, os
mandatários e os comissários de estabelecimento industrial ou equiparado a industrial, que operem em seu
próprio nome, mas por conta do estabelecimento;
VII - Os armazéns gerais, em relação aos produtos a que derem saída
de seu estabelecimento, e que tenham
sido recebidos de estabelecimento industrial ou equiparado a industrial,
situado em outra unidade da Federação.
§ 29 Para os efeitos da ressalva
constante da parte final do inciso II
do § 19 , não perderá a condição de
varejista o estabelecimento que, esporedícamente, realizar vendas por atacada.
§ a- Consideram-se esporádicas us
vendas por atacado quando, em um
mesmo semestre civil, o respectivo va101' não exceda, em mais de três meses, consecutivos ou não, 10% (dez
por cento) do valor global das vendas neles realizadas.
§ 49 Readqulre a condição de varejista num semestre civil o comerciante que, no semestre imediatamente anterior, não haja realizado scnao
esporadicamente vendas por atacado.

§

5Q Incluem-se no inciso V do

19:
1 Os estabelecimentos industriais que dêem saída, para outro estabelecimento, industrial ou revendedor, a
matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem, adquiridos de terceiros;
II - As cooperativas de produtores
de álcool que revenderem álcool receliído de seus associados, observado o
disposto no artigo 232.
S 6.Q A equiparação dos estabelecimentos a que se referem os §§ 1.9 ,
inciso V, e 5.9 tem caráter facultativo,
regendo-se a opção pelas normas €stabelecídas no artigo 258.
Art. 4° Para os efeitos deste Regulamento, entende-se como venda
por atacado:
I - A de bens de produção;
TI - A de bens de consumo, em
quantidade que exceda a normalmente destinada ao uso do próprio adquírente:
III - A efetuada a revendedores.
Art. 5" Para os efeitos deste jte .
gulamento, consideram-se bens de

produção:
I - .AB matérias-primas;
II - Os produtos intermediários,

inclusive os que, embora não integrando o produto final, sejam consumidos ou utilizados no processo industrial;
UI - Os produtos destinados a embalagem e acondicionamento;
IV - .AB ferramentas empregadas
no processo industrial, exceto as manuais não elétricas;
V -.AB
máquina-s, instrumentos,
aparelhas e equipamentos, inclusive
suas peças, partes e componentes,
qUE. também se destinem a emprego
no processo industrial.
CAPÍTULO II

Do Fato Gerador

Art. 6Q Constitui fato gerador do
imposto:
I - O desembaraço aduaneiro do
produto, exceto nos casos previstos no
S .2Q ;

II - A arrematação em leilão do
produto apreendido ou abandonado;
III - A saída do produto de estabelecimento industrial ou de estabelecimento que lhe seja equiparado.
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§ 19. Considerar-se-á
ocorrido o
fato gerador quanto ao produto (Decreto-lei nv 1.133, de 1970):
1 - Que for vendido por intermedtc
de ambulantes, armazéns gerais ou
outros depositários;
II - Que, sem entrar no estabelecimento do importador ou do arrematante, seja, por estes, remetido a terceiros;
iH - Que for remetido a estabelecimento diferente daquele que o tenha
mandado industrializar por encomenda, sem que o mesmo produto haja
entrado no estabelecimento do encomendante ;
IV - Que permanecer no estabelecimento decorridos três dias da data
da emíssâo da respectiva nota-fiscal;
V - Que for consumido ou utilizado no próprio local da industrialízaçâo, se esta se realizar fora de
estabelecimento industrial, presumindo-se concluída a operação, para esse
fim, no momento em que o produto
for consumido ou utilizado na finalidade que lhe é própria.
§ 29 Não constitui fato gerador o
desembaraço aduaneiro de produtos
nacionais que retornem ao Pais nos
seguintes casos (Decreto-lei nc 491, de

1869):

I - Eu vlados em consignação para
o exterior e não vendidos nos prazos
autorizados;
II - Por defeito técnico que exija
sua devolução, para reparo ou substituição;
111 - Por motivo de modificações da
sistemática da importação, por parte
do país importador;
IV - Por motivo de guerra ou calamidade pública;
V - Por quaisquer outros fatores
alheios à vontade do exportador.
§
3.° O imposto é devido sejam
quais forem as finalidades a que se
destine o produto ou o titulo jurídico
a que se faça a importação ou de
que decorra a saída do estabelecimento industrial ou equiparado.
CAPíTULO

rrr

Da Suspensão do Imposto

Art. 79 Sairão com suspensão do
imposto:
I - Os produtos remetidos por um
estabelecimento a outro, da mesma
firma ou de terceiro, para índustría-
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lização, desde que os produtos indus-

trializados devam voltar eo estabelecimento. de origem;
I! - Os produtos que, industrializados na forma do inciso anterior, forem remetidos ao estabelecimento de
origem desde que por este sejam destinados a comércio, a nova industrialização ou a emprego no acondicionamento de outros produtos que
industrializar e o executor da encomenda não tenha utilizado, na respectiva industrialização, outras matérias-primas. produtos intermediários
ou material de embalagem, por ele
industrializados ou adquiridos, ressalvado o disposto no § 2Q ;
lI! - As matérias-primas e produtos intermediários, saídos de estabelecimento industrial, para emprego na
operação industrial prevista no inciso
V do § 19, do artigo 69, quando o
executor da industrialização for (J
próprio remetente das mesmas matérias-primas e produtos Intermediários;
IV - A aguardente da subposiçâo
22.09.07.00 da Tabela, remetida em
recipiente de capacidade superior a
um litro, para industrialização ou comércio, pelo respectivo fabricante ou
por atacadista, a estabelecimento industrial ou atacadista;
V - O vínho natural das subposi22.05.01.00 e 22.05.02.00 da Tabela, produzido por lavradores ou
cantinas rurais. com emprego de uvas
da própria lavoura, quando remetido,
em recipiente de capacidade superior
a um litro. às cantinas centrais de
suas cooperativas. situadas na mesma
zona rural em que estiverem localizados os remetentes, diretamente ou por'
intermédio dos pontos de vínifícaçâc
das mencionadas cooperativas;
ções

VI - O óleo de menta em bruto,
produzido por lavradores, com emprego do produto da própria lavoura,
quando adquirido por estabelecimentos industriais, diretamente ou por intermédio de postos de compra (Decreto-lei nv 400, de 1968);
VII - O produto referido no inciso XI do artigo 99, quando remetido
por estabelecimento industrial ou importador aos estabelecimentos de que
trata o inciso II do § 19 do artigo 39
ou aos estabelecimentos distribuidores de fabricantes (Decreto n.v 64.662,

de 1969);
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VIII -

ATOS DO PODER

Qualquer veículo ou embar-

cação das posições 87.02, 87.03, 88.02
e 89.01 da Tabela, que deixar o esta-

belecimento índustríal, exclusivamente para emprego em provas de engenharia pelo próprio fabricante, desd-e
que a ele tenha de voltar. não excedido o prazo prefixado de permanência
fora da fábrica, o qual constará obrigatoriamente da respectiva nota-fiscal e não, poderá ser superior a trinta
dias, salvo motivos de ordem técnica
devidamente justificados;
IX ~ Os produtos importados que
devam sair das repartições aduaneiras COm suspensão dos tributos incidentes sôbre a sua importação, na
forma e nas condições previstas na
respectiva legislação (Decreto-lei número 37, de 1966);
X - Os produtos remetidos por estabelecimento industrial, a fim de serem exportados para o exterior (Deereto no 64.833, de 1969):
a) às empresas comerciais que operem no comércio exterior;
b) aos armazéns gerais alfandegados e entrepostos aduaneiros;
c) aos entrepostos industriais;
XI - As partes e peças destinadas
ao reparo de produtos por defeito de
fabricação de que trata o inciso II
do § 4l? do artigo tv:
XII - Os produtos nacionais ou
estrangeiros remetidos por estabelecimento industrial ou equiparado a industrial, diretamente a exposição em
feiras de amostras e promoções semelhantes, atendidas as normas estabelecidas neste Regulamento.
XIII - Os produtos nacionais ou
estrangeiros remetidos por estabelecimento industrial ou equiparado a industrial, a depósitos fechados ou armazéns gerais, situados na mesma
unidade da Federação;
XIV - Os produtos nacionais remetidos diretamente à ZOna Franca
de Manaus, para ali serem consumídos ou índuatríalízados ou dali reexportados para o estrangeiro, observado o que dispõe o § 59;
XV - Os produtos nacionais destinados a consumo interno ou utilização na Amazônia Ocidental, constituída dos Estados do Amazonas e
Acre e dos Territórios de Rondônia e
Roraima, desde que adquiridos e recebidos através da ZOna Franca de
Manaus ou de seus entrepostos nas
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referidas unidades da Federação (Decreto n." 63.871, de 1968);
XVI - Os produtos de procedência estrangeira entrados na Zona
Franca de Manaus e destinados: a
seu consumo interno; à índustrfaltzaçâo de outros produtos, em seu
território; a pesca e à agropecuária;
à instalação e operação de Indústrías e serviços de qualquer natureza; à estocagem para exportação;
e à estocagem para comercialização
ou emprêgo em outros pontos do território nacional, tudo na forma e Das
condições indicadas no Decreto número 61. 244, de 1967.
§ 1.Q Somente será permitida a saida ou entrada de produtos com suspensão do imposto, quando observadas as normas deste Regulamento e
as medidas de controle baixadas pela
aecretarta da Receita Federal.
§ 2.9 Não se compreendem na restrição constante do final do inciso Il
do "caput" deste artigo as matériasprimas, produtos íntermedíáríos e material de embalagem:
I - Isentos ou não tributados;
II Cujo valor, em relação aos
diretamente aplicados nos produtos
objeto de industrialização, não exceda
20% (vinte por cento) do preço cobrado pela operação e seja escriturado em separado na nota-fiscal, observado o disposto na alínea br , do
inciso I, do artigo 37.
§ 3.0 Nas hipóteses dos inciso IV e
V, o imposto será exigido, respectivamente, do engarrafador de aguardente e das cooperativas, e será tançado, neste último caso, quando o
produto sair das cantinas destas.
S 4.Q No caso do inciso VI, o tmposto será exigido dos estabelecimentos
industriais adquirentes e lançado
quando o produto sair destes.
§ 5.~ Excetuam-se
do favor fiscal
previsto nos incisos XIV, XV e XVI
os seguintes produtos: armas e munições, perfumes, fumo, bebidas. alcaóticas e automóveis de passageiros,
compreendidos, respectivamente, nos
Capitulas 93, 33, 24, 22 (posições 22.03
e 22.05 a 22.07, e subpostções
.
22.09.02.00 a 22.09,09.00 e
,
.
22..09.99,00) e no Capitulo 87 (sub87.02.01.00 a 87.02.07.00)
posições
da Tabela.
§ 69 Não se compreendem nos incisos XII e XIII os produtos classificados nas posições 22.02, 22.03, ....
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24.02.25.23, 43.02 a 43.04 e 71.01 a
71.15 da Tabela.
Art. 8.9 Ressalvado o disposto nos
§§ 3.9 e 45' do artigo precedente, resolve a obrigação tributária -uspensa
o implemento das condições a que está subordinada a suspensão.
Parágrafo único. Quando iào forem atendidos a destinação do produto
e demais requisitos que condicionaram a suspensão, tornar-se-á a obrigação tributária imediatamente eXI-

givel:

I - Do recebedor do produto" no
caso de emprego ou destinação diterentes dos que condicionaram a suspensão;
II - Do remetente do produto, n09
demais casos.
CAPÍTULO IV

Das Isenções
Art. 9.9 São isentos do imposto:
I - os produtos exportados pata o
exterior, na forma ds instruções
baixadas pelo Ministro' da Fazenda;
II - Os produtos vendidos por estabelecimentos industriais e pelos que
lhes são equiparados, diretamente a
pessoa domiciliada no exterior em
trânsito no País, mediante pagamento
em cheque de viagem
(travellers
check"), na forma das instruções
baixadas pelo Ministro da Fazenda e
observadas as resoluções do Banco
Central do Brasil;
III - Os produtos industrializados
por instituições de educação ou de assistência social, quando se destinem,
exclusivamente, a uso próprio ou a
distribuição gratuita a seus educandos ou assistidos, atendidas as suas
finalidades sociais;
IV - Os produtos industrializados
por estabelecimentos públicos e autàrquicos federais, estaduais ou mumcípais, que não se destinem a comércio:
V - As amostras de produtos de
diminuto ou nenhum valor comercial,
assim considerados os fragmentos ou
parte de qualquer mercadoria em
quantidade estritamente necessária a
dar a conhecer sua natureza, espécie
e qualidade, atendidas as 'seguintes
condições:
a) distribuíção gratuita, com indi~
cação nesse
sentido, em caracteres
bem visíveis;
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b) quantidade não excedente
de
20% (vinte por cento) do conteúdo
ou do número de unidades da menor
embalagem da apresentação comercial
do mesmo produto, para venda ao
consumidor;
VI - As amostras de tecidos de
qualquer largura, até 0,45m de com..
primento, para os de algodão estampado, e 0,3{)m para os demais, desde
que contenham, em qualquer caso, impressa ou a carimbo, a indicação
"Sem Valor Comercial", dispensadas
desta exigência as amostras cujo comprimento uâo exceda O,25m e O,15m,
respectivamente;
VII - Os pés isolados de calçad-as,
conduzidos por viajante de estabele..
cimento industrial, desde que tenham
gravada, no solado, a dectaração
"Amostra para Viajante";
VIII - Os produtos de procedência estrangeira importados pelas iOcíedades de economia mista, nos têrmos das leis pertinentes;
IX - Os trilhos e dormentes, para
estradas de ferro;
X - As rodas e partes, eixos montados ou não, cilindros e sapatas pa..
ra freios, engates e dispositivos de
choque e tração, destinados a emprego exclusivo e específico em 10'"
comotivas, tenderes, vagões ou carros
para estrada de ferro;
XI - O papel destinado exclusivamente à impressão de jornais, periódicos, livros e músicas, adquirido por
empresas jornalísticas, edítoras ou
Impressoras, no mercado interno, diretamente de fabricantes, dos estabe..
Iecimentos referidos no inciso lI, do
§ 1.9 do artigo 3.9, ou dos estabelecimentos dístríbuídores de fabricantes (Decreto n.c 64.662, de i969);
XII - Os [acás e cestos rústicos;
XIII ~ Os caixões runerártos:
XIV - Os equipamentos, máquinas,
aparelhos e instrumentos, acessórios e
ferramentas, de procedência estrangeira, sem similar nacional, bem como partes complementares à produção nacional, necessários à execução
de projetos de desenvolVimento industrial, nos termos e condições fixa"
dos pelo Ministério da Indústria e do
Comércio (Decreto-lei n.c 1.137, de
~97{), e Decreto n.v 67.707, de 1970);
XV - As preparações que constátuam típicos inseticidas, carrapaticidas. herbicidas e semelhantes, «ssím
declarados pela Coordenação do Sístema de Tributação, da Secretaria da
Receita Federal. ouvido o órgão técmco QO Ministério da Agricultura;
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XVI - O guaraná em bastões ou
em pó;
XVII - Os veículos sem mecanismos de propulsão, destinados ao
transporte de doentes;
XVIII - Os artefatos de madeira
bruta, simplesmente desbastada, ou
serrada;
XIX - As películas cinematográficas sensibilizadas, não impressionadas,
que se destinem a produção ou reprodução de filmes, por laboratórios ou
outras empresas nacionais que exerçam essa atividade, desde que sejam
importadas pelas referidas entidades
ou por estas adquiridas, diretamente,
a fabricante nacional;
XX - Os defensivos da posição
38.11 da Tabela, vendidos a granel ou
destinados, especificamente, a emprego
agropecuário;
XXI - As telhas e tijolos cozidos
e não prensados, de barre bruto, apenas umedecido e amassado;
XXII - As panelas e outros artefatos semelhantes de uso doméstíco,
de fabricação rústica, de pedra ou
barro bruto, apenas umedecido e
amassado, com ou sem vidramento de
sal;
XXIII - As redes de dormir;
XXIV - Os chapéus, roupas e proteção, de couro, próprios para tropeiros;
XXV Os chapéus, de palha ou
fibra, de produção nacional, sem carneira, forro ou guarnição;
XXVI - os calçados de ponto de
malha de qualquer espécie, para recém-nascidos;
XXVII - O queijo tipo Minas;
XXVIII - O macarrão, o talharim,
o espaguete e outras massas similares, qualquer que seja a forma de
embalagem ou acondicionamento em
que se apresentem ao consumidor, entendendo-se por massas similares as
que sejam da mesma composição dos
três primeiros ou resultem da combinação de farinha de brigo, água,
ovos, com ou sem vitaminas, tais como massinhas, estrelinhas, goela de
pato, alfabeto,
conchinhas e outras
semelhantes, excluídas as que contenham recheios ou sejam elaboradas
com outros produtos, que não os citados;
XXIX - A água oxlgenada, para
emprego como antissético e desinfetante, o soro antiofídico e a.s va..

cínas;

xxx _ Os medicamentos destinados ao combate à verminose, malárta,
esquístossomose, paralisia infantil e
outras endemias de maior gravidade
no País e os inseticidas e gerrmcidas necessários à 'respectiva profilaxia, assim declarados pela ooorõenação do Sistema de Tributação, da
Secretaria da Receita Federal, ouvido
o órgão técnico do Ministério da Saúde;
XXXI - Os aparelhos de ortopedia
e prótese, de qualquer matéria ou
tipo, destinados à reparação de partes do corpo humano;
XXXII - As casas e edificações
pré-fabricadas e seus
componentes.
quando se destinem a montagem, sejam constituídos de painéis de parede, de piso e cobertura, estacas, baldrames, pilares e vigas e façam parte
integrante da unidade fornecida díretamente pela indústria de pré-fabricação, hem como as preparações e
os blocos de concreto destinados à
aplicação em obras hidráulicas ou de
construção civil, desde que os matez-iais empregados na industrialização
desses componentes te n h a m sido
regularmente tributados, quando for
o caso (Decreto-lei n.c 400, de 1968~;
XXXIII - Os Iátlces vegetais concentrados por qualquer processo, bem
como as borrachas vegetais sólidas em
bruto, pertencentes aos gêneros e espécies enumerados no artigo 4.9 da
Lei n.c 5.227, de 18 de janeiro de
1967, apresentados sob a forma
de
pelas, bolas, blocos, pães, fitas, folhas, lâminas, mantas. chapas, tiras,
lençóis, grânulos ou qualquer outra,
crepada ou não, em estado de matéría-prima industrial, de origem nacional ou estransetra (Decreto-lei número 164, de 1967);
XXXIV - O material bélico, de 11$0
privativo das Forças Armadas, vendido à União, na forma das 'nst-uções baixadas pelo Ministério da Fa·
zenda (Lei n.s 5,330, de 1967);
XXXV - As aeronaves de uso militar, suas partes e peças, vendidas à
União (Lei n.c 5.330, de 1967);
XXXVI - As matérias-primas e os
produtos de sua transrormacão. 'Jt.Ei.zados pelas indústrias petrocutmtcas
na execução de projetos anrovados pelos órgãos coveruamentats resucnsáveis pela política de desenvolvimento
do setor netrooutmtco. mediante reconhecimento da tsencâo pelas autoridades de primeira ínstãncía .la Secretaria da Receita Federal, após
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prévia e expressa recomendação do
Conselho Nacional do Petróleo ou do
Conselho de Política Aduaneira (Decreto-Ieí n.v 833, de 1969);
XXXVII - As embarcações
que
tenham a tê uma ou mais de cem toneladas brutas de registro, -excetuadas as de finalidade esportiva ou recreativa (Lei n.s 4.986, de 1966);
XXXVIII - Os barcos de nesce
produzidos ou, adquiridos por colônias
e cooperativas de pescadores, para
distribuição ou venda a Seus associados;
XXXIX - Os navios e outras embarcações, reconstruidos, adaptados
ou reparados por qualquer empresa
de construção e reparos navais, bem
como os construidos pelas empresas
existentes, em 28 de fevereiro .íe 1967
cujas instalações tenham sído im~
plantadas por meio de projetos l1DJ:O~
vados pelo extinto Grupo Executivo
da- Indústria de Construção Naval
(Decreto-Ieí n.c 244, de 1967);
XL - O automóvel adquirido, dí-,
retamente, a fabricante nacional, pelas missões diplomáticas e repartações consulares de caráter permanente, ou seus integrantes, bem como
pelas representações internacionais ou
regionais de que o Brasil seja membro, e seus funcionários, peritos, técnicos e consultores de nacionalidade
estrangeira, que exerçam funções de
caráter permanente, quando a aquisição SP. fizer em substituição da faculdade de importar o produto com
idêntico favor
(Decreto-lei .rúmero
37, de 1966);

XLI' - Os produtos de origem nacional destinados à instalação, ampliação ou reequípamento de empreendimentos industriais julgados de
interesse nacional, quando o fornecimento seja resultante de coleta de
preços entre os produtos nacionais e
estrangeiros, e feito contra pagamento com recursos oriundos de divisas
conversíveis provenientes de financiamento, a longo prazo, de instituição
financeira ou entidade governamental
estrangeira (Decreto-lei n.c 1.165, de
1971) ;

XLII - Os produtos índustrtalízados na Zona Franca de Manaus, destinados a seu consumo interno ou B.
comercialização . em qualquer ponto
do terírtórto nacional (Decreto-lei
n.'o 288, de 1967);
XLIII - Os produtos nacionais entrados na Zona Franca de Manaus e
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ali consumidos ou industrializados ou
dali reexportados para o estrangeiro
(Decreto-lei n.c 238, de 1967);
XLIV ~ Os produtos estran geiros
entrados na Zona Franca de Manaus
e ah consumidos, utilizados na índustrrahzação de outros produtos, na pesca e na agropecuária, na instalação e
operação de indústrias e serviços de
qualquer natureza ou reexportados pa~~()~) ;exterior (Decreto-lei n- 288, de
XLV - Os produtos nacionais consumidos ou utilizados na Amaaónía
Ociuental, desde que adquiridos através da Zona Franca de Manaus ou de
seus entrepostos na referida regtâc
(Decreto n'' 63.871, de 1968);
XLVI - Os produtos estrangeiros,
a seguir relacionados, oriundos da
Zona Franca de Manaus e que derem
entrada na Amazônia Ocidental para
ai serem consumidos ou utilizados, nos
te-rnos do Decreto n- 63.871, de 1968:
a) motores marítimos de centro e
de popa, seus acessórios, pertences e
peças;
V) máquinas e implementas agrícolas, rodoviários, industriais, pesqueiroe e suas peças sobressalentes, incluSlV(: os anzóis e outros utensílios para
p~sca e ~~c~usiye os explosivos e produtos utüízáveís .em sua fabricação;
. c~ matertaís bãsíoos de construção,
l1WJUSlve os de cobertura·
,
d) gêneros alimenticio~ e medica.
mentos de primeira necessidade;
XLV~I -:- Os aparelhos especiais, de
procedência estrangeira, sem similar
nacional, destinados a adaptação em
velCulC?s. COJ!1 a finalidade de permitir
su~. utífízação por paraplégicos ou portadores de defeitos físicos que os ímpossíbflítem de utilizar veiculas comuns (Decreto-lei ns 491 de 1969)'
LVIII :- Os eqUiPam~ntos, sem ~i
~11]a! naclOna~, destinados à prática
oe desportos, importados por entidades esportivas ou órgãos vinculados
direta ou indiretamente ao Conselho
Nacional de Desportos, condicionada
a concessão do benefício à prévia aprcvação do mesmo Conselho (Decretolei n- ·608, de 1969);
XLIX - Os aparelhos eletrônicos
tipo "Pacemaker", de procedência es~
trangeira, sem similar nacional implantáveis no corpo humano, mediante prótese, para comando da rrecüênela cardíaca (Decreto-lei nv 1.119, de

.x

1970) ;

L - Os aviões agrícolas, suas partes, peças e demais materiais de ma-
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nutençâo e reparo, sem similar nacional, importados mediante prévia apro-

vação do Ministério da Agricultura,

para serem utilizados nas tarefas de
pulverização, fumigação, semeadura e
fertilização do solo (Lei n'' 5.618, de
1970);
LI - As matérías-prtmas, peças

complementares, componentes e equípamentos,

máquinas e

dispositivos,

sem similar nacional, importados pela
EMBRAER -

Empresa Brasileira de
Aeronáutica S .A. e destinados à sua

produção e serviços, bem como os mesmos produtos, quando importados por
indústrias nacionais de material aeronáutico, para realização de programas cujos projetos sejam aprovados
ne forma do Decreto-lei n" 770, de 19
de agosto de 1969;
LU - Os produtos de procedência

estrangeira importados por missões
diplomáticas e representações, no Pais,
de organismos internacionais de que
o Brasil seja membro;
LU! -- Os produtos de procedência
estrangeira que constituírem a bagagem de passageiros e imigrantes, con-forme definição da legislação aduaneira.
Parágrafo único. Equipara-se à exportação, para os efeitos do inciso I,
o fornecimento de produtos nacionais
para uso ou consumo de embarcações
ou aeronaves, de bandeira estrangeíta, apertadas no País, atendidas as
condições estabelecidas pelo Ministro
da Fazenda.
Art. 10. A isenção de que trata o
mcíso XLI do artigo precedente dependerá de prévia declaração, em cada caso, do Ministro da Fazenda e
somente será reconhecida depois da
aprovação, pelos órgãos federais competentes, do projeto em cuja ímplantaçãc serão empregados os produtos
(Decreto-lei n'' 1.165, de 1971).
Art. 11. A isenção prevista nos Inctsos XLII a XLV do artigo 9° não
se aplica às seguintes mercadorias:
armas e munições, perfumes, fumo,
bebidas alcoólicas e automóveis de
passageiros, compreendidas, respectivamente, nos Capítulos 93, 33, 24, 22
(posições 22.03, 22.05 a 22.07 e subpo-

eiçêes 22.09.02.00 a 22.09.09.00 e
.
22.09.99.00) e 87 (subposlções
.
87.02.01.00 a 87.02.07.00) - Decretoe-leis n-s 288 e 340, de 1967, e 355,
de 1968).

Art. 12. Para gozo da isenção a que

se refere o íncísc XLVII do artigo 9°,
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Os interessados na importação direta
Q.Qf; aparelhos de que se trata, para
seu próprio uso, solicitarão a respecUi"B. licença à Carteira de Comércio
Exterior do Banco do Brasil S. A.
(CACEX), juntando laudo de perícia
médica, fornecido pelo Departamento
de Trânsito do local onde residirem,
em que se comprove sua incapacidade para conduzir veiculas comuns e
se caracterizem o defeito fisico e o
tipo de aparelho a ser adaptado (Decreto n'' 64.833, de 1969).
Art. 13. As empresas nacionais labricantes de automóveis poderão,
Igualmente, efetuar importações dos
aparelhos de que cogita o inciso XLVII
ao artigo 9°, com os beneficios ali previstos, desde que se comprometam, em
termo de responsabilidade firmado perante a CACEX (Decreto n- 64.838.
de 1969):
I - Adaptar os aparelhos importados unicamente a veículos destinados .a paraplégicos ou portadores de
defeitos üeícos. incapazes de dirigir
automóveía comuns;
II - A transferir para esses com.
p::-dor~s as_ vantagens correspondentea a tsençao obtida na importação.
Art: 14. Na hipótese de que trata
o ?-rtIgo precedente, os fabricantes de
veículos exigirão dos pretendentes à
:~n~pr~ ~ apresentação. de laudo pe,.IClctl .ídêntíco ao referido no artigo
12, er.camínhanrín.n à CACEX acornpanhado de cópia da fatura ~e!ativg,
a venda do automóvel adaptado, a fim
tl~ comprovar o cumprtmento das condições a que se obrigarem, e obter a
correspondente baixa do termo de resçonsabilidade (Decreto n« 64 . 833,u.,
'"
1909).
.,.parágrafo único. Os aparelhos que
forem vendidos aos beneficiários
diretos da isenção dentro do prazo de
um ano, a contar de sua importação,
e com observância das referidas condições, serão objeto de comunicação
por parte da CACEX ao órgão competente da Secretaria da Receita Fe«craí, para efeito de recolhimento pela empresa importadora, dentro de
trinta dias, dos impostos devidos (Decreto nv 64.833, de 1969).
Art. 15. A isenção referida no inciso XL do artigo 9° será declarada
pelo órgão regional da Secretaria da
Receita Federal, mediante requisição
do Ministério das Relações Exteriores,
observadas as normas respectivas baixadas pelo Ministério da Fazenda.
n~o
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Art. 16. Para os efeitos do disposto
no inciso XLII do artigo 9°, somente
se consideram produzidos na Zona
Franca de Manaus os artigos resultantes das operações previstas nos
Incisos I, nr e V do § 2° do artigo 1°
(Decreto n" 62.281, de 1968).
Art. 17. A Secretaria da Receita
Federal poderá exigir cautelas especiais em relação aos produtos destinados à Zona Franca de Manaus ou
dela saidos com suspensão ou isenção
do imposto.
Art. 18. Salvo disposição expressa
de lei, as isenções d.? imposto s~ referen- ao produto e nao ao contríbuínt.e
ou adquirente.
§ 1.0 Se a isenção estiver condicionada à destinação do produto e a
este for dado destino diverso do previsto, estará o responsável. pelo fato
sujeito ao pagamento d~o I~POSto. e
multa, como se a isencao nao eXIStlsse .
§ 2.0 Exceto no caso de comprovado intuito de fraude, se a mudança de destinação, referida no parágrafo anterior, se der após um ano d;a
ocorrência do fato gerador que obrigaria, se. inexistisse a isenção, ao 'pagamento do imposto, poderá o trlbuto ser recolhido, sem multa, antes do
fato modificador da destinação, não
sendo devido se, da ocorrência do
fato gerador à mudança dE; destinação, tiverem decorrfdos mais de tres
anos.
§ 3.0 E' facultado ao fabricante de
produto isento renunciar à isenção,
caso em que ficará sujeito a todas as
obrigações relativas a produto tributado.
s 4.° A isenção de caráter subjetivo só exclui o crédito tributário
quando o seu titular esteja na situação de contribuinte ou de responsável pelo pagamento do imposto, como
tais definidos no artigo 56.
CAPíTULO V

Da Classificação dos Produtos

Art. 19. Na Tabela os produtos estão classificados em seções, capitulas,
aubcapítulos, posições, subposições e
itens.
§ 1.0 Par-se-á a classificação de
conformidade com as Regras Gerais

e Regra Geral Complementar da Nomenclatura Brasileira de Mercadorias,
constantes da Tabela.
§ 29 O conjunto ou estojo de
objetos sortidos e acondicionados em
um mesmo envoltório ou embalagem,
para assim ser vendido no varejo, será
classificado na posição do objeto sujeito à alíquota mais elevada.
§ 3.° Na hipótese do parágrafo anterior, tratando-se de conjunto de
produtos de um mesmo fabricante e
pertencente a um mesmo Capítulo da
Tabela, poderão ser discriminados na
nota-fiscal em suas respectivas posições, classificando-se a embalagem na
posição correspondente ao produto sujeito à alíquota mais elevada.
§ 4.° Na aplicação do disposto no
~ 2.° não será considerado o produto
de mínima importância em relação
aos demais compreendidos no conjunto ou estojo.
§ 5.° O recipiente, envoltório ou
embalagem que, pelo seu alto valor,
esteja em desproporção com o do produto que acondiciona, determinará
a classificação do todo, sempre que
isso importe na aplicação de alíquota
mais elevada.
Art. 20. As Notas Explicativas da
Nomenclatura Aduaneira de Bruxelas
(NENAB), atualizadas até junho de
1971, constituem elementos subsidiários para a correta intrepretação do
conteúdo das posições e seus desdobramentos, da Tabela.
Parágrafo único. As alterações da
NENAB somente prevalecerão para
interpretação do conteúdo e alcance
das posições, subposíções e itens, da
Tabela, após sua aprovação pelo Comité Brasileiro de Nomenclatura.
CAPÍTULO VI

Do Cálculo do Imposto

Art. 21. O imposto será calculado
mediante aplicação das alíquotas
constantes da Tabela sobre o valor
tributável dos produtos, na forma estabelecida neste Capitulo.
Art. 22. Salvo disposição especial
deste Regulamento, constitui valor
tributável:
I - No caso de produtos de procedência estrangeira:
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a) por ocasião do despacho de importação, o valor que servir de base
para o cálculo dos tributos aduaneiros, acrescido do montante destes e
dos encargos cambiais efetivamente
pagos pelo importador cu dele exigíveis; e
b) na saída do estabelecimento do
importador, o preço da operação, observado o disposto no inciso lU;
II ~ No caso de produtos leiloados:
a) o preço da arrematação, acrescido, se os produtos forem de procedência estrangeira, do correspondente imposto de importação; e
b) ainda na hipótese de produtos
de procedência estrangeira, o preço
da operação de que decorrer a posterior saída dos produtos do estabelecimento do arrematante, observado também o que dispõe o inci-

so m:
UI - Nos demais casos, o preço da
operação de que decorrer o fato, gerador, incluídas todas as despesas
acessórias debitadas ao comprador ou
destinatário, salvo, quando escrituradas em separado, as de transporte
e seguro. atendidas as seguintes normas:
a) as despesas de transporte compreendem as de frete, carreto e de
utilização de port-o, inclusive as realizadas com a remessa de produtos a
estabelecimento compreendido no inciso lI, do § 1.0, do artigo 3.°;
b) a escrituração de que trata este
inciso será feita na nota-fiscal, em
parcelas. discriminadamente por espécie, bem como por percurso, quando a remessa se efetuar por intermédio de estabelecimento compreendido no inciso lI, do § 1.0, do artigo 3.°;
c) se a cobrança das despesas for
feita pela aplicação de percentagens
ou valores fixos para unidade ou determinada quantidade de produtos,
bem como se os serviços de frete e
carreto forem executados pelo próprio contribuinte ou por firma com
que tenha relação de interdependência' nos termos do § 5.° do artigo 23,
não poderão tais despesas exceder os
níveis normais de preços em vigor,
no mercado local, para serviços semelhantes, constantes de tabelas divulgadas pelos órgãos sindicais de
transportes, em suas publicações periódicas;

d) ocorrendo a primeira das hipóteses figuradas na alínea anterior,
apurar-se-á, anualmente, a soma das
despesas cobradas nas notas-fiscais
emitidas e a soma paga a terceiros
pelo estabelecimento; se aquela for
superior a esta, cobrar-se-á o imposto sobre a respectiva diferença,
desde que exceda 20% (vinte por
cento) da segunda soma;
e) quando utilizar, indistintamente, transporte próprio e de terceiros,
poderá o contribuinte. para efeito de
estabelecer o total a ser confrontado
com a soma das despesas cobradas
nas notas-fiscais, adicionar ao total
pago a terceiros o valor das despesas
que efetuar com o transporte próprio.
Parágrafo único. Incluem-se no
preço do produto. para efeito de cálculo do imposto. os descontos, diferenças ou abatimentos, concedidos sob
condição, como tal entendida a que
subordina a sua efetivação a evento
futuro e incerto (artigo 114 do Código
Civil) .
Art. 23. O valor tributável não
poderá ser inferior:
I - Ao preço corrente no mercado
atacadista da praça do remetente,
quando o produto for destinado a
outro estabelecimento do próprio remetente ou a estabelecimento de firma
com a qual mantenha relação de interdependência, ressalvado o disposto
no § 7º;
II - A 70% (setenta por cento) do
preço de venda a consumidor, nem
ao previsto no inciso anterior:
a) quando o produto for remetido
por um a outro estabelecimento do
remetente, que opere, exclusivamente,
na venda a varejo;
b) quando o produto for vendido a
varejo, pelo próprio estabelecimento
industrial ou equiparado a industrial.
§ 1.0 Para efeito de aplicação do
disposto neste artigo, será considerada a média ponderada dos preços
de cada produto, vigorantes no mês
anterior ao da saída do estabelecimento remetente ou, na sua falta, a
correspondente ao mês imediatamente
anterior àquele.
§ 2.° Inexistindo os preços indicados no parágrafo anterior, será tomado por base o vigorante no mês
que, dentro do mesmo trimestre civil,
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for mais próximo daquele em que
ocorrer.o fato gerador e, na sua falta,
o preço previsto no artigo 27 e parágrafos, para arbitramento.
§ 3" Tratando-se de produtos industrializados por encomenda, o valor tributável, quando exigido o imposto do estabelecimento que operar
a industrialização. não poderá ser
inferior eo preço normalmente cobrado em operações semelhantes, de
outros estabelecimentos que não pertençam ao executor da encomenda
ou que com êle não mantenham relação de interdependência.
§ 4.° No caso do inciso rr. alínea
a, sempre que o estabelecimento varejista vender o produto por preço superior ao que haja servido à determinação do valor tributável, será este
reajustado com base no preço real de
venda, o qual. acompanhado da respectiva demonstração, será comunicado ao remetente. mensalmente, até
o dia 10 de cada mês. para efeito de
lançamento e recolhimento do imposto devido sobre a diferença verificada.
§ 5.° Consíderar-se-ão interdependentes duas firmas:
a) quando uma delas, por si, seus
sócios ou acionistas e resnecttvos cônjuges e filhos menores, for titular de
mais de 50% (cinqüenta por cento)
do capital da outra;
b) quando, de ambas, uma mesma
pessoa fizer parte. na qualidade de
diretor ou sócio com funções de gerência, ainda que exercidas sob outra denominação;
c) quando uma tiver vendido ou
consignado à outra. no ano anterior.
mais de 20% (vinte por cento), no
caso de distribuição com exclusividade em determinada área do território nacional, e mais de 50% (cinqüenta por cento), nos demais casos,
do volume das vendas dos produtos
tributados de sua fabricação, importação ou arrematação;
d) quando uma delas, por qualquer
forma ou título, for a única adquirente, de um ou de mais de um dos
produtos industrializados, importados
ou arrematados pela outra, ainda
quando a exclusividade se refira apenas a padronagem, marca ou tipo do
produto;
e) quando uma vender à outra, mediante contrato de participação ou
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ajuste semelhante, produto tributado
que tenha fabricado, importado ou
arrematado .
§ 6.° No caso de remessa para estabelecimento que seja o único comprador do produto, o valor tributável
não poderá ser inferior ao preço de
venda do adquirente, salvo se este
operar, exclusivamente, na venda a
varejo, hipótese/em que será observada a norma do inciso II e § 4.°.
§ 7.° Nas transferências de produtos de um para outro estabelecimento da mesma firma, situados em
diferentes unidades da Federação,
-constltuirá valor tributável o correspondente a 75% (setenta e cinco
por cento) do preço de venda do destinatário, deduzidas as despesas de
transporte e seguro, quando o valor
tributável definido no inciso I exceder este limite.
§ 8.° Nas remessas de café torrado
a comerciante varejista que possua
atividade acessória de moagem, o valor tributável não poderá ser inferior
a 70% (setenta por cento) do preço
de venda no estabelecimento moageiro, dispensando-se este de qualquer complementação do imposto,
desde que respeitado o preço de venda no varejo (Decreto-lei n.? 400, de
1967).
§ 9.° Não caracteriza a interdependência referida nas alíneas C) e d)
do § 5.° a venda de matéria-prima ou
produto intermediário, destinados exclusivamente à industrialização de
produtos do comprador.

Art. 24 O imposto incidente sobre produtos usados, adquiridos de
particulares ou não, que sofrerem
processo de industrialização, será
calculado sobre a diferença de preço
entre a aquisição e a revenda.
Parágrafo único. O contribuinte
poderá optar, mediante comunicação
ao órgão local da Secretaria da Receita Federal e declaração nas notasfiscais que emitir, pelo cálculo do
imposto sobre 50% (cinqüenta por
cento) do valor da revenda, sem abatimento do preço da aquisição e sem
direito ao crédito do imposto relativo às matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem utilizados.
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Art. 25. O valor tributável dos
produtos, partes ou peças, utilizados
nas operações a que se refere o inciso VI do § 4.° do artigo 1.0, quando
de fabricação ou importação do

montador, não poderá ser inferior ao
preço dos mesmos no mercado atacadista de sua praça.
Art. 26. Se a saída do produto,
do estabelecimento industrial ou equiparado a industrial, se der a título de
locação ou decorrer de operação realizada a título gratuito, assim considerada também aquela que, em virtude de não transferir a propriedade
do produto, não importe em fixar-lhe
o preço, o imposto será calculado sobre o valor tributável definido nos
incisos do artigo 22, observadas as
hipóteses previstas neste Capitulo.
Art. 27. Ressalvada a avaliação
contraditória, decorrente de perícia, o
fisco poderá arbitrar o valor tributável ou qualquer dos seus elementos,
nos termos dos artigos 22 e 23, quando forem omissos ou não merecerem
fé os documentos expedidos pelas
partes ou, tratando-se de operação a
título gratuito, quando inexistir ou
for de difícil apuração o valor previsto no artigo anterior.
§ 1Q Salvo se for apurado o valor
real da operação, nos casos em que
este deva ser considerado, o arbitramento tomará por base, sempre que
possível, o preço médio do produto no
mercado do domicilio do contribuinte,
ou, na sua falta, nos principais mercados nacionais, no trimestre civil
mais próximo ao da ocorrência do fato
gerador.
§ 2.° Na hipótese do inciso I do
artigo 23, inexistindo o preço por
atacado, o arbitramento será feito
com base no preço previsto no inciso
II do mesmo artigo, salvo se houver
elementos que possibilitem a fixação
de preço maior.
§ 3.°
Na impossibilidade de apuração dos preços de que trata este
artigo, o arbitramento tomará por
base o custo industrial do produto,
acrescido de todas as parcelas que,
de acordo com as normas deste Regulamento, entrarem na formação do
valor tributável, inclusive da margem
de lucro normal no ramo do negócio.

EXECUTIVO
CAPÍTULO

VII

Do Lançamento, do Crédito e do
Recolhimento do Imposto
SEÇÃO I

Do Lançamento do Imposto

Art. 28, O lançamento consiste na
descrição da operação que lhe .d~ orJgem, na discriminação e ctasstncacão
fiscal do produto a que se refere, no
cálculo do imposto devido e no registro do seu valor e!D parcela pró:
pria do documento fiscal em que e
feito.
Art . 29. O imposto será lançado
pelo contribuinte:
I _ Na declaração de importação
quando se referir a importação. de
produtos de procedência estrangeíra:
I! _ No documento próprio, quando
se referir a produto arrematado em
leilão;
I!! - Na nota-fiscal:
a) quando se tratar de produto
saído de estabelecimento industrial
ou equiparado a industrial;
b) quando se tratar de produto
saído de armazém geral, na hipótese
do inciso VI! do § 1.0 do artigo 3.°;
c) quando se tratar de produto saído de qualquer outro depósito, a que
tenha sido remetido por estabelecimento industrial ou equiparado a
industrial, salvo o caso de retorno ao
estabelecimento remetente;
d) na hipótese de venda de produto enviado por estabelecimento industrial ou equiparado a industrial
para exposição em feiras de amostras
e promoções semelhantes;
e) na hipótese de reajustamento de
preço do produto, em que haja acréscimo de valor decorrente de contrato
escrito;
f) no caso de diferença apurada no
estoque de selos especiais de controle,
fornecidos ao usuário para aplicação
em seus produtos;
g) no caso de diferença de preço,
apurada na forma indicada no § 4.°
do artigo 23;
h) nas hipóteses previstas no parágrafo único do artigo {)"';
i) nos demais casos não especificados neste artigo.
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§ 1." Na hipótese do inciso I do
artigo 7.", é facultado ao estabelecimento remetente lançar na notafiscal o imposto relativo aos produtos
de sua fabricação, para recolhimento
no prazo regulamentar. Neste caso,
o estabelecimento recebedor, ao devolver os produtos, é obrigado a lançar, igualmente, na nota-fiscal, o imposto calculado sobre o valor da operação, incluído o valor dos produtos
recebidos.
§ 2." Nas vendas à ordem, ou para
entrega futura, bem como no caso de
produtos desmontados cuja saída deva
ser feita parceladamente, será facultado o lançamento, desde logo, do
imposto na nota-fiscal respectiva.
Art. 30. O lançamento de que
tratam os artigos 28 e 29 é de exclusiva responsabilidade do contribuinte e está sujeito a posterior homologação pela autoridade administrativa.
Art. 31. Considerar-se-á não efetuado o lançamento:
I - Quando estiver em desacordo
com as normas desta Seção;
II - Quando for reputado sem valor, por este Regulamento, o documento em que o imposto tenha sido
lançado;
III - Quando o produto tributado
não se identificar com o descrito no
documento referido no inciso anterior.
Parágrafo único. Nos casos dos
incisos I e lI, não será novamente
exigido o imposto efetivamente recolhido.
SEÇÃO

11

Do Crédito do Imposto
Art. 32. Os estabelecimentos industriais e os que lhes são equiparados poderão creditar-se do imposto:
I - ~elativo a matérias-primas,
produtos intermediários e material de
embalagem, importados ou de fabricação nacional, recebidos para emprego na industrialização de produtos
tributados, por estabelecimento industrial ou pelo estabelecimento a
que se refere o inciso III do § 1.0 do
artigo 3.°, compreendidos, entre as
matérias-primas e produtos intermediários, aqueles que, embora não se

237

integrando no novo produto, forem
consumidos, imediata e integralmente. no processo de industrialização;
II - Pago no despacho aduaneiro
ou na arrematação, quando se tratar de importador ou arrematante
referido no inciso I do § 1.0 do artigo 3.°;
III - Relativo aos produtos recebidos, no caso de estabelecimentos indicados nos incisos I, parte final, lI,
IV, VI e VII, do § 1.0 do artigo 3.°;
IV - Relativo a produtos recebidos
em devolução, atendido o disposto no
artigo 34;
V - Relativo a bens de produção
recebidos pelos comerciantes de que
trata o inciso V do § L" do artigo 3.°,
para venda às pessoas nele referidas
ressalvado o disposto no artigo 44:
§ 1.0 O direito ao crédito do imposto está condicionado às exigências
de escrituração estabelecidas neste
Regulamento, e, se não exercido na
época própria, s6 poderá sê-lo .aso
o fato seja comunicado à repartição
fiscal ou o seu valor seja incluído em
reconstituição de escrita promovida
pela fiscalização.
§ 2.° O estabelecimento que empregar, como matéria-prima, produto intermediário ou material de embalagem, produtos que também revender habitualmente, sem que desta
atividade resulte obrigação de pagar
o imposto, só poderá creditar-se pelo
imposto referido no inciso I, na medida que tais produtos forem transferidos para a sua seção industrial.
§ 3.° Considera-se venda habitual
para efeito do parágrafo anterior, ~
que exceder, em relação a cada produto, 10% (dez por cento) das quantidades empregadas no processo industrial, num período de mais de três
meses, consecutivos ou não, dentro de
um mesmo semestre civil.
§ 49 O estabelecimento que índustrializar produto por encomenda de
terceiro só terá o direito de creditarse pelo imposto referente às matériasprimas, produtos intermediários e material de embalagem, remetidos pelo
autor da encomenda, na hipótese prevista no § 1.0 do artigo 29.
Art. 33. E' ainda admitido o crédito, pelo contribuinte:
I - Do valor do depósito feito para
evitar a correção monetária dos dé-
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bitos fiscais, suspender o seu curso
ou garantir instância judicial, quando
não devolvido no prazo previsto, por
culpa da repartição a que caiba autorizar a devolução;
II ~ Do valor do imposto indevidamente pago, inclusive nos casos de
reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória, quando
não for restituído no prazo de sessenta dias, contado da data em que o
contribuinte o houver requerido, também por culpa da repartição a que
caiba autorizar a restituição;
In - Do valor do Imposto, já escriturado, no caso de cancelamento
de nota-fiscal, antes da saída da mercadoria;
IV - Do valor do imposto, já escriturado, no caso de retorno de produtos não entregues ao destinatário;
V - Do valor do Imposto recolhido
indevidamente, em virtude de erro de
fato ocorrido na escrituração dos livros fiscais ou no preparo de documentos de recolhimento;
VI - Do valor do imposto relativo
a matéria-prima, produto IntermedtárJO €: material de embalagem, adqumdos de comerciante atacadista nào
contribuinte, calculado pelo adquírente, mediante aplicação da alíquota a
que estiver sujeito o produto, sobre
50% tcínqüenta por cento) do' seu V8.~
Ior constante da nota-fiscal (Decreto-rci n'' 400, de 1968);
VII - Do valor correspondente a
10% (dez por cento) do imposto úntCo lançado na nota-fiscal de aquísíçác,
relativamente aos minerais do País
entrados em seu estabelecimento, pura emprego na industrialização de produto tributado (Decreto-lei n" 1.038,
de 1969).
; 1° Na escrituração do crédito ce
que trata o inciso I poderá o ínteressado, se for o caso, proceder a correção
monetária de seu valor, na forma do
Capítulo IX deste Título.
§ 2" Dentro de três dias, da data da
escrituração do crédito, nos casos dcs
incisos I e H, o contribuinte comunicará o fato, por escrito, à repartiçáo que tenha a seu cargo a devolução do depósito ou a restituição do
imposto.
§ 3° A repartição, ao receber a comumcaçâo referida no parágrafo antenor, adotará as seguintes providencias:
I - Na hipótese do inciso I, juntará a comunicação ao, processo rela-
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tívo à devolução do depósito e provider.cíará a conversão do valor deste
em receita, encaminhando o processo
à fiscalização, para que examine a
regularidade do crédito;
11 - Na hipótese do inciso lI, promoverá diligência no estabelecimento
do contribuinte no sentido de apurar
se procede o crédito escriturado.
Art. 34. O direito ao crédito decorrente da devolução, total ou parcial,
de produtos tributados a estabelecimento industrial ou equiparado a industrtal, inclusive nos casos de locação, fica condicionado às seguintes
exigências:
1 - Pelo estabelecimento que fizer
a devolução:
a) emitir nota-fiscal (série "B", ou
"e" quando se tratar de remessa de
uma para outra unidade da Federação), para acompanhar o produto, com
indicação do número, data da emíssã J E valor da operação constantes do
documento originário, bem como do
imposto relativo às quantidades deVOlvidas e da causa da devolução,
b) arquivar em pasta especial, uma
via de cada nota-fiscal emitida 11"l.
forma da alínea anterior;
1] Pelo estabelecimento que receber o produto em devolução:
a) arquivar, em pasta especial, as
netas-fiscais recebidas, anotando o
fato nas . vias das notas orlgtnárraa
conservadas no respectivo talonarto
ou sanfona, ou no livro copiador, conforme (J caso,
b) lançar no livro Registro de Entradas as notas-fiscais de que tratu
o item precedente e no Registro de
Controle da Produção e do Estoque
aa quantidades dos produtos devolvidos, na ordem cronológica de entrada
no estabelecimento;
c) provar, pelos seus registros contábeis e demais elementos de sua escrita, a restituição ou crédito do preço ou do aluguel respectivo, ou a suestltuiçâo do produto por outro de vaJor equivalente, salvo se a operação
tiver sido feita a titulo gratuito;
di provar, pelo contrato respectivo,
a expiração do prazo de locação, quando a devolução decorrer desse fato.
ê
10 Quando a devolução for feita.
per pessoa física, ou jurídica não obngada a emissão de nota- fiscal, acom ~
panharà (, produto carta ou memorando do comprador, em que serão declarados os motivos da .devolução,
competindo ao vendedor a emissão ue
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nota-fiscal de entrada, que, além de
obedecer, no seu preenchimento, a tudas as normas regulamentares .pertínentes, deverá conter a indicação do
numero, data da emissão da nota-Iracal originária e o valor do imposto relativo às quantidades devolvidas.
§ ~r Na hipótese do parágrafo precedente, quando o estabelecimento
vendedor assumir o encargo de retarar ou transportar o produto devolvi
do, servirá a' nota-fiscal de entrada
para acompanhá-lo no trânsito.
§ 30 O disposto neste artigo não se
aplica a volta do produto, pertencente
a terceiro, a estabelecimento industrial ou equiparado a industrial, exclusivamente para conserto.
§ 4' Se a devolução do produto for
feita a outro estabelecimento do mesmo contribuinte, previsto no inciso
II do § lodo artigo 3°, o que o receber poderá creditar-se pelo imposto,
desde que atenda as seguintes exígêncías:
1 - Anote, na linha da coluna de
observações correspondente ao crédito
do imposto, no livro Registro de Entradas, o número e data da nota-risCô,J recebida, e nome
do respectivo
emitente;
11 - Arquive, em pasta especial as
notas-fiscais relativas aos produtos devolvidos;
111 - Incorpore os produtos devervidas ao seu estoque; mediante lançamento no livro Registro de Controle
da Produção e do Estoque, em que
também serão feitas as anctaçoes referidas no inciso 1.
ê
5" Na hipótese de retorno, de produtos ao estabelecimento remetente
seu. que tenham dado entrada no estabelecímento destinatário, deverá Q
remetente, para se valer da faculdade prevista no inciso IV do Artigo 33,
emitir nota-fiscal de entrada e lançar
os produtos no livro Registro de con .
trote da Produção e do Estoque.
~ 60 O procedimento indicado
no
parágrafo precedente será adotado
pero remetente, para o mesmo efeito,
em relação aos produtos que, não retornando a seu estabelecimento, sejam enviados a destinatário diferente de que tenha sido indicado na nota-fiscal, caso em que o remetente
emttírá nota-fiscal, com lançamento
do Imposto, em nome do novo desbtnatárto .
§ 7<:0 Os produtos devolvidos ou retornados na forma deste artrgo fíca-
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rão sujeitos ao imposto quando novamente sairem do estabelecimento.
s 8" Não dará direito ao crédito do
imposto a reentrada, no estabelecimenta, de produto que não deva mais
ser objeto de saída tributada.
Art. 35. As empresas fabricantes
poderão creditar-se da ímportâno.a
correspondente ao imposto, calculado
cume se devido fosse, sobre suas vend".:, de produtos manufaturados para
o exterior, na forma do artigo 1° do
Decreto-lei n'' 491,de 1969, e regulanr.~ntação decorrente.
Art. 36. Os estabelecimentos Induatr íais poderão creditar-se do imposto
relativo a máquinas, aparelhos e equíparnentos, de produção nacional, inclusive quando adquiridos de comerciantes não contribuintes do imposto,
destinados a sua instalação, ampliação ou modernização e que. íntegrarem o seu ativo fixo, e relacH.;m!1dus
nas mstruções baixadas pelo Ministro
C!B, Fazenda (Decreto-lei ns 1.136, de
197{))•

Art. 37. Será anulado, pelo sistema.
de estorno na escrita fiscal, o crédito
do imposto:

1 _ relativo a matérias-primas, produtos íntermediáilos e material de
embalagem, adquiridos por estatelecimento industrial e que tenham SIdo:
a) empregados na indus~riali~açâ.o
ou acondicionamento de produtos isentos ou não tributados, ressalvadas as
mpóteses previstas nos incisos I e II
do artigo 38;
b) empregados na industrializaçào
ou acondicionamento de produtos saidos de estabelecimento industrial com
suspensão do imposto, nos casos de
que tratam os incisos VII e XI do artigo 7°, e II do § 2°, do mesmo artigo;
c) empregados nas hipóteses. previstas nos incisos I e II do § 4°, do artago 1°;
d) vendidos a pessoas que não setem industriais ou revendedores;
e) objeto de furto ou roubo ou Inutnízados em sinistro, ou, ainda, quando empregados em produtos que tenham tido o mesmo destino;
II - Relativo a bens de produção
que os comerciantes referidos no incísc V, do § P, do artigo 3°, transferirem para as seções incumbidas ée
vender a pessoas que não sejam Industriais ou revendedores ou para ou~
trcs estabelecimentos da mesma firma, que operarem nas mesmas condições;

ATOS DO PODER EXECUTIVO

240

II] - Relativo aos produtos remetidos, pelo importador ou arrematante, diretamente da repartição que os
hberou, a outro estabelecimento da
mesma firma.
§ lo Far-se-á a anulação do crédito
no período de apuração do imposto.
§ 2~ Não se aplica o disposto neste
ar'tígc à saída de sucata, aparas, 'cesíduos, fragmentos e semelhantes, que
resultem do' emprego de matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem.
Art. 38. São asseguradas a menutenção e utilização do crédito do imposto relativo a~ .matérias-prímas,
produtos intermediários e material de
embalagem efetivamente utilizados na
industrialização dos produtos:

1 -, Saídos de estabelecimento industrial, com suspensão do Imposto.
no caso do inciso X do artigo 7°;
II - Referidos nos incisos I, .....
XXXIX, XL e XLIII do artigo 9".
Parágrafo único. Quando não for
possível a sua utilização pelo sistema de crédito, será permitido o ressarcímento do imposto, por via de restlt.uição no caso do inciso lI, e por
qualquer outra forma autorizada pelo
Ministro da Fazenda na hipótese de
que trata o artigo 35.
SEÇÃO IH

Do Recolhimento do Imposto

Art. 39. O imposto será recolhíco
mediante documento 'próprio, na Iorma estabelecida neste Regulamento e
nas instruções complementares baixadas pela Secretaria da Receita Fe
deral.
Ar-t. 40. Far-sa-á o recolhimento:
I - Antes da saída do produto da
repartição que processar o despacho
ou realizar o. leilão, nos casos de importação ou arrematação;
H - Até o último dia:
a) da quinzena seguinte àquela em
que houver ocorrido o fato gerador,
no caso dos produtos da posição 24.02
da Tabela;
t» da quinzena seguinte ao mês em
que houver ocorrido o fato gerador,
no caso dos produtos das posições
2:1.02, 22.03, 25.23, 43.02 a 43.04 e
'H.Ol a 71.15 da Tabela;

C) da primeira quinzena do segundo mês subseqüente! àquele em que
houver ocorrido o fato gerador, no
case 'dos produtos das demais posições da Tabela.
§ I" Sempre que o término do pra70 de recolhimento recair no dia 31
de dezembro, será antecipado para o
o último dia útil do ano, quando não
houver coincidência entre esse e aquele (Decreto-lei n'' 400, de 1968).
~ 2c Os prazos de recolhimento pode-ão ser prorrogados, mediante ato
do Ministro da Fazenda, por período
não superior a cento e vinte dias, ten .
em vista a conveniência da polltica
financeira do governo (Decreto-lei numero 1.056, de 1969).
Art. 41. A Importância a recolher,
nas hipóteses previstas no artigo precedente, será:
I - No caso do inciso I, a resultante do cálculo do imposto;
II - No caso do inciso Il, a r ~SuJ
tante do cálculo do imposto celatívo
ao período de apuração a que se referir o recolhimento, deduzidos os créditos previstos na Seção Il deste Capitulo.
Parágrafo único. A dedução de que
trata o inciso II deste artigo só
abrange o imposto relativo aos produtos que tenham sido recebidos no
período de apuração correspondente
ao recolhimento, considerada, como
data do recebimento, a da sua entrada no estabelecimento, inscrita nos
documentos fiscais respectivos.
Art. 42. Quando ocorrer saldo credor do imposto, numa quinzena ou
més, conforme o caso, será transportado para o período seguinte.
Art. 43. Não se permitirá o recolhi:rt,lento do imposto referente a um perlcdc de apuração, sem que o contribuinte comprove, em relação ao penodo anterior, o recolhimento, a extstêncía de saldo credor ou a Instauração de processo fiscal para apuração
do débito.
Art. 44. Os contribuintes referidos
no inciso V do § 10 do artigo 3° poderão optar pelo lançamento e recolhimenta do imposto calculado aobre
50% (cinqüenta por cento) do valor
tributável, desde que não usem o direito de crédito do imposto relativo
aos bens de produção adquiridos.
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Art. 45. O imposto lançado, mesmo no curso de processo de consulta,
deverá ser recolhido nos prazos previstos.
Art. 46. Na venda de produtos trazidos do exterior a titulo de bagagem,
mas despachados como importação
comum, nos termos do artigo 171 do
Decreto-lei n'' 37, de 1966. o vendedor
recolherá o tributo correspondente à
diferença apurada entre o valor que
serviu de base ao cálculo do imposto
na importação e o preço de venda.
§ 1° Deverão constar do documento
de recolhimento, além da especificação dos produtos, que permita a sua
perfeita identificação com os descrttos
nos documentos relativos ao desembaraço aduaneiro. o nome, endereço e
número do Cadastro Geral de Contribuintes (C.G.C.), ou Cadastro de
Pessoas FísIcas (C. P .F . ), conforme o
caso, do comprador, o número e data
da declaração de importação, o' nome
da repartíçào que processou o desembaraço e, ainda, o cálculo da diferença sobre a qual incide o imposto a recolher.
§ 2° Ao adquirente cumpre arquivar
e manter à disposição da fiscalização
uma via do documento de recolhimento e dos documentos comprocaaórios da entrada dos produtos no País.
e o recibo correspondente à venda,
firmado pelo vendedor, com indicação
de sua identidade (carteira de .dentidade ou passaporte) e de sua inseri.çâo no C.P.F.
§

3" No caso de descumprimento das

.exígêncías deste artigo, as mercado-

rias serão consideradas como Intro-

.duaídas clandestinamente no País.
~

Art. 47. O recolhimento espontâneo
do imposto, fora dos prazos determinados, somente poderá ser feito C0m
as multas regulamentares e demais
encargos legais.
Parágrafo único. No caso do artigo
121, se as notas-fiscais destinadas ao
lançamento de diferenças do unpoeto
forem emitidas fora dos prazos preVIStos nos seus incisos VI e VII, ou
fora do período de apuração do imposto complementado, na hipótese do
inciso IX, o imposto será recolhido
com as multas e demais encargos le.gais, se fora dos prazos de recolhimento, em documentos especialmente
-emitídos para esses fins.
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CAPíTULO VIII

Da Restituiçâo do Imposto

Art. 48. Caberá a restituição do
imposto:
I - No caso de pagamento indevido, inclusive na reforma, anutacào,
revogação ou rescisão de decisão condenatória;
Il - No caso de impossibilidade de
utilização do crédito - do imposto por
estabelecimento industrial, na -iipotese prevista no inciso II do artigo :18.
Parágrafo único. Par-se-á a rcstrtuíção a requerimento do interessado,
observado o disposto nos artigos 166
a 169 da Lei nv 5.172, de 1966.
CAPíTULO IX

Da Correção Monetária

Art. 49. Serão atualizados, seg-mdo
os coeficientes de correção monetárra
fixados trimestralmente, pelo órgão
competente, vigorantes na data em
que se realizar a correção:
I - Os débitos não efetivamente liquidados no trimestre civil em que o
prazo de seu pagamento tenha expirado;
II - As importâncias depositadas
para evitar a correção monetária dos
débitos fiscais, suspender o seu curso
ou garantir instância judicial, não
devolvidas, por culpa da repartdção
competente, no prazo máximo de St~
senta dias, contado da data da ceeisão final que os houver reconhecido
improcedentes.
Art. 50. A correção monetária
abrangerá o período compreendido
entre o trimestre civil que constituir
o seu termo inicial e o em que da se
realizar, excluído o periodo anterior a
17 de julho de 1964.
Art. 51. Para efeito de cálculo da
correção monetária será aplicado, sobre a importância a corrigir, o eoericiente relativo ao trimestre civil correspondente ao termo inicial da correção.
Art. 52. Constitui termo inicial da
correção monetária o trimestre CIV1I
seguinte ao em que se venceu:
I - No caso do imposto. o p-azo
legal do recolhimento;
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n. - No caso de devolução -íc depósito, o prazo de sessenta dias 'cl que
se refere o inciso :' I do artigo 4:;1.
Art. 53. A correção monetária dos
débitos fiscais do falido será feita até
a data da sentença declaratória da fa-

lência. fícando suspensa, por .rm ano,
a partir dessa data (Decreto-lei número 858, de 1969).

Parágrafo único. Se esses débitos
não forem . liquidados até trinta dias

após o término do prazo previsto neste artigo, a correção monetária será
calculada até a data do pagamento,
incluído o período em que esteve suspensa.
Art. 54. Sâo competentes para ele ..

tuar a correção:
1 - O órgão da Secretaria da Receita Federal a que couber o preparo
do documento de recolhimento;
II - O órgão da justiça encarregado de preparar o documento de r acolhimento, na hipótese de cobrança judicial;
IH - O órgão da Secretaria da Receita Federal que processar a devolução, no caso de depósito;
IV - O contribuinte, nos demais
casos.
CAPÍTULO X

Da Consolidação dos Débitos Fiscais
Parcelados

Art. 55. Os débitos fiscais parcelados para efeito de pagamento serão
automaticamente consolidados, pela
repartição encarregada de sua cobrauça, na data da concessão do parcelamento.
§ 1° O débito fiscal consolidado
compreende o valor originário acrescido de correção monetária e dos encargos legais vencidos até a data da
concessão do parcelamento.
§ 2° O débito consolidado será atualizado anualmente, pela aplícaçâo de
coeficiente estabelecido pelo Ministro
da Fazenda e não sofrerá quaisquer outros encargos, inclusive, juros
de mora.
â
3° Quando o número de parcelas
mensais do débito for inferior a doze,
a atualização será feita pela aplicação de 1/12 do coeficiente sobre cada
parcela.
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§ 4" 0 Ministro da Fazenda ba.xaré
normas complementares relativas ao
parcelamento dos débitos fiscais.
TÍTULO II

Dos Contribuintes e
Responsáveis
• CAPÍTULO I

Disposições .rreíiminaree

Art. 56. A pessoa obrigada ao pagamento do imposto diz-se:
I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situaçãoque constitua o fato gerador;
II - responsável, quando, sem revestir a condição' de contribuinte sua
obrigação decorra de disposição expressa deste Regulamento.
Art. 57. São contribuintes:
I - O importador, com relação aosprodutos de procedência estranne.ra,
que importar:
II - O arrematante, quanto aos.
produtos que arrematar;
III - O industrial, inclusive os que
lhe são equiparados pelo § 1° do artigo 3 e , com relação aos produtostributados que sairem de seu estabcIecímento, observadas as exceções,
previstas neste Regulamento.
Art. 58. São responsáveis:
I - O transportador, com relacao.
aos produtos tributados que transpovtar, .desacompanhados da documentação comprobatória de sua procedência;
II - O possuidor ou detentor. com
relação aos produtos tributados que
possuir ou mantiver para fins de venda ou industrialização, nas meamas
condições do inciso anterior;
IH - O que desatender as normas.
e requisitos a que estiver condicionada a suspensão ou isenção do imposto;
Parágrafo '(mico. O pagamento da,
imposto, pelo responsável, será oosíderado como efetuado fora do irazo;
para todos os efeitos legais, e, nas hipóteses dos incisos I e lI, não excluirá,
a aplicação de penalidade ao cont.rtbuinte, quando identificado.
Art. 59. Considera-se contribumt.e
autônomo qualquer estabelecimento de
importador, industrial, comercíanre ou
arrematante, com relação a cada fato,
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gerador que decorra de ato que prntícar.
CAPÍTULO II

Da Capacidade Tributária

Art. 60. A capacidade jurídica, para
ser sujeito passivo da obrigação : .íbutáría, decorre exclusivamente do rato
de se encontrar a pessoa nas conctções previstas neste ~egulamento ou
nos atos admínístratívos de caráter
normativo destinados a completá-lo,
como dando lugar à referida obriga-
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tributação ou a Imposição de penall-.
dade ou, na impossibilidade de determinação, sucessivamente, pela ordem
indicada, a sede de seus negócios, o
local de sua residência habitual ou a.
lugar em que é encontrada;
IV - Se pessoa .undtca de direito
publico, o lugar da situação da repartiçã-o responsável pelo cumprimento
da obrigação tributária.
TÍTULO TIl

Das Obrigações Acessórias

ção.

Parágrafo único. São Irrelevantes,
para excluir a responsabilidade de
cumprimento da obrigação OU:L decorrente de sua inobservância.
I ~ As causas que, de acordo com
o direito privado, excluam a capacidade jurídica das pessoas naturais;
II - A irregularidade formal da
constituição das pessoas jurídicas de
direito privado e das firmas individuais, bastando que configurem 'uma
unidade econômica ou profissional;
I!I - A inexistência de estabeJeci_
mento fixo, a sua clandestinidade ou
a precariedade de suas instalações;
IV - A mabitua.lídade no execcícío
da atividade ou na prática dos atos
que dêem origem à tributação ou ti
imposição da pena.
CAPÍTULO IH

Do Domicilio Fiscal

Art. 61. Para os efeitos de cumprimento da obrigação tributária e de
determinação da competência das autoridades administrativas, considerase domicilio fiscal do sujeito passivo,
direto ou indireto:
I - Se pessoa jurídica de direita
privado, nu firma individual, o ··.1gêlr
do estabelecimento responsável pelo
.cumprlmento da obrigação tributária:
II - Se comerciante ambulam e, a
sede de seus negócios ou, na impossibilidade de determinação dela, o local
de sua residência habitual ou 111.18,1quer dos lugares em que exerça ~~ sua
atividade, quando não tenha resídênCIa certa ou conhecida;
lI! - Se pessoa natural não compreendida nos incisos anteriores, 0 ~u
gar da prãtica dos atos ou da ocorrência dos fatos t.ue dêem ortgem IL

CAPÍTULO I

Da Rotulagem ou Marcação

Art. 62. Os fabricantes e os estabelecimentos referidos no inciso r [I do
§ 10 do artigo 3°, ressalvado o disposto
no artigo 64, são obrigados a rotular
ou marcar seus produtos e os volutn~s
que os acondicionarem, em lugar visível, indicando:
I - A sua firma;
II - O número de mscrrçac 10 estabelecimento no Cadastro Geral de
Contribuintes;
IH - A situação do estabelectmento (localidade, rua e número);
IV - A expressão "Indústria Brastleira";
V - Outras índlcaçôes que, de acordo com as normas deste Regulamento
e das instruçoes complementares b lIxadas pela Secretaria da. Receita Federal, forem consideradas necessárias
à perfeita classificaçâo e controle dos
produtos.
~ 1° As indicações previstas lOS incisos I, II e lI! serão dispensadas nos
produtos, se destes constar a narra
fabril registrada do fabricante, Iesde
que tais indicações sejam feitas nos
volumes que os acondicionem.
§ 29 No caso do Inciso I! do artigo
79, o estabelecimento executor da encomenda, desde que indique essa condição, poderá acrescentar, nos rótulos, as indicações referentes ao autor
da mesma, sem prejuízo da obrigação
de apor as previstas nos incisos I, II
e lI! deste artigo, relativas a ele
próprio.
§ 39 Na hipótese prevista no parágrafo anterior, a Secretaria da Receita Federal poderá, a requerimento
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(.ao executor da encomenda, dispensar
.a inclusão, nos rótulos, das indicações
.a ele relativas, desde que satisfeitas,
'quanto ao encomendante, as exígen.cías dos incisos I a IV do caput deste
artigo, sem prejuízo do disposto no
§ 19.

S 49

O acondicionador ou reacon-

. dícíonador indicará, ainda, o nome do
país de origem quando se tratar de
produto estrangeiro, ou, quando na-cional, o nome e endereço do fabrt-

'cante.

§ 59 A15 amostras referidas no ineteo V do artigo 99 e as que, embora
destinadas a distribuição gratuita, não
satisfizerem as exigências daquela disposição, apresentar-se-âo, respectivamente, com as expressões "Amostra
Grátis" e "Amostra Grátis Tributada".
Art. 63. A rotulagem ou marcação será feita no produto e no respectivo recipiente, envoltório ou embalagem, antes da saída do estabelecimento, em cada unidade, por processo de gravação,
estampagem ou
impressão com tinta indelével ou por
meio de etiquetas coladas, costuradas ou apensadas, conforme for mais
apropriado à natureza do produto, podendo a Secretaria da Receita Federal
expedir as instruções complementares
que julgar convenientes.
§ 19 .Nos tecidos, fax-se-á a rotulagem ou marcação nas extremidades
de cada peça, e, ainda, com a expressão: "Indústria Brasileira" e a indicação da composição dos tecidos repetidas em toda a extensão da ourela,
por meio de carimbo com tinta indelével, textura OU decalcomania, em
distância não superior a três metros,
vedado cortar as indicações constantes da parte final da peça.
§ 29 Se houver impossibilidade ou
impropriedade, reconhecida pela Secretaria da Receita Federal, da prática da rotulagem ou marcação no
produto, as indicações constarão, apenas, do recipiente, envoltório ou embalagem, dispensada a exigência se o
produto não for acondicionado.
§ 39 Ficam dispensados da rotulagem ou marcação as peças e acessórios de veículos automotores, consumidos ou utilizados na industrialização dentro do próprio estabelecimento
produtor.
Art. 64. Os fabricantes e os ím'portadores dos produtos das posições

71. 05, 71. 07, 71. 09 e 71.10 (quando

Se tratar de folheados sôbre metais
preciosos), das subpoaíçôes 71.12.01.00
a 71.12.03.00, das subposíções
.
71.13.01.00 a 71.13.04.00, das subposíçôes 71.14.01.00 a 71.14.03.00, das
subposíçõea 91. 01. 02.00 e 91. 01. 04 .00,
do item 91.01.99.01, do item 91.02.03.01
da sub posição 91. 09.02.00 e da subposíçâo 91,10.02.00, da Tabela, marcarâo cada unidade de seus produtos,
mesmo quando destinados a reunião
a outros produtos, tributados ou não,
por meio de punção, gravação ou processo semelhante, com as letras indicativas da unidade da Federação onde
estejam situados e os três últimos
algarismos de seu número de ínscrícão no Cadastro Geral de Contribuintes, além do teor, em milésimos, do
metal precioso empregado ou da espessura, em mícrons, do respectivo folheado, conforme O caso.
§ 1ÇI As letras e algarísmoa poderão ser substituídos por marca fabril registrada do fabricante ou marca registrada de comércio do importador, desde que seja aplicada pela
forma prevista neste atrigo e reproduzida, com a necessária ampliação,
na respectiva nota-fiscal.
§ 2° Em casos especiais de comprovada impossibilidade de cumprimenta da exigência deste artigo, a
Secretaria da Receita Feders l poderá
autorizar a sua suusttt-: ~'-,'1 ~,., ., J.
que atenda às necesz.c.aces L2 c .ntrole fiscal.
§

39 A puncâo deve ser fetta antes

de ocorrido o fato gerador do imposto
no caso de produto nacional, e dentro de seis dias, a partir da entrada
no estabelecimento do importador ou
arrematante, no caso de produto de
procedência estrangeira.
§ 49 Os importadores devem marcar os produtos recebidos do exterior,
mesmo que estes já tenham sido puncionados no país de origem.
§ 59 Estão dispensados de punção:
I - Antigüidades, assim consideradas as de mais de cem anos;
U - Jóias e objetos de platina, pesando menos de três gramas;
lU - Jóias e objetos de prata, pesando menos de três gramas;
IV - Jóias e objetos que não disponham de superfície livre que comporte algarismos e letras de, pelo menos, meio milímetro de altura.
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§ 69 Os comerciantes mencionados
no inciso III do § 19 do artigo 39, que
possuírem marca fabril registrada, podem receber os produtos sem a marcação referente ao
estabelecimento
preparador, mas providenciarão, no
prazo de seis dias, a sua punção, assumindo a responsabili dade pela exatidão do teor de metal precioso declarado.
§ 79 Os fabricantes e importadores
que optarem pela marcação prevista
no § 19 devem comunicar a opção,
antecipadamente, por escrito, à repartição fiscal da respectiva jurisdição, anexando três reproduções tipográficas ampliadas, do tamanho da
que deve figurar obrigatoriamente nas
notas-fiscais de sua emissão.
§ 89 A punção da marca registrada
de fabricante ou comerciante não dispensa a marcação do teor, em milésimos, do metal precioso empregado.
Art. 65. Constarão dos rótulos as
condições especiais ou espectfícas de
que dependa a classificação do produto em determinada posição, subposíção ou item, da Tabela, tais como
a graduação alcoólica, peso, capacidade, volume, composição e destinação,
Parágrafo único. Na rotulagem de
bebidas alcoólicas será indicada a espécie do produto (aguardente, cerveja, conhaque, vermute, vinho, etc.) .
Art. 66. A rotulagem ou marcação de produtos industrializados no
Pais será feita, exclusívamenete, no
idioma nacional, excetuados, apenas,
os nomes dos produtos e outras expressões que não tenham correspondência em português, e a respectiva
marca, se estiver registrada no Instituto Nacional da propriedade Industrial, .
§ 19 Esta disposição não se aplica
aos produtos especificamente destinados a exportação, cuja rotulagem ou
marcação poderá ser adaptada às exígênclas do mercado estrangeiro ímf~;g~~or
(Decreto-lei nc 1.118, de
§ 29 Para os produtos destinados
à ZOna Franca de Manaus, prevalece
o disposto no "caput" deste artigo
(Decreto-lei nc 1.118, de 1970).
Art. 67. lt proíbido:
I - Importar,
fabricar, possuir,
aplicar, vender ou expor à venda rótulos, etiquetas, cápsulas ou ínvólu-
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eras que se prestem a indicar, como
estrangeiro, produto nacional, ou viceversa'
l! ~ Importar produto estrangeiro
com rótulo escrito, no todo ou em
parte, na língUa portuguesa, sem indicar o paés de origem;
III - Empregar rótulo que indique,
falsamente, a procedência ou a qualidade do produto;
IV - Adquírtr, possuir, vender ou
expor à venda produto rotulado, marcado, etiquetado ou
embalado nas
condições dos incisos anteriores.
Art. 68. Os estabelecimentos industriais e os que lhes são equiparados, bem como os comerciantes atacadistas de produtos tributados, estão
obrigados a numerar, seguidamente, 0.'\
volumes dos produtos, por ocasião de
sua saída, salvo quando a embalagem
for constituída de engradados, barricas, tambores de ferro, caixas de madeira ou papelão, sacos de papel multifclhado, embrulhos e semelhantes
e, ainda, envoltórios abertos que ape~
nas se destinem ao transporte do produto.
§ jc A numeração será reiniciada
anualmente.
§ 2Q Poderá ser usada, num mesmo estabelecimento, mais de uma numeração, desde que distintas por seriação alfabética.
Art. 69. A Secretaria da Receita
Federal poderá exigir que os importadores, arrematantes e comerciantes,
e as repartições fazendárías que despacharem ou leiloarem mercadorias
aponham, nos produtos, rótulos, marcas ou numeração próprios, quando
entender a medida necessária ao controle fiscal, bem como poderá prescrever, para estabelecimentos industriais e comerciantes, sempre que julgar conveniente, sistemas ou dizeres
de rotulagem, etíquetagem e numeração diferentes dos previstos neste Regulamento.
Parágrafo único. A mesma Secretaria poderá permitir, a título precário, e a requerimento do interessado, o uso de sistema especial de rotulagem,
marcação ou numeração,
mediante condições e cautelas que satisfaçam as exigências fiscais.
Art. 70. A falta
de rotulagem,
marcação ou numeração, quando exigidas, bem como da indicação do número de inscrição no Cadastro Geral
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de Contribuintes, importará em considerar-se o produto como não índentificado com o descrito nos documentos fiscais.
Art. 71. Os produtos encontrados
com rotulagem ou marcação falsas
serão considerados como não rotulados ou não marcados.
'CAPÍTuLO II

Do Selo Especial de Controle
SEÇÃO I

Disposições Preliminares

Art. 72. Estão sujeitos ao selo especial de controle. na forma .estatuída neste Regulamento e em atos
complementares baixados pela Secretaria da Receita Federal, 08 seguintes produtos: uísque (subposlçâo ....
22.09.04.00), cigarros (item .... ,. _.
24.0-2.02.99), fósforos (posição 36.06)

e relógios (posição 91.01).
§
1.0 Os produtos
mencionados
neste artigo não podem ser liberados pelas repartições fiscais, sair de
estabelecimento industrial ou equiparado a industrial, nem ser expostos à venda, vendidos ou mantidos
em depósitos fora do estabelecimento,
ainda, que em armazéns gerais, sem
que, antes, lhes seja aplicado o selo
especial de controle, ressalvadas as
disposições especiais contidas na Seção IX deste Capitulo.
§ 2.0 A Secretaria da Receita Federal poderá estender o emprego do
selo a outros produtos, assim como,
em casos especificas, dispensá-lo ou
substitui-lo por outra forma de controle quantitativo.
I§ 3Q O emprego do selo de controle não exonera o contribuinte da
obrigação de rotular e marcar os produtos, de acordo com as normas prevista neste Regulamento.
Art. 73. O selo especial de controle terá formato cores, características e dizeres determinados peja Secretaria da Receita Federal.
§ 1.0 Poderão ser adotados selos especiais, com características ou cores
distintas para cada produto ou espécie e categoria de produtos, que
assegurem o seu perfeito
controle
quantitativo.
0
§ 2. A Secretaria da Recei ta Federal poderá determinar, se assim

EXECUTIVO

julgar conveniente, a numeração
dos selos, antes de sua distribuição,
assim como autorizar a selagem por
processo mecânico que ofereça garantia de segurança e controle.
Art. 74. A falta do selo de controle, sua aphcaçào
em desacordo
com as normas estabelecidas neste
Capitulo ou a aplicação de selo ímpróprio, importarão em considerar
os produtos como não identificados
com os descritos nos documentos fiscais.
Art. 75. f:: vedado reutilizar, ceder
ou vender o selo de controle. considerando-se não selado o produto em
que '0 selo, nessas condições, tiver
sido empregado.
Art. 76. Tratando-se de produto
de procedência estrangeira, qualquer
das ocorrências mencionadas nos artigos 74 e 75 implicará em considerá-lo ainda como introduzido clandestinamente no País.
Art. 77. As diferenças. no estoque
de selos fornecidos ao contribuinte
se caracterizam, nas quantidades correspondentes:
I - Como saída de produtos sem
emissão de nota fiscal, a falta que
for apurada no estoque de selos;
II - Como saída de produtos sem
aplicação do selo, o excesso verificado.
Art. 78. Em qualquer das hipóteses previstas nos incisos I e II do
artigo precedente, além da multa cabível, será exigido o respectivo imposto que, no caso de produto de diferentes preços, será calculado com
base no de preço mais elevado da nnha de produção, desde que não seja
possível identificar o produto e o respectivo preço a que corresponder o
selo.
Art. 79. Os selos -especíaís de controle serão confeccionados pela Casa
da Moeda e ai depositados, ate sua
distribuição às repartições da Secretaria da Receita Federal.
Parágrafo único. A Casa da Moeda
deverá organizar albuns com espécímes de todas as fórmulas, para distribuição gratuita às Superintendências Regionais e Delegacias da Receita Federal.
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SEÇÃO II

Da Requisição e Fornecimento

Art. 80. O fornecimento e requi-sição dos selos de controle em todo o
território nacional serão superintendldos pela Coordenação do Sistema
de Fiscalização.
Art. 81. Os selos serão requisitados:
I Pelas Superintendências Regionais da Receita Federal, diretamente à Casa da Moeda;
II Pelas Delegacias da Receita
Federal, à Superintendência da respectiva região fiscal;
IH - Pelos demais órgãos da Secretaria da Receita Federal. às Delegacias a que estiverem subordinados.
Art. 82. Os selos serão fornecidos
gratuitamente aos estabelecimentos
industriais, aos importadores e aos
arrematantes:
I - Pelo órgão da Secretaria da
Receita Federal que efetuar o desembaraço dos produtos importados
ou leiloados;
H ~ Pelo órgão local da Secretaria da Receita' Federal do domicílio
do contribuinte, nos demais casos.
Art. 83. O fornecimento dos selos
de controle far-se-á:
I - Tratando-se de produtos nacionais, em quantidade nã-o superi-or às
necessidades do contribuinte para o
seu consumo de trinta dias, por meio
da. guia de requisição modelo 1;
II - Tratando-se de produtos de
procedência estrangeira, importados
ou arrematados em leilão. em quantidade coincidente com o número de
unidades tributadas constantes da
respectiva declaração de importação
ou nota de leilão, por meio da guia de
requisição modelo 2.
Art. 84. No caso de selos de controle para produtos de procedência
estrangeira, a repartição que os rornecer anotará o fato na declaração
de importação ou nota de leilão, bem
como mencionará nas vias da guia de
requisição as características daqueles
documentos.
Art. 85. As vias da guia de requisição dos selos de controle, uma vez

efetuado o fornecimento dos selos,
serão:
1 - A primeira, restituída ao contribuinte;
II ~ A segunda, arquivada nela repartição, em pasta especial, depois de
satisfeitas as exigências de:scrituração e controle.
Parágrafo único. A Coordenação do
Sistema de Fiscalização poderá exigir
maior número de vias da guia de requisição, se assim o determinarem as
medidas de escrituração e controle.
SEÇÃO III

Da Marcação

Art. 86. Os contribuintes sujeitos
ao selo de controle deverão marcé-Ic,
apondo-lhe a carimbo com tinta indelével ou por impressão tipográfica,
na face impressa de cada fórmula,
o seu número de inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes.
Parágrafo único. Relativamente ao
selo de controle para relógios, a
marcação consistirá na impressão:
I - Dos três últimos algarismos do
número de inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes e data da guia de
requisição, no caso de produtos nacionais;
II - Dos três últimos algarismos
do número de inscrição no Cadastro
Geral de Contribuintes e da sigla ou
abreviatura da firma, no caso de produtos estrangeiros.
Art. 87. Nos selos para produtos de
procedência estrangeira, serão apostos,
ainda, o número e a data da gula de
requisição.
SEÇÃO IV

Da Aplicação

Art. 88. O selo de controle será colado no fecho de cada unidade tributada, de modo que se rompa ao ser
acerto o recipiente.
Parágrafo único. O sêlo para :'e16gtcs será aplicado em cada unidade, oa
parte posterior da caixa, por meio de
adesivo, de forma que não possa ser
retirado sem ser destruido.
Art. 89. A aplicação do selo de
controle deverá. ser feita:
I - Pelo industrial, em todo o estoque, imediatamente após o .érmtno
do processo industrial;
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II - Pelo importador, antes da
saída do produto da repartição nscei.
!Ir - Pelo arrematante, antes da
saída do produto da repartição encarregada do leilão.
Art. 90. Nos casos de produtos importados ou arrematados, os selos serão aplicados pelo interessado, depois
de exibidos ao encarregado do desembaraço ou leilão, com uma das vias da
guia de requisição.
Art. 91. ,A aplicação dos selos nOS
produtos importados poderá ser feita
no estabelecimento de contribuinte de
comprovada idoneidade e capacidade
financeira, autorizado pelo chefe da
repartição competente para desembaraçar ou leiloar o produto.
Parágrafo único. A aplicação dos
selos será feita no prazo de .juarenta e oito horas, após a entrada dos
produtos no estabelecimento.
Art. 92. No caso do artigo precedente, o importador ou arrematante instruirá o requerimento, solícítando a permissão ali referida, com a
seguinte documentação:
1 - Contrato social ou documente
comprobatório da qualidade -te comerciante ou industrial (original ou
reprodução autenticada);
n - Declaração de importação ou
nota de leilão;
nI - Guia de requisição dos selos
(original ou reprodução autenticada);
IV - Relação, em duas Vias, dos
produtos importados ou arrematados,
extraída dos elementos constantes da
declaração de importação ou nota de
leilão.
§ 1.9 Se deferida, a permissão será
anotada na- declaração de importação
ou nota de leilão. com indicação do
número do processo respectivo.
§ 2.9 Serão restituídos. contra recibo, os documentos mencionados DOS
incisos I a rtr, destinando-se .rma das
vias da relação referida no inciso lV
ao setor encarregado da fiscalização.
SEÇÃO

v

Da Escrituração e Controle

Art. 93. O registro das entradas e
saídas do selo de controle, mclusíve
C1a::, quantidades inutilizadas ou rccolhidas em devolução. será feito no
livro modelo 4.

~ 1° As guias de requisrçao do sela
serão arquivadas em pasta própria,
em ordem cronológica, à disposição da
fiscalização.
§ 2.Q Se o estoque de selos ultrapassar o limite estabelecido no inciso 1 do artigo 83. não poderá o Interessado fazer novas requisições enquanto não utilizar os selos excedentes.

SEÇÃO VI

Da Devolução

Art. 94. Somente será admitida a
devolução de selos de controle nos· seguintes casos:
I - Encerramento das atividades
do estabelecimento;
II - Inexigibilidade do selo;
Irr - Imprestabilidade do selo, por
defeito no corte ou na carímbagem;
IV - Imprestabilidade do selo, decorrente da sua aplicação;
V - Devolução, ao estabelecimento,
de produtos selados impróprios para
o consumo;
VI - Quando as folhas de selos
apresentarem defeitos de rmgem.
§ 10 O contribuinte devolvera os
selos à repartição fornecedora. mediante a guia de devolução modelo '3.
em duas vias no mínimo,um'L das
quais será restituída. não aendo aceitos, em qualquer caso. seios rasgados ou rasurados.
§ 2° Nas hipóteses previstas neste
artigo, os selos serão:
a) incorporados ao estoque da repartição, nos casos dos incisos I e II,
mediante registro em livro próprio,
quando ainda acondicionados na embalagem original, não violada;
b) encaminhados à Casa da Moeda..
pela repartição. para vertfícacáo de
sua legitimidade, nos demais casca.
§ 3° Nos casos de que tratam os
incisos I e H, o contribuinte deverá
encaminhar à repartição fiscal do
seu domicílio, dentro de quinze dias
da ocorrencia do fato, os selos de
controle que possuir em essoque ,
4° No caso previsto no inciso IV.
o contribuinte deverá soltcitar, mensalmente, o comparecimento de agente fiscal. ao qual compete:
I

ê

a) assistir à retirada dos selos dos
produtos;
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b) orientar o trabalho de colagem
dos selos em folhas de papel, observado o disposto no artigo sõ;
c) lavrar termo da ocorrência, nele
declarando a quantidade e caractertstlcas dos selos a serem ôevolvídos ,
§ 5° Na' hipótese prevista no inciso
V, o contribuinte também deverá solicitar o comparecimento de agente
fiscal, ao qual incumbirá:
a) verificar a quantidade de seles
colados nos produtos;
b) retirar amostras dos veles, na
quantidade determinada pela Coordenação do Sistema de Piscaüzaçào, por
categoria ou classe, observado '3 disposto no artigo 95;
c) assistir à incineração de todos os
produtos, embalagens e selos não retirados;
d) Iavrar termo da ocorrência.
Art. 95. No recolhimento de selos destacados das folhas completas
(selos cortados), estes devem ser colados em folhas de papel, separados
por categoria ou classe, observado o
seguinte:
I - Apenas um terço do selo deverá receber a cola;
U - No verso de cada folha serão
anotadas a data da ocorrência e a
identificação do estabelecimento.
Art. 96. Nos casos de quebra,
avaria, furto, r.oubo ou retirada para
análise, de produtos importados, dentro do prazo de aplicação dos selos,
também será admitida sua devolução, cabendo ao contribuinte, antes
da devolução, solicitar a presença de
agente fiscal, ao qual incumbirá:
I - Verificar a quantidade dos selos não aplicados e as causas determinantes das sobras;
II - Orientar, na hipótese de selos destacados de folhas completas
(selos cortados), a suacoIagem em
folhas de papel, observado o disposto
no artigo 95;
UI - Lavrar termo da ocorrência.
Art. 97. O encaminhamento de
selos à Casa da Moeda, nos casos
previstos, será feito com indicação
das quantidades e do motivo da remessa.
SEÇÃO VII

Do Exame Pericial

Art. 98. A verificação da l~giti
midade dos selos de controle compete exclusivamente à Casa ua Moeda,
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Art. 99. Os selos serão Incinerados pela Casa da Moeda quando for
impossível a reíncorporaçâo ao seu
estoque.
Art. 100. A Casa da M:J8da remeterá à repartição fiscal interessada
cópias dos laudos periciais e dos termos de incineração.
Art. 101. A Coordenação do Sistema de Fiscalização ou os órgãos
regionais da Secretaria -ía Receita
Federal poderão solicitar perícias em
unidades isoladas de selos de controle,

Art. 102. E' facultado, ao contribuinte requerer perícia em folha.
completa de selos por intermédio da.
repartição fiscal fornecedor-a, nos casos em que não couber devolução.
SEÇÃO VIII

Do Ressarcimento

Art. 103. O contribuinte ressarcirá
à Casa da Moeda o valor, por ela
determinado, dos selos especiais de
controle que inutilizar.
Parágrafo único. A Casa de, Moeda
dará conhecimento das ímnortâncias
recebtdâs à Coordenação 'lô Sistema
de Fiscalização, indicando, também,
o nome do contribuinte e a quantidade, por categoria ou classe, de selos
inutilizados.
SEÇÃO IX

Disposições Especiais

Art. 104. Não será permitida o
emprego do selo especial de controle
nos cigarros destinados a exportação
e nos distribuídos gratuitamente aos
empregados da empresa, bem corno
nos dístrfbuídos em fração -tc vintena, a titulo de propaganda.
Art. 105. E' obrigatório (I emprego de selos nos cigarros destinados
a pesquisa de mercado devidamente
autorizada.
Art. 106. E' vedado o emprego 0.0
selo nas carteiras de fósforos que os
fabricantes venderem para fins de
propaganda e distribuição gratuita.
Art. 107. E' igualmente vedado o
emprego de selo em miniaturas ou
amostras de bebidas, como tais definidas pela Secretaria da Receita.
Federal.

~ ATOS

250

Art. 108.

Os

selos

de
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90.14.35.01 e postçoes 91.01 a 91.08,
92.01 a 92.05, 92.07, 92.11, 94.01 a
94.03 e 99.01 a 99.06;

controle

para cigarros somente serão fornecidos aos respectivos fabrícantea me-

11 - Milheiro (mil)
para as
posições 24.02.01.00 a 24.02.03.00;
III - Litro - para a posíçao 20.07,
subposiçâo 22.01. 01. 00 e posições
22.02 a 22.10;
IV - Metro quadrado - rara a
posição 44.23;
V - Metro cúbico - para. as posições 25.15 e 25.16, subpc.srçâo
27.05.01. 00 e posições 44.01 a 44.06,
44.08 a 44.11, 44.13 a 14.20, 08.01
e 68.02;
VI - Tonelada líquida - para. as

diante prova de recolhimento do ím-

posto relativo aos períodos subsequentes à anterior requisição.
CAPÍTULO ITl

Do Documentário Fiscal
SEÇÃO I

Disposições Gerais

subposições 89.01.01.00 a B9.01.07.00
e 89.01.99.00 e posições 89.\}2 e 89.03;
VII - Quilate métrico - para. as
posições 71.02 e 71.03;
VIII - Milicurie - para a posição 28.50;
IX - Quilograma - para as de-

Art. 109. O documentário previsto
neste Regulamento obedecerá aos modelos anexos.
Art. 110. Os livros. os Iocumentos
que servirem de base à sua escrituração e demais elementos compreendidos no documentário fiscal serão
conservados

no próprio

estabeleci-

menta para exibição aos agentes do
fisco, até que cesse o direito de
constituir o crédito tributário.
Parágrafo

único.

Qualquer

ele-

mento do documentário poderá ser
reti!ado do estabelecimento ou apreendído pelos agentes rtscaís, para
exames e diligências ou quando constituir prova de infração à legislação
tributária, devendo, em qualquer caso, ser lavrado termo da ocorrência,
em duas vias, uma das quais sera
entregue ao contribuinte.
Art. 111. Na emissão dcs documentos e na escrituração dos li vros
fiscais os contribuintes poderão uttlízar. as uni~ades usuais de -nedída que
JJ:?alS se ajustarem às diversas espécies de mercadorias, devendo contudo, ser a quantidade -)brig~to~.·ja
men~e expressa em unidade-padrão,
no livro modelo 3 e na declaração de
informações do ·IPI.
Parágrafo único. São unidadespadrão:
. 1_- Unidade (um) - para as posrçoes 01. 01 a 01. 06, suopnstçôes
03.00.01. 00 e 03.00.02.00, posições
06.01 a 06.04, 44.07, 44.21, M.22,
44.24 a 44.28, 66.01,66.02,70.01 7112
a 71.15, 72.01, 86.01 a 86.03, 87.01' a
87._05, 87.07 a 87.11 e 87.13, subpos~çC?es 87.14.01.00 a 87.14.'J6.00, posiçoes 88.01 e 88.02, subpcsíção
89.01.08.00, posições 90.05 a 90.09 e
90.11,
subposlções
90.12.01.ÜO
a
90.12.03.00, 90.13.01.00, 90.13.02.00,
90.14.01.00
e
90.14.34.00,
item
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<>

mais postçoes da Tabela.
Art. 112. A Secretaria da Receita
Federal poderá adotar novas unidades-padrão ou redistribuir as mencionadas no artigo precedente em relação às posições da Tabela.
Art. 113. Constituem elementos
subsidiários da escrita fiscal os livros
da escrita geral, bem como as taturas e notas-fiscais recebidas de fornecedores de mercadorias e outros
efeitos comerciais, ínclusrve aqueles
que, mesmo pertencentes ao arquivo
de terceiros, se relacíonem eom o movimento escriturado.
.
Art. 114. O Ministro da Fazenda
poderá baixar normas sobre regimes
especiais relativos à emissão e escrituração de documentos e livros fiscais. inclusive por sistema1e precess8:!l}-ento eletrônico de dados, especl!l~ando, neste caso, os programas
básicos e os relatórlos-pazírâo a serem apresentados ao fisco.
SEÇÃO II

Dos Documentos Fiscais
SUBSEÇÃO I

Disposições Comuns

Art. 115. Os contribuintes do ímposto emitirão, conforme ") caso, os
seguintes documentos fiscais:
I - Nota Fiscal, modelo 1;
11
Nota Fiscal de Entrada mo.
,
delo 3;
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UI - Demonstrativo de Crédito de
Exportaçã.o, modelo 5;
IV - Declaração de tnrormações
'do Imposto sobre Produtos Industrializados, modelo 7;
V - Documento único de Arrecadação, modelo 8.
Art. 116. Os documentos fiscais
referidos nos incisos I a IH do artigo
precedente serão extraídos por decalque a carbono ou em papel carbonado, e preenchidos a máquina ou
manuscritos a tinta ou lápis-tinta,
tendo os seus dizeres e mdicaçóes
bem legíveis, em todas as vias.
§ JO E' considerado inidôneo, para
todos os efeitos fiscais, fazendo prova
apenas em favor do fisco, o documento que:
I - Omita- indicações;
II - Não seja o legalmente exlgt-do para a respectiva operação;
IH - Contenha declarações inexatas, esteja preenchido de forma ile'gfvel ou apresente emendas ou rasuras que lhe prejudiquem a clareza:
IV Não observe as exigências
'Ou requisitos previstos neste Regulamento.
§ 2" Relativamente aos documen ..
tos referidos, é permitido:
I - O acréscimo de indicações ne··
.cessárías ao controle de outros tributos federais, estaduais e municipais,
desde que atendidas as normas da
legislação de cada tributo;
I! - O acréscimo de indicações de
Interesse do emitente, que não lhes
prejudiquem a clareza;
lI! - A supressão das colunas destinadas ao lançamento do imposto,
no caso de utilização do documento
em operações não sujeitas ao tributo.
Art. 117. As notas fiscais e notas
fiscais de entrada serão numeradas
por espécie, em ordem crescente, de
1 a 999.999, e enfeíxadas em blocos
uniformes de vinte, no .nínímo, e
cínquenta, no máximo.
§ l" Atingindo o número 999.999,
a numeração deverá ser remícíada
com a mesma designação de série c
subsêrle,

§ 2" A emissão dos mencionados
documentos fiscais, em cada bloco,
será feita pela ordem de numeração
referida neste artigo.

§ 30 Os blocos serão usados pela
ordem de numeração dos -Iocumenecs,
vedado utilizar um bloco sem que estejam símultâneamente em I.SO, ou já
tenham sido usados, os de D umeração inferior.
§ 4" Cada
estabelecimento, seja
matriz, filial, sucursal, agência, depósito, ou qualquer outro, usará notas fiscais e notas fiscais ne entrada
próprias, com todas as característí..
cas referidas neste artigo.
Art. 118. A nota fiscal e a nota
fiscal de entrada terão as seguintes
séries, assim utilizadas:
I - "A" - Nota Fiscal modelo 1
- na saída de mercadorias para destinatários localizados na mesma unidade da Federação, quando couber
lançamento do imposto;
I! - "B" - Nota Fiscal modelo 1
~- na saída de mercadorias para dcstinatários localizados na -nesma untdade da Federação, quando z.âo couber lançamento do imposto, ou na
saída para o exterior;
111 - "C" - Nota Fiscal modelo 1
- na saída de mercadorias uara destinatários localizados em outra. unidade da Federação, com ou sem Iançamento do imposto;
IV - "E" - Nota Fiscal de Entrada modelo 3 - na entrada de produtos no estabelecimento.
Art. 119. Quando o documento
fiscal for cancelado, conservar-se-âo
todas as suas vias, com .te.Jnracão
dos motivos que determinaram o cancelamento e referência, se for o caso,
ao novo documento emitido.
Art. 120. Os documentos físcats
referidos nos incisos I e 11 do artigo
115, mesmo se aprovados ateavas de
regime especial, s6 podem ser ím-,
pressas por terceiros mediante prévia
autorização da repartição .ompetente
do fisco estadual.
Parágrafo único. Poderá ser exigida a autorização prévia, "J.uando a
impressão dos documentos nscats for
realizada em tipografia do próprio
usuário.
SUBSEÇÃO II

Da Nota Fiscal

Art. 121. E' obrigatória a emissão
de nota fiscal:
I - Na saída de produto, tributado
ou isento, de estabelecimento mdus-
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trial ou equiparado a Industrtal, ou,
ainda, de estabelecimento comercial
atacadista;
II - Na saída de produto, ainda
que não tributado, de qualquer es-

tabelecimento, mesmo que :;8,0 seja

industrial ou equiparado a m-íuetrtal,
para industrialização por encomenda,
desde que o novo produto seja tributado ou isento;
IH - Na saída de produto de lo-

cal diferente do estabelecimento emitente da nota, nos casos previstos
neste Regulamento;
IV - No faturamento antecipado,
para entrega simbólica do produto,
quando houver cobrança do ímposto;
V - No caso de produto cuja unidade não possa ser transportada de
uma só vez, desde que o ímposto deva
incidir sobre o todo;
VI - Na complementação do

im-

posto pelo contribuinte, quando os
produtos fabricados, imporbados ou
arrematados alcançarem, na venda
efetuada por estabelecimento varejista não contribuinte que pertença à mesma firma. ou por estabetecímenta que seja o único comprador
desses produtos, preço superior ao
que serviu à fixação do valor tributável, por ocasião da saida do estabelecimento industrial ou equiparado
a industrial;
VII - No reajustamento de preço
em virtude de contrato escrito, de
que decorra acréscimo do valor do
produto;
VIU - Na hipótese de ser apurada diferença no estoque de selos de
controle;
IX - Para lançamento não efetuado na época própria, em virtude de
erro de cálculo ou de classiftcação,
bem como de diferença de preço ou
de quantidade.
§ 1° Na hipótese do inciso IV, serão observadas as seguintes normas:
I - O impôsto será recolhido no
prazo previsto para o per-íodo em que
a nota fiscal foi emitida;
II - A primeira e segunda vias da
nota fiscal serão remetidas pelo vendedor ao comprador;
In - Por ocasião da efetiva E'ntraga, global ou parcial, dos produtos,
a nota fiscal indicará o número, da ta
e valor da operação constantes da
nota original, sem lançamento de imposto, ou com lançamento quando
ocorrer variação de alíquota, hipótese
em que se aplica a norma do luctso
III do § 2°. No caso de venda à ordem, constarão ainda da nota previa-

EXECUTIVO

ta neste item os mesmos elementos
relativos a nota fiscal emítida pejo
comprador em nome do destánatarro
da mercadoria, ao qual o comprador
remeterá a primeira e segundo, vÜ::.1
da nota, cujo valor será o da nova
operação;
IV - Provado, em qualquer caso,
que a venda se desfez antes da salda
dos produtos e que o comprador estornou o crédito correspondente à
compra, poderá o vendedor requerer o
crédito ou a restituição do imposto
pago.
§ 2°, Na hipótese do inciso V. serão
observadas as seguintes normas:
1 - A nota fiscal será emitida pe~
lo valor da operação correspondente
ao todo, com lançamento do imposto,
devendo nela ser declarado que a remassa será feita em peças ou partes ;
II - A cada remessa corresponderá
nova nota fiscal, com indicação do,
número, série, subsérie e data da nota
fiscal ínlcial.: sem lançamento do ímposto, ou com lançamento na hípotese
do inciso seguinte;
IH - Ocorrendo variação de a1tquota, prevalecerá aquela vigorante
na data da efetiva saída do produto,
partes ou peças, procedendo-se, nesse
caso, a novo cálculo do imposto, para
efeito de reajustamento.
§ 3° No caso do inciso IX, sera
também emitida a nota fiscal se a regularização não se efetuar dentro do
periodo de apuração do imposto.
§ 4° As notas fiscais a que se referem os incisos VI e VII serão emitidas, no primeiro caso, até o ultimo
dia de cada mês, em relação ao movimento de entradas e saídas de produtos no mês anterior, e, no segundo,
dentro de três dias da data em que se
efetivou o reajustamento.
§ 5° Nas hipóteses de que tratam
os incisos VIII e IX, a neta fiscal
somente poderá ser emitida antes de
qualquer procedimento fiscal, adotado o mesmo critério quanto aos demais incisos se excedidos os prazos.
para eles previstos.
§ 6° Os estabelecimentos industriais que possuírem seção de venda
a varejo, isolada da seção da fabrico,
com perfeita distinção e xmtrcle doa
produtos sai dos de cada uma delas,
poderão emitir, para o seu -novímento
diário na seção de varejo, apenas uma.
nota fiscal, no fim do dia, pau cada
tipo de produto vendido.
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§ 7° A faculdade constante do parágrafo anterior é igualmente conferida aos estabelecimentos varejistas
de importador ou arrematante que
recebam os produtos diretamente da
repartição que os liberou.
§ 8° A nota fiscal emitida pelo
contribuinte que executa", qualquer
tias operações previstas no inciso VI
do § 4° do artigo 1° deverá. conter,
destacadamente, o valor dos produtos,
partes ou peças e o dos serviços efetuados.
Art. 122. Será facultado o uso de
nota-fiscal no caso de faturamento
que preceder a
saída do produto,
quando feito para sua entrega simbólica ou cobrança de obrtgaçào contratual, sem lançamento de imposto.
Art. 123. Fora dos casos previstos
neste Regulamento, é vedada a emissão de nota-fiscal que não correspanda a uma efetiva saída de mercadoria.
Art. 124. A nota-fiscal conterá as
seguintes indicações mínimas:
I A denominação
"Nota-Fiscal" ;
II - O número de ordem. a série
e subséríe e o número da via;
TIl - A natureza da operação de
que decorrer a saída: venda, transferência. conserto, devolução, constgnação,
remessa (para fins de demonstração. de industrialização ou
outro qualquer),
locação, doação e
outras saídas, assim como o códtgc
respectivo, constante de anexo a este
Regulamento;
IV - A data da emissão;
V - O nome, endereço e nÚm2l'OS
de inscrição do estabelecimento emitente. no Cadastro Geral de Contríbumtes e no fisco estadual;
VI - O nome, endereço e números de inscrição do estabelecimento
destinatário, no Cadastro Geral de
Contribuintes e no fisco estadual;
VII - A data da saída efetiva dos
produtos;
VIII - A quantidade e discriminação dos produtos por marca. tipo
modelo, espécie, qualidade, número,
se houver, e demais elementos que
permitam sua perfeita identificação;
IX - A classificação dos produtos por posição, subposíçâo e item
(oito dígitos), da Tabela;
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x - .Os valores, unitário e total,
dos produtos e o valor total da operação;
XI - A alíquota e o valor do imposto, quando for o caso. sendo permitido um único cálculo do imposto
pelo valor total, se os produtos forem
de uma mesma posição, subposíção
e item;
XII - O valor tributável, quando
diferente do valor da operação. e o
preço de venda no varejo ou no atacado, quando a ele estiver subordinado o cálculo do' imposto;
XIII - O nome do transpcrtadcr,
seu endereço e o número da placa
do veiculo;
XIV - A forma do acondicionamento dos produtos. bem como
marca, numeração. quantidade, espécie e peso, líquido e bruto, dos volumes;
XV - O nome, endereço e números de inscrição do impressor da nota
no Cadastro Geral de Contribuintes
e no fisco estadual. a data da impressão, a quantidade de notas impressas. o número de ordem da prtmeira e da última nota e respectiva
série e subsérte, e o número da autorização para impressão.
§ 1.0 A .índicaçâo da data da caída
dos produtos não deverá conter
emenda ou rasura.
§ 2.° Serão impressas as indicações
dos incisos I, lI, V e XV.
§ 3.° No caso do inciso V. é facultado à firma mencionar na nota os
endereços de mais de um estabelecimento, desde que indique, de forma
inequívoca, o do estabelecimento emitente.
§ 49 A indicação do inciso IX é
obrigatória apenas para os contribuintes e a do inciso XI é vedada
àqueles que não sejam obrigados ao
lançamento do imposto.
§ 5.° A nota-fiscal poderá conter
outras indicações de interesse do
emitente, desde que não prejudiquem
a clareza do documento, admttída,
ainda, sua adaptação à fatura, para
o fim de substituí-la.
§ 6.° A nota-fiscal só mencionará
produtos de mais de uma posição,
subposição ou item se houver separação de valores, de modo que fique
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cada posição, subposíção e item.

§ 7.0 Serão dispensadas as indicações do inciso VIII se estas constarem de romaneio, emitido com os re-

quisitos dos incisos II, IV. V, VI, VII

e X, e que constituirá parte inseparável da nota-fiscal, hipótese em que
se mencionarão na nota o número, a
série e a data do romaneio e, neste,
o número, a série e subsérie daquela.
§ 8.° Nas notas-fiscais referentes
a remessa de mercadorias de uma
para outra unidade da Federação é

obrigatória a indicação, em coluna
própria, do peso líquido total de cada

produto.
§ 9.° A nota-fiscal será de tamanho
não inferior a 14,8 x 21 em, em qualquer sentido.
Art. 125. Sem prejuízo de outras
declarações exigidas
neste Regulamento, a nota-fiscal conterá as seguintes, conforme o caso:
I - "Isento do Imposto sobre Produtos Inddustrializados";
II - "Produto Estrangeiro de Importação Direta"; ou "Produto Estrangeiro Adquirido no Mercado Interno";
III - "Saído com Suspensão do
Imposto sobre Produtos Industrializados";
IV - "O produto sairá de
.
............ , sito na rua
.
n.v •....... , na cidade de
",
quando o produto não for entregue,
diretamente,
pelo
estabelecimento
emitente da nota-fiscal;
V - "Sem Valor para Acompanhar
o Produto", nos casos de mercadoria para entrega simbólica ou cuja
unidade não possa ser transportada
de uma só vez, e, ainda, na hipótese
do inciso II do artigo 223;
VI - "Nota Emitida Exclusivamente para Uso Interno", nos casos
de diferença apurada no estoque de
selo especial de controle, de notafiscal emitida para o movimento global diário nas hipóteses dos §§ 6",
e 7.° do artigo 121 e, ainda, da existência de saldo credor do imposto,
no retorno de produtos entregue-s a
ambulantes (§ 3.° do artigo 193).
§ 1.0 Quando o produto for isento
ou a operação estiver amparada por
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suspensão do imposto, Indicar-se-á,
ainda, o dispositivo legal ou regulamentar respectivo.
§ 2.° No caso de produtos de procedência estrangeira que, sem entrarem no estabelecimento do importador ou arrematante, sejam por este
remetidos a um ou mais estabelecimentos de terceiros, o estabelecimento
importador ou arrematante
emitirá:
I - Nota-fiscal de entrada (artigo
141, inciso V) referente ao total das
mercadorias ;
II - Nata-fiscal, com lançamento
do imposto, relativa à parte das mercadorias enviadas a cada estabelecimenta de terceiros, fazendo constar
da aludida nota, além da declaração
prevista no inciso IV do "caput"
deste artigo, a indicação da data, série, subséríe e número da nota-fiscal
de entrada referida no inciso precedente.
§ 3° Na hipótese do parágrafo antenor, quando a r~messa for feita para outro estabelecimento, mesmo exclusivamente varejista, do importador
ou arrematante, será emitida notaflecal sem lançamento do imposto.
nela indicados o número e a data do
d; cumento de importação ou da nota
de leilão em que foi lançado o imposto
e o valor deste, proporcional à quantidade dos produtos remetidos.
§ 4c Na hipótese em que os produtos sejam remetidos a estabeleciment.o diferente daquele que os tenha
mandado industrializar por encomenda, bem como quando não sejam entregues diretamente pelo próprio e3tauelecímento emitente da nota-nacal, esta indicará o nome e o endereço do estabelecimento que houver induatrtalízado os produtos ou os houver recebido para depósito, conforme
o.caso.
§ 5° O estabelecimento industrial,
ao remeter ao autor da encomenda o
produto que houver industrializado,
fará constar, da nota-fiscal que emitir, a série, a subsérie e o número da
nota-fiscal com que recebeu as matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem.
§ 60 No caso do inciso V deste artigo, a nota-fiscal mencionará, ainda,
conforme o caso, se se trata de produto desmontado para entregas parceladas ou de entrega simbólica.
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§ 70 O estabelecimen~o que emitir
nota -Iíscal de mercad?rla. estrangeira
anotará, dentro ~e tres dias da data
da emissão, na VIa conservada em seu
pcder ou no livro copiador, conforme
o caso o número do Iivro de controle
da. pr~dução e do estoque, da respective folha em que o produto fOI registrado ou o número da ficha que
subst.ítuiu o livro.
Art. 126. A nota-fiscal será emitida no mínimo em três vias ou, em
SI:": tratando de saída de produtos para
outra unidade da Federação, no mlrumo em cínco vias.
Art , 127. Na saída de produtos para a mesma unidade da Federação. as
vias da nota-fiscal terão o seguinte
destino:
1 - A 1" acompanhará os produtos
e será entregue, pelo transportador.
ao destinatário;
II - A 2lJ., o previsto na legtslaçâo
estadual;
UI - A 3" ficará presa ao bloco,
para exibição ao fisco.
Parágrafo único. Na hipótese de o
contribuinte utilizar nota-fiscal-fatura e de ser obrigatório o uso de livro
copiador, a correspondente folha do
referido livro dispensará a via aludída no inciso IH.
Art. 128. Na saída para outra unicaco da Federação as vias da notaffscal terão o seguinte destino:
1 - A 10 acompanhará os produtos
e será entregue, pelo transportador,
ao destinatário;
II ~ A 2" será entregue diretamente pelo emitente:
a) no caso de remessa por vias Internas, à Agência Municipal de Estatística da Fundação Instituto BrasrJeírc de Geografia e Estatística do seu
domicílio, até o dia 10 de cada mês
subseqüente ao da emissão;
b) no caso de transporte marítimo,
à repartição fazendária competente,
acompanhada de cópia adicional,
quando da remessa da mercadoria
para despacho. A repartição arquivará a cópia e enviará a 2" via da nota
ao órgão regional de estatística;
UI - A 3" acompanhará os produtos
e destmar-se-ã a controle da unidade
da Federação do destinatário;
IV - A 4" terá o destino previsto
na legislação da unidade da Federação
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do emitente, podendo ser suprimida,
a critério do fisco estadual;
.
V - A 5" ficará presa ao bloco, par ~ exibição ao fisco.
Parágrafo único. Na hipótese de o
contribuinte utílizar nota-fiscal-fatura e de ser obrigatório o uso de livro
copiador, a correspondente folha do
referido livro dispensará a via aludida no inciso V.
Art. 129. Na saída para o exterior,
se os produtos forem embarcados na
unidade da Federação do remetente,
será observado o dispotso no artigo
127.
Parágrafo umco. Se o embarque se
processar em outra unidade da Fe~
deraçâo, será fornecida uma via
adicional, que será entregue ao fisco
estadual do local do embarque.
A'!'t. 130. Na saída de produtos industrializados de origem nacional, com
destino à Zona Franca de Manaus, a
nota-fiscal será emitida em seis vias,
no mínimo, que terão o seguinte destino:
1 - A 1", depois de visada pela rcpartação do fisco estadual a que estiver jurisdicionado o contribuinte,
acompanhará as mercadorias e será
entregue ao destinatãrio;
II ~ --' A 2" será entregue diretamente pelo emitente:
a) no caso de remessa por vias Internas, à Agência Municipal de Estatistíca da Fundação Instituto Braailelro de Geografia e Estatística do
seu domicilio até o dia 10 de cada
mês subseqüente ao da emissão:
b) no caso de transporte marttímo.
à repartição fazendária competente,
acompanhada de cópia adicional,
quando da remessa da mercadoria para despacho. A repartição arquivará
a cópia e enviará a 2" via da nota ao
órgão regional de estatística;
III - A 3", visada, acompanhará. as
mercadorias e destinar-se-á a controle da unidade da Federação do destinatário;
IV - A 4", visada. acompanhará :t~
mercadorias até o local do destino e
será devolvida à repartição fiscál referida no inciso I;
V - A 5" será retida pela repartição do fisco estadual, no momento rto
"VIsto" a que alude o inciso I;
VI - A 6" ficará presa ao bloco para exibição ao fisco.
'
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§ 10 O contribuinte poderá emtttr
.a nota-fiscal em cinco vias, deixando
a 53 presa ao bloco e extraindo cópia
para os fins do inciso V.
§ 29 Na hipótese de o ocntribuinte
utilizar nota-fiscal-fatura e de ser
obrigatório o uso de livro copiador, a
correspondente folha do referido livro
dispensará a via aludida no inciso VI.
Art. 131. Os estabelecimentos que
emitirem notas-fiscais por sistema me-canizado poderão usar, independentemente de autorização fiscal, jogos sol ~
tos de notas, inclusive notas-físcatsfaturas numerados típograflcamente,
desde que uma das vias seja copiada,
em ordem cronológica, em copiador
.especíal, previamente autenticado, ou

microfilmada, ficando à disposição do

fisco.
§ 19 E' dispensada a cópia, em copiador registrado, quando as notasríscaís forem emitidas em formulários
-contanuos, com numeração tipográfica seguida, impressa apenas em uma
das vias, desde que esse número seja
repetido em outro local, mecânica ou
datüografícamente, em todas as vias,
por cópia a carbono.
~ 20 A nota-fiscal emitida em sutistituíção à fatura será denominada
"Nota-Fiscal-Fatura" .
Art. 132. Na hipótese de emissão
-de nota-fiscal por sistema de prooessarnento de dados, é permitido o USú:
I - De nota-fiscal sem distinção por
cerre, englobando as operações para
as quais sejam exigidas notas-fiscais
da.,j séries "A", "B" ou "C", conforme
o caso, dela constando a deslgnaça,
"Série Única";
II - De nota-fiscal da série "A",
I'B" ou "C", conforme o caso, sem
-dtsnncão por subsérlea, englobando as
operações para as quais sejam exigidas subséríes especiais, devendo constar a designação "única", após a letra indicativa da série.
§ 10 Será obrigatória a separação,
mesmo que por meio de códigos, dos
produtos de procedência estrangeira e
dos nacionais, assim como dos tributados, isentos e não tributados, de
modo que os valores tios produtos e
do imposto correspondente a cada
discriminação sejam totalizados independentemente.
§ 20 Ao contribuinte que se utilizar
-do sistema previsto neste artigo é per-

rnítido o uso simultâneo de nota-risdatilografada ou manuscrita .
A rt. 133. As notas-fiscais deverão
conter a letra indicativa da série e o
ujcarrsmo designativo da subsérie em
moem crescente a partir de 1 (um)
Parágrafo único. E' permitido, para
cada série de notas-fiscais, o uso SImultâneo de duas ou mais subseries ,
Art. 134. Os contribuintes deverão
utilizar nota-fiscal de subsérie distinta, sempre que realizarem:
I - Ao mesmo tempo, cperaçoes
cc m produtos tributados, Isentos B
nâc tributados;
11 - Vendas fora do estabelecimento inclusive POl" meio de ambulantes:
III - Oper açõcs com produtos e3~
trangeiros de importação proprte.,
I\o - Operações com produtos es
trangelros adquiridos no mercado raterno;
V - Operações de que resultemsaídas de depósito fechado ou armazém
geral, de produtos que não devam
transitar pelo estabelecimento deooaítante.
~ lo Na hipótese do inciso FI, deve ..
rá ser adotada uma subséríe para as
operações de remessa e outra, comum
a todos os vendedores, para as operacoes de venda.
S 20 Nio se aplica o disposto neste
aruígo às notas-fiscais emitidas pelo
ststema de processamento de dadoa,
§ W Nas operações relativas às satd~1S de açúcar e álcool, as usinas pro"
d ctoras, as cooperativas e os comercíantes atacadistas deverão utilizar
nota-fiscal de subsérle distinta para
cada produto e tipo de operação.
§ 40 Os órgãos oficiais de controle
da produção e circulação de mercadorias poderão exigir dos produtores
e atacadistas a eles vinculados a inclusão, na nota-fiscal, de outras Indlcaçoes, desde que, obedecido o modclo regulamentar, não prejudiquem a
clareza do documento.
§ 50 A Secretaria da Receita Fe·
deral poderá restringir a quantidade
de subsértes em uso, vedada a utllização de subséries em função do nú
rnerc de empregados.
Art. 135. As transferências de créditos do imposto, quando admitidas,
serão feitas através de nota-fiscal.
que poderá ser de subsérle distinta.

cal
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Art. 136. E' vedado imprimir "JU
mandar imprimir nota-fiscal em desacordo com as exigências deste Re
~lr"mento e da legislação estadual.
Art. 137. O estabelecimento índust.rial, o equiparado ?' índustrtal e _f}
comerciante atacadIsta escrtturarâo
no livro Registro de Utilização dr
Documentos Fiscais e Termos de
Ocorrências as notas-fiscais que mandarem imprimir ou imprimirem para
seu uso.
Art. 138. Será considerada sem valor, para efeitos fiscais, e servirá de
prova apenas em favor do fisco a nota- fiscal que:
I - Não satisfizer as exigências dos
tr;... císos 1, n, IV, V, VI, VII, e § 1° ,J,(.I
a-t ígo 124;
Ir - Não indicar, dentre os requisitos dos incisos VIII, X, XI e XII do
81 t.go 124, os elementos
necessartos
,\ Identificação e classificação dos prooutos e ao cálculo do imposto;
lI:.. - Não contiver a declaração re
lenda no inciso V do artigo 125.
Parágrafo único. No caso do inciso
III deste artigo, considerar-se-á o
produto como saído do estabelecimento emitente da nota-fiscal, par",
eteítc de exigência do imposto e multa, sem prejuízo de novo pagamento
du tributo por ocasião da saída efetiva
da mercadoria.
Art.. 139. Quando a nota-fiscal L)!'"
cancelada, conservar-se-ão, no bloco
t-u sanfona de tormulárros contínuos,
v-das, as suas vias, com declaração dos
n.ouvos que' determinaram c caD(,~
lamento e referência, se for o caso, à
BQ\a nota emítíde..
parágrafo único. No caso de nota
copiada, tar-se-ão os ~ssentamentos
no livro copiador, arquivando-se, em
pasta especial, todas as vias da nota
cancelada.
Art. 140. A primeira via da "lOt1Lfiscal deverá estar, durante o percurso compreendido entre o estabelecimento do remetente e o do dest.ínutárto, em condições de ser exibida nos
encarregados da fiscalização, em qualquer momento. para conferência das
mercadorias nela especificadas c do
lançamento do imposto, quando devido.
Parágrafo único. O estabelecimento
destinatário conservará a primeira
via da nota em seu arquivo, para exí-

bição aos agentes do fisco, quando por
estes exigida.

SUBSEÇÃO IH
Da Nota-Fiscal de Entrada

Art. 141. Os estabelecimentos emítirâo a nota-fiscal de entrada para
receberem produtos, real ou simbolicamente:
I - Novos ou usados, inclusive matérias-primas, remetidos a quatcuer
título, por particulares ou firmas não
obrigadas à emissão de documentos
fiscais;
II - Em retorno, quando remetcdcs
por profissionais autônomos ou avursos, aos quais tenham sido enviados
para operação que náo obrigue o remetente li emissão de nota-ftscal ;
III - Em retorno de exposições 0.1
feiras, para as quais tenham sido remetidos exclusivamente para fins de
exposição ao público;
IV - Em retorno de remessas feitas para venda tora do cstabctccimcr-,
to, inclusive por meio de ambulantes;
V - Estrangeiros, importados círc .
tamcnte, bem como os arrematados
em Ietlao ou adquiridos em ;l)U'OJ'rêncla, promovidos pelo Poder PÚonco ;
VI - Nas demais hipóteses prevrs,tae neste Regulamento.
§ 11' O documento referido neste artigo servirá para acompanhar o trâns.co dos produtos até o local do estabelecimento emitente, nas seguintes
hipóteses:
1 --: Quando o estabelecimento destlnatario assumir o encargo de retirar ou de transportar os produtos a
qualquer titulo remetido por particulares ou firmas não obrigados a
emissão de documentos fiscais.
H - Nos retornos a que se referem
os mcísos II e III do "capur":
UI - Nos casos do inciso V do
"caput" deste artigo, a partir ia seg-unda remessa, quando o <ransportc
tiver de ser feito parceladamente..
§

2° A critério do fisco -staduat. P('_

derá ser exigida a emissão de notafiscal
mento
mente
refere
terícr .

de entrada para acomoanhadas mercadorias, índependent eda remessa parcelada a que se
o inciso IH do parágrafo an-
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§ 4° Na hipótese do inciso Hl do

metra e da última nota Impressa E'
respectiva série e cubsérre, e ) nuDICro da jautorrzaçâo para .mpr etsâc ~
IX - A natureza da operacâo de
que decorreu a entrada, assim C·:·°1tl0
o codigo respectivo.
§ 1° Serâo impressas as indícacôee
constantes dos incisos, I, II, IV e
VIII.

§ 5.° O transporte des mercadorias
sera acompanhado apenas pelo coeumento de desembaraço, quando as
mesmas forem transportadas de uma

§ 2° Na hipótese do inciso IV da
artigo precedente, a nota-fiscal centrada conterá, ainda, as seguintes
indicações:
I - O valor das operações reahzadas fora do estabelecimento;
II - Os números e respectivas serfes e subsérfes das notas-fiscais emitidas por ocasião das entregas dos
produtos.

~ 3° A nota-fiscal de entrada será
também emitida pelos contríbumtes,
nos casos de retorno de mercadorias
não entregues ao destinatário.

1", cada operação de transporte, a
partir da segunda, será acompanhada
pelo documento de desembaraço e por
nota-fiscal de entrada referente êl
parcela remetida, na qual se meneionarão o número e a data da notafiscal de entrada a que se refere c
"caput" deste artigo.
§

só vez ou por ocasião da primeira ~c
messa, no caso previsto no tncíso UI
~ 10, ressalvado o disposto no § 2".

~ e- A repartição da Secretana da
Receita Federal em que se processar
u desembaraço das mercadorias .re
que trata o inciso V do "caput" deste
artigo destinará uma via da decariçãc de ímportaçào, ou documento
correspondente, ao fisco do Estado em
4 u e se localizar o estabelecimento importador ou arrematante.

Art -. 142. A nota-fiscal de entrada
conterá as seguintes indicações mimmas:
A denominação "Nota- Piscar
Entrada";
II - O número de ordem SP'I!C,
sunsérfe e o numero da via' '
IH - A data da emissã~'
IV - O nome, o endereço e os 111.::meros de mscrição do emitente no
t?adastro Geral de Contribuintes t no
fISCO estadual;
1 -

Ué:

V - O nome, o endereço e os números de Inscr içao, quando exigici""
ao remetente no Cadastro Geral de
Contrtbuíntes e no fisco estadual;
VI - A quantidade e discrimtneçãc
dos produtos entrados, por marca, 1;1pu, modelo, espécie, qualidade, numero, se houver, e demais elementos que
permitam sua perfeita ídentificação ;
VII - O valor unitário e o valor
tocai dos produtos;
VIII - O nome, o endereço IS 0:0
numeres de mscríçao do impressor dá
nota no Cadastro Geral de Oontrrbuíntes e no fisco estadual, a data da
Impressão, a quantidade oe notas HIlpressas, o número de ordem da prt-

§ 3°. Na hipótese do inciso V do artígo precedente, a nota-fiscal de entrada índícara, ainda, a repartição
que liberou a mercadoria, bem C(.JTI0
c número e a data do documento Correspondente.

4° A nota-fiscal de entrada se-a
tamanho não inferior a :'4.P x
arem, em qualquer sentido.
§

de

Art. 143. A nota-fiscal de entrada
ser« emitida, conforme lo caso:
T -

No momento em que os produ-

to, entrarem no estabelecímento:
II No momento da aquistcâo,

quando os produtos não devam t-an-.
sitar pelo estabelecimento doadquirente;
I11 - Antes de iniciada a. remessa.
nos casos previstos no § 1.0 do artigo
141.
Art. 144. A nota-fiscal de entrada
será emitida, no mtnímo, em três vias,
sendo obrigatória a utilização de subeéríes distintas nos casos dos 'r.císos
IV e V do artigo 141 e no do ,lorti~-l
209. observadas, ainda, as exigências
especiais do fisco estadual.
SUBSEÇÃO IV

uo Demonstrativo do Credito de
Exportação

Art. 145. O demonstrativo do cródi to de exportação, modelo 5. será
preenchido pelos contribuintes .:r;!t: fizerem jus ao incentivo previsto no artigo 35 e conterá as seguintes Indica-
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çôes, alem das exigidas pelo fisco estadual:
1 - Série e subséríe, número ~ data
da nota-fiscal;
II ~ Número e data da guia .íe ex ~
portaçâc:
III - Série e subséríe, número e
data do conhecimento de embarque;
IV - Discriminação do produto exportado;
V - Pais do destino;
VI - Posição, subposíçâo e item 6.')
I"
, na Tabela anexa;
VII - Alíquota utilizada para cálculo do incentivo fiscal;
'/IU - A condição de exportação
(cláusula FOB, CIF, C&F ou C&I);
IX - Valor em moeda nacional,
para, efeito de cálculo do imposto;
X - Valor do crédito do imposto;
XI - Declaração de que a exportação goza do incentivo previsto na
legislação do Imposto sobre Produtos Industrializados;
XI! - Data e assinatura do contrfbuinte ou de seu representante.
Parágrafo único. O demonstrativo
será preenchido, no mínimo, em três
v las com as seguintes finalidades:
I - A 1." terá o destino fixado
pela legislação estadual;
II - A 2." será encaminhada pelo
contribuinte ao órgão da Secretarta
da Receita Federal do seu domtcllio.
para os fins previstos no artigo 7.°
do Decreto n.v 64.833, de 17 de julho
de 1969;
IIJ - A 3" visada pelo órgão reíerido no inciso anterior, ficará em poder do contribuinte, para exibição ao
fisco.
SUBSEÇÃO

v

Da Declamção de Informações
do IPI

Art. 146. A declaração -te informações do IPI será apresentada pelos contribuintes à repartição) fiscal
de seu domicílio. obedecidas as instruções da Secretaria da Receita Federal.
SUBSEÇÃO VI

Do Documento nnsoo de
Arrecadação

Art. 147. O documento único de
arrecadação será utilizado pelos con-
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tribuintes para recolhimento do ímposto, na forma das instruções baixadas pela Secretaria da Receita Federal, condicionada sua validade ao
visto da repartição fiscal. aposto
quando da apresentação da declaração
prevista no artigo precedente.
§ 1.0 O visto no documento único
de arrecadação não implicará em teduçâo do prazo de pagamento fixado
na legislação e representa, unícamente, meio de controle do cumprfmenta de obrigação acessória, não
tendo efeito homologatório.
§ 2.° O disposto neste artigo não se
aplica ao imposto lançado na forma
dos incisos I e II do artigo 2!J.
SEÇÃO 111

Dos Livros Fiscais
SUBSEÇÃO I

Disposições Comuns

Art. 148. Os contribuintes deverão
manter, em cada um dos estabelecimentos, de conformidade com as operações que realizarem, os seguintes
li vros fiscais:
-- nemetr- de Entradas, modele i:
J';
d ~.') 2;

Regfs'trc

d'.O Saídas,

mo-

III - Registro de Co -itrol ~ da
Produção e do Estoque, modelo 3;
IV -- Registro do SeI·) Especí'al de
controle. modele, 4;

V - Registro de Impressão de Documentos Fiscais, modelo 5;
VI - Registro de Utflízução de Documentos Fiscais e Termos de Ocorrências, modelo 13;
VII - Registro de Inventário, fI,Odela 7;
VIII - Registro de Apuração '10
1FI, modelo 8.
§ 1.° Os livros fiscais obedecerão
aos modelos anexos.
§ 2.° O livro Registro de Controle
da Produção e do Estoque será utiIizado pelos estabelecimentos industriais, equiparados a industrial e comerciais atacadistas, podendo. a critério da Secretaria da Receita Federaâ, ser exigido de outros estabelecunentos, com as adaptações nece",sárlas ,
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§ 3.0 O livro Registro do Selo Especial de Controle será utilizado pelo
contribuinte que fabricar, importar
ou arrematar produtos sujeitos a
esse tipo de controle.
§ 4.° O livro Registro de .tmpressão de Documentos Fiscais será utilizado pelos estabelecimentos que confeccionarem documen tos fiscais para
terceiros ou para uso próprio.
§ 5.° O livro Registro de Utilização
de Documentos Fiscais e Termos de
Ocorrências será utilizado por todos
à
os estabelecimentos
obrigados
emissão de documentos üscats.
§ 6,° O livro Registro de Inventário será utilizado por todos os estabelecimentos que mantenham em estoque matérias-primas, produtos intermediários,
material de embalagem, produtos em fabricação e produtos acabados.
§ 7.° O livro Registro de Apuração
do IPI será utilizado pelos estabelecimentos industriais, ou a eles equiparados.
§ 8.° Aos livros fiscais de que trata
este artigo
poderão ser acrescidas
outras indicações, desde que não prejudíquem a clareza do respectivo modelo.
Art. 149. Os livros fiscais serão
Impressos. com as folhas numeradas
ttpografícamente, em ordem cres..
cente, e só poderão ser usados depois
fie visados pela repartição competente do fisco estadual, salvo se esta
dispensar a exigência e os livros forem registrados na Junta Comercial.
§ 1.0 Os livros fiscais terão suas
folhas costuradas e encadernadas, de
forma a impossibilitar sua substituição.
§ 2.° O visto será
aposte em seguida ao termo de abertura lavrado
e assinado pelo contribuinte, exígtndú-se, no caso de renovação, a apreaentação do livro anterior, no qual
será declarado o encerramento, pelo
órgão encarregado do visto,
§ 3.° Para o efeito da declaração
prevista no parágrafo anterior os livros serao exibidos à repartição competente do fisco estadual dentro de
cinco dias após a utilização de sua
última folha.
Art . 150. Os lançamentos nos livros fiscais serão feitos a tinta, com

clareza, não podendo a escrituração
atrasar-se por mais de cincc dias,
dá. data do documento a ser lançado ou da ocorrência do fato gerador, ressalvados aqueles a que forem
atribuídos prazos especiais.
§ 19 Os livros não poderão conter
emendas ou' rasuras e sua escrituração será encerrada períodícamente,
nos prazos estipulados, somando-se as
colunas, quando for o caso.
§ 29 Quando nãc houver período
expressamente previsto, c encer-amenta de que trata o parágrafo anterior será feito no último dia de
cada mês.
§ 3.° Será permitida a escrituração
por sistema mecanizado, mediante
prévia autorização do fisco estadual,
ouvida a Secretaria da Receita Federal.
Art. 151. Os contribuintes que possuírem mais de um estabelecimento,
seja filial, sucursal, agência, depósito, fábrica ou outro qualquer, UH.l"
terão, em cada estabelecimento, esc íturação em li vr0E fiscais próprios. "e
dada a sua centralização, mesmo no
e.stabelecímentc matriz.
Art. 152. Sem prévia autorização
do fisco estadual, os livros fiscais ná«
poderão ser revrados do estabele.. :~·
menta, salvo pa-a serem levados à
repartição fiscal,
§ 19. Presume-se retír i ia de estabelecimento o livro que não for exibido
<ta fisco, quan 1u solicitado.
~ 29. Os agentes elo fisco arrecadarâo, mediante ter-n J, todos 03 iiV10S
fiscais encontrados to-a do estabetecimento e os devolver ào aos contribuintes, adotando-se, no ato ia devolução, as providências riscais cabíveis.
Art. 153. Os contribuintes ficam
obrigados a apresentar os livros fiscais à repartição competente do fisco estadual, dentro de trinta dias,
contados da data da cessação da atívidade para cujo exercício estiverem
inscritos. a fim de serem lavrados os
termos de encerramento.
Parágrafo único. No prazo de trinta
dias, após a devolução dos livros peto
fisco estadual, os responsáveis o-re
firma comunicarão ao órgão -ompetente da Secretaria da Receita Federal o nome e endereço da pessoa 1'.16
deverá guardá-los, até que se extinga
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o direito de constituir crédito trlbutárto em razão de operações neles c.. . crituradas.
Art. 154. Nos casos de fusão, incorporação, transformação ou aquisição
de firmas, deverão ser transferidos
para a nova firma, por intermédio
da repartição competente do fisco estadual. no prazo de trinta dias da
data da ocorrência, os livros físcaia
em uso, a qual ficará responsável pela
51J~ guarda, conservação e exibição 110
fisco.
Parágrafo único. A renartlção competente do fisco est-iou 'I,) poderá autorizar a adoção de l!VJ<1S novos em
substituição 3.0S anteriormente
en.
uso .
SUBSEÇÃO II

Do Registro de Entradas
Art. 155. O livro aegfstro de Entradas, modelo 1, destina-se à, escrituração das entradas de mercadorias
a qualquer título.
§ 1.0 Os lançamentos serão feitos
operação a operação, em ordem ~N
noíógíca das entradas efetivas no estabelecimento ou em ordem das datas da aquisição ou do desembaraço
aduaneiro, quando as mercadorias
não transitarem pelo estabelecimento
adquirente ou importador.
§ 2° Os lançamentos seráo remos,
documento por documento, desdobradcs em linhas de acordo com a natureza das operações. segundo o Código
Fiscal de Operações anexo, da segumte forma:
I - Na coluna "Data da Entrada":
data da entrada efetiva do produto
no estabelecimento, ou data da sua
aquisição ou do desembaraço aduanelneiro, Se o produto não entrar no
estabelecimento ;
rr ~ Nas colunas sob
título -nocumento Fiscal": espécie, série e subserre. número e data do documento
fiscal correspondente à operação, bem
como o nome do emitente e seus números de inscrição no Cadastro Geral
de Contribuintes e no fisco estadual,
lI! ~ Na coluna "Procedência":
abreviatura da outra unidade ria Federação, se for o caso, onde se localiza o estabelecimento emtt.ente ;
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IV .~ Na coluna "Valor Contábil"·
valor total constante do documento
fiscal;
V - Nas colunas sob o título "Codificação" :
a) coluna "Código Contábil":
o
mesmo que o contribuinte eventualmente utilizar no seu plano de contas;
b) coluna "Código Fiscal": o previsto no código anexo;
VI - Nas colunas sob os títulos
"IPI - Valores Fiscais" e "Operações com Crédito do Imposto";
a) coluna "Base de Cálculo": valor
sobre o qual incide o imposto;
b) coluna "Imposto Creditado":
montante .io ímpôsto creditado;
VII - Nas colunas sob os titulas
"IPI - Valores Fiscais" c oce-ações Sem Crédito do tmcosto":
aJ coluna "Isenta ou «âo -rnuucada": valor da operação, quando se
tratar de. entrada -r., produtos ('.'t,!'l
saída do estabelecimento remetente
tenha sido beneficiada com eer»..ào
do imposto ou esteja amparada por
imunidade ou não incidência, bem
como o valor da parcela correspondente à redução da base de âlculo.
quando for o caso;
b) coluna "Outras": valor da operação, deduzida a parcela do ímposto, se consignada no documento riscal, quando se tratar de entrada de
produtos que não confiram ao estabelecimento destinatário crédito do tm.
pôsto, ou quando se tratar de entrada de produtos cuja saída do estabelecimento remetente tenha c.do peneficiada com suspensão do lançamento do imposto;
VIII - Na coluna "Observações";
anotações diversas.
§ 3 Q • Nas colunas referidas no item
VI do paràgraro anterior, não serão
lançados os valores relativos às maquinas, aparelhos e equipamentos de
que trata o Decreto-lei no 1.136, de
1970.
§ 4º Os contribuintes arqurvarãc as
notas-fiscais, notas.ríscats ele entrada e documentos de Importação segundo .a ordem de escrttut açao, anotando em cada um desses documentos o número do livro e da respectiva
folha em que foi feito o regisbro .
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§ 59 A escrituração do livre deverá
se;.' encerrada no último .ria de cada

n.ês, sem prejuízo do levantamento de
subtotais, quando o pertouo de apu-

ração for quinzenal.
SUBSEÇÃO IH

Do Registro de Saídas

Art. 156.. 0 livro Registro de Saídas, modelo 2, destina-se à escrituração das saídas de produtos, J. qual-

quer título, do estabelecimento.
§ 19 Serão também escrttur.ados os
documentos fiscais relativos às transmissões de propriedade e tra.nsferên-

eras dos

produtos que não tenham

transitado pelo estabelecimento.
§ 29 Far-sa-á a escrituração em ordem cronológica, COm clareza, asseio

e exatidão, registrando-se o movimento de cada dia, dentro dos cinco
dias subseqüentes ao da ocorrência do
fato gerador, observada a codífícaçao
das operações, de acordo com o Código Fiscal de Operações anexo.
§ 39 Na escrituração o contrfbumte
poderá optar pela ordem de data da
emissão das notas-fiscais, vedado o
uso simultâneo dos dois critérios.
9 49 Quando se verificar, à vista
da. via fixa ao talonário ou da consetvada. na sanfona, ou da cópia feita no
livro-copiador, que a nota-fiscal não
contém a data de saída dos produtos,
considerar-se-á, para efeito de ocorrência do fato gerador, que a saída
se realizou no dia da emissão da nota, sem prejuízo do disposto no artigo 138.
59 Os lançamentos serão Ieit,(l~
da seguinte forma:
I - Nas colunas sob o título "D,.lcumento Fiscal": espécie, série e subsérie, números inicial e final e data
dos documentos fiscais emitidos;
II - Na coluna "Valor Contábil";
valor total constante dos documentos
fiscais;
III - Nas colunas sob o titulo "Co-

*

rüftcação' :
a) coluna
"Código Contábil": o
mesmo que o contribuinte eventualmente utilizar no seu plano de contas;
b) coluna "Código Fiscal"; o previsto no código anexo;
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IV - Nas colunas sob os titulos
"IPI - Valores Fiscais" e "Operaçôsa
com Débito do Imposto":
a) coluna "Base de Cálculo": valor
sôbre o qual incide o imposto;
b) coluna
"Imposto Debitado";
montante do imposto debitado;
V - Nas colunas sob os titulas
"IPI - Valores Fiscais" e "Operações
sem Débito do Imposto":
a) coluna "Isenta ou Não Tributada": valor da operação, quando 58
tratar de produtos cuja saída :1'J estabelecimento tenha sido benefícíad.i
com isenção do
imposto ou estej \
amparada por imunidade ou não Inctdência, bem como valor da parcela
correspondente à retução da uasa
de cálculo, quando ro- (I caso;
b) coluna "Outras": valor da .rocração, quando se tratar de produs.e
cuja saída do estabelecimento tenna
sido beneficiada com suspensão de
imposto;
VI - Na
coluna "Observações":
anotações diversas.
§ 69 A escrituração do livro deveu
ser encerrada no último dia de cada
mês, sem prejuízo do levantamento de
subtotaís, quando o período de apuração do impost-o for quinzenal.

SUESEÇÃO

IV

Do Registro de Controle aa Produção e do Estoque

Art. 157. O livro Registro de COn
~ do Estoque, modelo 3, destina-se ao controle quantitativo da produção e do estoque de
mercadorias e, também, ao fornecimento de dados para preenchimento
da declaração de informações do IPI.
§ 1° Para efeito deste artigo, serão
escriturados no livro indicado os documentos fiscais relativos as entradas
e saídas de mercadorias, bem como O~
documentos de uso interno, referentes
sua movimentação no estabelecimento.
§ 29 Não serão escrituradas neste
li lira as entradas de produtos a serem
integrados no ativo fixo ou destinados a uso do estabelecimento.
§ 39 A Secretaria da Receita Federal. quando se tratar de produtos com
a mesma classificação fiscal, poderá
autcríaar o estabelecimento industrial

trole da Produção
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ou estabelecimento a ele equiparado
a agrupá-los numa mesma folha,
§ 49 Os lançamentos serão feitos da
seguinte forma:
I - No quadro "Produto": identaficação do produto;
II - No quadro "Unidade"; especificação da unidade - quilogramas,
litros, etc.';
UI - No quadro "Classificação Fiscal"; indicação da posição, subpcstçào e item e alíquotas previstos -iu
Tabela anexa;
IV - Nas colunas sob o titulo "Documento": espécie, série e subsé-ie
do respectivo documentos fiscal ou
documento de uso interno do estabelecimento, correspondentes a
cau»
operação;
V - Nas colunas sob o titulo "Lançamento": número e folha do livro
Registro de Entradas ou do Registro
de Saidas em que o documento nscal tenha sido Iançaâo bem como ao
respectiva codificação co-ite.oíl e fiscal, quando for o caso;
VI - Nas colunas sob o trtuto "Entradas" :
a) coluna "Produção no Proorro
Estabelecimento": quantidade do produto industrializado no próprio çSG~.
belecímento;
b) coluna "Produção Em Outro
Estabelecimento": quantidade do produto industrializado em outro estabelecimento da mesma firma ou de terceiros, com materías-prtmas, produtos
intermediários ou material de embalagem, anteriormente remetidos para
esse fim;
c) coluna "Diversas": quantidade
de matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem,
produtos em fabricação e produtos
acabados, não classificados nas alineas anteriores, inclusive os recebidos
de outros estabelecimentos da mesma
firma ou de terceiros para industrialização e posterior retorno, consignando-se o fato, nesta última hipótese,
na coluna "Observações";
d) coluna "Valor": base de cálculo
do imposto, quando a entrada dos
produtos originar crédito do tributo.
Se a entrada não gerar crédito Ou
quando se tratar de isenção, imurndade ou não incidência, será regtsrado o valor total atribuido aos produtos;

2G3

e) coluna "IPI"; valor do imposto
creditado;
VII - Nas colunas 5Gb o titulo

"Saídas":
a) coluna "Produção No Proprro
Estabelecimento": em se tratando de
matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem, a quantidade remetida do almoxarifado para
o setor de fabricação, para tndusbrteltzação no
próprio estabeleclmento ;
no caso de produto acabado, a quan
tidade saída, a qualquer titulo, de
produto
industrializado no prop-io
estabelecimento;
b) coluna "Produção ~ Em Outrc
Estabelecimento": em se tratao-lo de
matéria-prima, produto tntermeruár:o
e material de embalage-u, q euacüdade saída para mduetrts.l'zaçâo en,
outro estabelecimento da mesma firma ou de terceiros quando o r-reduto industrializado deva retornar
ao
estabelecimento remetente; em se t-atando de produto acabado, a quantí.
dade saída, a qualquer titulo, ele produto industrializado em
estabelecimentes de terceiros;
c) coluna "Diversas": quantidaue
de produtos saídos, a qualquer título
não compreendido nas alíneas anteriores;
d) coluna "Valor": base de cálcuto
do imposto. Se a saída estiver amparada por isenção. imunidade ou nâc
incidência, será registrado o valor total atribuido aos produtos;
e) coluna "IPI"; valor do imposto,
quando devido;
VIII - Na coluna "Estoque"; quantidade em estoque após cada lançamento de entrada ou de saída;
IX - Na coluna "Observações":
anotações díversas ,
§ 59 Quando se tratar de industrtalização
no próprio estabelecimento
será dispensada a indicação dos "lã,
leres relativos às operações -ndíeade.,
na alínea a) do inciso VI e na primeira parte da alinea a) do inciso 'J11
cio parágrafo anterior.
§ 6 9 O disposto no inciso III do 9
Eh9 somente se aplica aos estabeíccrmentes industriais Ou equiparados a.
industriais.
§ 79 No último dia de cada mês deverão ser somadas as quantidades 8
valores constantes das colunas "Entradas" e "Saídas", acusando o saldo
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das quantidades em estoque, que sere
transportado para o mês seguinte.
§ 8.9 O livro poderá, a critério
da
autoridade competente do fisco estadual, ser substituído por fichas, as
quais serão:
I - Impressas com os mesmos elementos do livro substituído;
II -

Numeradas tipograficamente.

observando-se, quanto à numeração, o
disposto no artigo 117;
!Ir - Prévia e unitariamente autenticadas pelo fisco estadual ou pela
Junta Comercia!.
§ 9.9 Na hipótese do parágrafo precedente, deverá ainda ser visada, pela

repartição do fisco estadual ou pela
Junta Comercial,

ficha-índice,

na

qual, observada a ordem numérica
crescente, será registrada a utíltzaçào
de cada ficha.
§ :0. A escrituração do livro
ou
das fichas não poderá atrasar-se por
mais de quinze dias.
§ 11. Poderão ser dispensados
do
uso do livro os estabelecimentos que
adotarem sistema equivalente ce
controle da produção e do estoque.
SUBSEÇÃO

v

Do Registro do Selo Especial de
controle

EXECUTIVO

c) coluna "Numeração dos Belos':
numeração, se houver, dos selos recebidos da repartição fiscal;
In Nas colunas sob o titulo
"Saídas":
a) coluna "Nota Fiscal": número,
série e subsérfe da nota fiscal emttida, referente à saída dos produtos
do estabelecimento;
b) coluna "Quantidade Utilizada",
quantidade dos selos utilizados ncc
produtos saídos do estabelecimento,
C) coluna "Quantidade Recolhida à Repartição": quantidade dos
selos recolhidos à repartição, por
qualquer motivo;
d) coluna "Numeração dos 8e103";
numeração, se houver, dos selos uttlizados ou recolhidos à repartdçâo:
IV - Nas colunas sob o título "Saido Existente":
a) coluna "Quantidade": quantínade dos selos existentes após cada lançamento feito nas colunas sob :JS títulos "Entradas" ou "Saídas"
b) coluna "Numeração dos 'Se:os":
numeração, se houver, dos selos ccrrespondentes ao saldo existente:
V - Coluna "Observações": anotações diversas.
§ 3.9 A escrituração do livro deverá
ser encerrada no último dia de cada
mês.
SUBSEÇÃO

Art. 158. O livro Registro do Selo
Especial de Controle, modelo 4, destína-se à escrituração dos dados relatívos ao recebimento e à utilização
do selo especial de controle, previste
neste Regulamento.
§ 1.9 Os lançamentos serão feitos
operação a operação, em ordem cl'o~
nclógíca quanto às entradas e sairtas
do selo, devendo ser utilizada .ima rojha para cada espécie.
§ 2.9 Os lançamentos serão reítcs
nas colunas próprias, da segtnnte
rorma:
I - Na coluna "Data": dia, mes e
ano do lançamento respectivo;
II - Nas colunas sob o título "Entradas":
a) coluna "Guia Número": nume1'0 da guia de requisição dos selos;
b) coluna "Quantidade": quanüdade de selos requisitados pela respectiva guia;

VI

Do Registro de Impressão de
Documentos Fiscais

Art. 159. O livro Registro de Impressão de Documentos Fiscais, morteto 5, destina-se à escrituraçáo dos
documentos fiscais referidos nos incíI:'OS I e II do artigo 115, impressos para terceiros ou para o próprio esta..
belecimento Impressor .
§ 1.9 Os registros serão feitos
na
ordem cronológica das saídas JOd
documentos fiscais confeccionados, ou
na data de sua confecção no caso de
notas-fiscais destinadas ao uso do
próprio estabelecimento impressor.
§ 2c Os lançamentos serão feitos,
nae colunas próprlas, da seguinte rorma:
I - Na coluna «Autor'zaçâo de Impressão - NÚmero": número da autot ízação de impressão, quando eXIgtda pelo fisco, para a confecção dos
documentos fiscais;
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II -" Nas colunas sob (, título" Comprador" :
a) coluna "Número de Inscríçâo":
números da inscrição do encomendante no Cadastro Geral de Contribuintes e no fisco estadual;
b) coluna "Nome": nome do usuário do documento fiscal encomendado;
(;. coluna "Endereço": indicação '.10
local do astabelecimento encomendante do documento fiscal confeccionado;
I~I Nas colunas sob o titulo
"Impressos" :
a) coluna "Espécie": espécie do documento fiscal confeccionado (neta
fiscal ou nota fiscal de entrada);
b) coluna "Tipo": tipo do documento fiscal confeccionado (bloco, tolhas
soltas, formulários contínuos, etc.},
c) coluna "Série e Subséríe": série
e subsérte correspondentes ao documento fiscal impresso;
d) coluna "Numeração": números
dos documentos fiscais impressos; no
caso de impressão de documentos fiscais sem numeração tipográfica, sob
regime especial, tal círcuunstâucia
d-everá constar da coluna -ouservações";
IV - Nas colunas sob o titulo "Entrega":
a) coluna "Data": dia, mês e ano
da efetiva entrega dos documentos;
b) coluna "Notas
Fiscais": série,
subséríe e número da nota fiscal armtida pelo estabelecimento, relativa à,
saída dos documentos impressos;
V - Na coluna "Observações": anotações diversas, inclusive as -elatívas
aos documentos que confeccionar para
uso próprio.
SUBSEÇÃO VII

Do Registro de

Utilização de
Documentos Fiscais e Termos de Ocorrências

Art. 160. O livro Registro de Utilização de Documentos Fiscais e Tei -.
mos de Ocorrências, modelo 6, destina-se à escrituração das entradas de
documentos fiscais referidos lOS incisos I e II do artigo 115. conreceícnados por estabelecimentos grátícos
de terceiros ou do próprio contríb.unte, bem como à lavratura, pelo tísco
de termos de ocorrências.
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§ 1.9, Os lançamentos serão feitos
operação a operação. em ordem oronológica de aquisição ou ímpressáo
própria do documento fiscal, devendo ser utilizada uma folha para <;01da espécie, série e subsérte .
§ 2.° Os lançamentos serão "ett-is.
nos quadros e colunas próprios, da
seguinte forma:
I - No quadro "Espécie": espéc-e
do documento (nota fiscal ou nota
fiscal de entrada);
II - No quadro "Série e ôubsérte": série e subsérte correspondentes ao documento;
!lI - No quadro "Tipo": .dpo do
documento (bloco. folhas soltas, formulários contínuos, etc.o :
IV - No quadro "Finalidade da
Utilização": fim a que se destina c
documento (vendas a contríbuíntes. a
não contribuintes. vendas a contrtoutntes de outra unidade da Federação,

etc.) ;

V Na coluna "Autorização ue
Impressão": número da autorlzaçao,
quando expedida pelo fisco, para confecção de documento;
VI Na coluna "impressosNúmeraçâo": OS números dos documentos fiscais; no caso de tmpressão sem numeração tipográfica, sob
regíme especial, tal circunstância deverá constar da coluna "Observações";
VII - Nas colunas sob o título
"Fornecedor" :
a) coluna "Nome": nome docontríbuinte que confeccionou os documentos;
b) coluna "Endereço": a mdlcaçâo
do local do estabelecimento impressor:
e) coluna "Inscrição": números de
inscrição do estabelecimento impresSOl' no Cadastro
Geral de Contribuintes e no fisco estadual;
VIII - Nas colunas sob o titulo
"Recebimento" :
a) coluna "Data": dia, mês e ano
do efetivo recebimento dos decumentos;
bl coluna "Nota Fiscal": serre. subsérie e número da nota flseal emtüda pelo estabelecimento il,rMico por
ocasião da saída dos impressas;
IX - Na coluna "Observaçôes'":
anotações diversas, inclusive sobre:
a) extravio, perda ou inuttlização
de blocos de documentos .iu etc rcrmuláríos contínuos;
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b) supressão de série e subserre;
c) entrega de blocos ou tormulártcs
contínuos à repartição cara serem
inutilizados.

§

3° Metade, pelo menos, das

ro-

lhas deste livro, impressas conforme
o modelo anexo, numeradas e incluídas no seu final, servirá para, a

lavratura, pelo fisco, de termos de
ocorrências.
§ 4° Serão registrados, também.
os documentos fiscais em \150 no egtabelecímento à data em ..;I't8 se tornar obrigatória a escrituração do li-

vro referido neste artigo.
SUBSEÇÃO VIII

Do Registro de lnoeniúrio

Art. 161. O livro Registra de Inventário, modelo 7, destina-Sê a ar-

rolar, pelos seus valores e com es-

pecificações que permitam sua perfetta identificação, as matéria-s-pr-imas,
produtos intermediarias, -natería I de
embalagem, produtos acabados e produtos em fabricação, existentes em cada estabelecimento à época do balanço da firma,
§ 1" Serão também arrotados, separadamente:

I - Matérias-primas, produtos Intermediarias, material de embalagem
e produtos manufaturados pertencentes ao estabelecimento, em poder de
terceiros;
Ir - Matérias-primas, oro-r-nos intermediarias, material de'7mb"Jagem,
produtos acabados e produt zs em fabricação, de terceiros, em poder rio
estabelecimento,
§ 20 O arrolamento em cana grupo deverá ser feito segunda a crdenação da Tabela anexa.
§ 30 Os lançamentos deverão ser
feitos da seguinte forma;
I - Na coluna "Olassíf'tcação Fiscal": posição. subposição e item em
que os produtos estejam classtticados
na Tabela anexa.

II - Na coluna "Dlscrunuiacâo'":
especificação que permita '1 perfeita
identificação dos produtos (espécie,
qualidade, marca, tipo, modela e número, se houver).
III - Na coluna "Quantidade":
quantidade em estoque à época (10
balanço;

EXECUTIVO

IV - Na coluna "Unidade": e::,pecífícação da unidade (quilogramas.
metros, litros etc.j :
V - Nas colunas sob o título "Valar" :
a) coluna "Unitário"; vator de l::1da unidade dos produtos 1)'::1') custo
de aquisição ou de fabricação ou pelo
preço corrente no mercado ou bolsa,
prevalecendo o critério de estima r-se
pelo preço corrente, quando este ror
inferior ao preço de custo; no caso
de matérias-primas ou produtos em
fabricação, o valor será o ao seu preço de custo;
b) coluna "Parcial": valor resu..
tante da multiplicação da quanttd.ade pelo valor unitário;
c) coluna "Total": valor d., soma
dos valores parcíaís constantes da
mesma posição, subposição e item !.'0feridos no inciso 1;
VI - Na coluna "Observaçóes'":
anotações diversas.
§ 40
Após o arrolamento, deverá
ser consignado o valor total de cada
grupo mencionado no "caput" c no
§ 10 deste artigo e, ainda, :J cotai gf'ral do estoque existente.
§ 50 O disposto no § 20 e no tncrso
I do § 3° somente se aplica ;],,0:5 estabelecimentos industriais e aos equiparados a industrial.

§ 6 0 Se a firma não mantiver escrita contábil regular, o tnventárto
será levantado em cada -cstabelecímenta no último dia do ano civil.
§ 70 O livro será escriturado dentro de sessenta dias, contados da data do balanço referido no "caput"
deste artigo ou, no caso do parágrafo
anterior, do último dia do uno cívü .
SUBSEÇÃO IX

Do Reçístro de Apuração do IPI

Art. 162. O livro Registro de Apuração do IPI, modelo 8, destina-se a
consignar, de acordo com ;JS períodos
de apuração fixados neste Regulamento, os totais dos valores contábeis e dos valores fiscais das operações de entradas e saídas, extraídos
dos livros próprios, atendi fo o CÓ·
digo de Operações Fiscais anexo.
Parágrafo único. No livro serão
também registrados os débitos e os
créditos do imposto, a apuração dos
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saldos e os dados relativos à declaração de informações do imposto "':.bre produtos índustrtalízados ,
CAPÍTULO IV

Das Obrigações dos Transportadores.
Adquirentes e Depositários de
Produtos
SEÇÃO

Das Otníçaçôes dos

rroneooruiaoree

Art. 1G3. Os transportadores não
podem aceitar despachos 0U efetuar
transporte de produtos que não estejam acompanhados dos documentos
exigidos neste Regulamento.
Parágrafo único. A prOÚ1J\iaO estende-se aos casos de manifesto desacardo dos volumes com sua dtscrrmínação nos documentos, a falta de
descrição incompleta que impossibilite ou dificulte a Identíficaçâo dos volumes, e à falta de indicação do no-me e endereço do remetente e do
destinatário.
Art. 164. Os transportadores são
obrigados a prestar, aos fun.uonarfos
fiscais, todo o concurso necessárío a
facilitar-lhes o exame dos documentos e das mercadorias em despacho
ou em transito e a franquear-lhes os
seus estabelecimentos e dependências,
bem como os livros de escrtturacãc
e de outros registros de suas atividades, caracterizando-se como embaraça à. fiscalização o descump-.mento
desta díspostçao.
Art. 165. Os transportadores ~ão
pessoalmente responsáveis pelo extravio dos documentos que 'lhes tenham sido entregues pelos -emetentca
das mercadorias.
Art. 166. A nota fiscal referente
a mercadorias que devam ser trai-sportadas por mais de um veiculo seguira no primeiro deles, cumprmdo
ao transportador fazer, em todas as
vias dos respectivos manifestos, as
seguintes indicações:
I ~ Número e data da 'lata fiscal
e indicação do veiculo no qual elas
seguem:
Ir - Número da licença (placa ou
prefixo) de cada veículo;
III - Número e data -ros respectivos manifestos;
IV Quantidade e esnecte dos
produtos contidos nos volumes, de cada manifesto;
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v - Quantidade de volumes de cada manifesto;
VI - Total de quilos (" valor dos
produtos, de cada manifesto;
VII - Total dos valores, dos volumes e do peso em quil.is. r-oustan.
tes dos manifestos e da nota ;íscai.
Art. 167. No caso de suspeita de
estarem em situação irregular as mercadorias que devam ser expedidas
por empresas de transporte, serão
tomadas medidas necessárias à sua
retenção. na estação de destino, pela
própria empresa, que comunicará o
fato ao órgão local da Secretaria da
Receita Federal e aguardara, duraote cinco dias, as suas providencias.
Parágrafo único. Identico precedimento será adotado pela empresa
transportadora, se a suspeita só ocorrer na descarga das mercadorias.
Art. 168, A Secretaria da Receita
Federal poderá expedir normas que
condicionem ao prévio exame da regularidade de sua sttuaçào a entrega.
pelos transportadores, aos respectivos
destinatários, de produtos de precedncia - estrangeira e dos nactcnaís
cujo controle entenda necessarto.
SEÇÃO II

Das Obrigações dos Adquirentr;s e
Depositários

Art. 169. Os fabricantes, comerciantes e depositários que -eceberem
ou adquirirem para industrtaliaacãc,
comércio ou depósito, ou pa.ra emprego ou utilização nos respectivos
estabelecimentos, produtos tributados
ou isentos, deverão examinar se ete,
estão devidamente rotulados -nr marcados ou, ainda, selados, juando su
jeitos ao selo especial de controle.
bem como se estão acompanhados
dos documentos exigidos e se estes
satisfazem as prescrições deste Regu
lamento, inclusive quanto 'L exata
classificação fiscal dos produtos e à
correção do imposto lançad-a.
§ 10 No caso de falta de documentos que comprovem a procedência da
mercadoria e identifiquem o remetente pelo nome e endereço, não poderá o destinatário recebê-la, sob pena de ficar responsável pelo pagamento do imposto e sujeito às sano
ções cabíveis.
§ 20 Nas notas fiscais r-eferentes
aos produtos recebidos será declara
da, pelo recebedor, a data ,~i_a entrada
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dia em que os receber.
§
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mesmo

3° Verificada qualquer falta, oe

interessados comunicarão ) fato ac
remetente da mercadoria, 'tcntr J de

oito dias,

contados do

seu recebi-

menta, ou antes do inicio do consume
ou. venda do produto, se o inicio se

verificar em prazo menor.
§ 4° par-se-é a comunicação por
carta, cuja cópia será arquí vaca pelo
expedidor em pasta especíai, provada

a sua expedição com o recibo do cor-

reio ou do próprio desttnat.árro, nrmado este último na cópia de, carta.
§

5° As comunicações expeurdas c

arquivadas na forma

do paràgrato

precedente se destinam ao exame da
fiscalização e eximem de responsa-

bilidade os recebedores ou adquirentes da mercadoria.
Art. 170. As pessoas mencionadas
no artigo anterior são obrrgadas a
franquear, aos agentes do I1SCO, os
seus estabelecimentos, depósitos, etcpendencías e móveis, inclusive cs cC/rres, e permitir-lhes o .naís amplo
exame dos produtos, documentos e hvros fiscais e comerciais, caracter-izando-se como embaraço a t'íscallzaç ã o o descumprimento desta di'5pOSIção.
TÍTULO IV

Da Fiscalização
CAPíTULO I

Disposições Gerais

Art , 171. A direção dos serviços de
fiscalização do imposto sobre produtos índustrtahzados compete à Secretaria da Receita Federal.
Parágrafo único, A execução dos
serviços compete à Coordenação do
Sistema de Fiscalização e, nos limites
de suas jurisdições, aos órgãos regionais e sub-regionais, de conformídade com instruções baixadas pela
aludida Secretaria.
Arb, 172. A fiscalização
externa
compete aos Agentes Fiscais de Tyi~
butos Federais e Fiscais Auxiliares
de Impostos Internos.
Parágrafo único, As atividades externas dos Fiscais Auxiliares de Impostos Internos, salvo determinação
especial da autoridade competente, limitam-se a velar pela exata obser-
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vâncía dos preceitos regulamentares
aplicáveis às mercadorias em trânsito
por estradas de rodagem e outras vias
internas de comunicação e, ainda,
junto às estações ferroviárias e rodoviárias, entrepostos e qualquer lu
gar onde se recebam ou despachem
mercadorias.
Art. 173. O disposto no artigo precedente não exclui a admíssibílldade
de denúncia apresentada por particulares, nem a apreensão. por qualquer pessoa, de produtos de prececêncía estrangeira encontrados fora
de estabelecimentos comerciais € industrraís, desacompanhados da documentação fiscal comprobatória de
sua entrada legal no País ou de seu
trânsito regular no território nacional.
§ 1ti, A denúncia será formulada
por escrito, com a firma do denunciante sempre que possível reconhecida, e conterá, além da ídentíficação
de seu autor pelo nome, endereço {:

profissão, a descricáo minuciosa do

fato e dos elementos identifícadm es
do responsável por ele, de modo a.
determinar, cem segurança, a infração e o infrator,
§ 2Q • OS produtos apreendidos st:rêo, imediatamente, encaminhados ao
órgão fazendário competente, para que
providencie a instauração do precedímento fiscal, quando cabível.
Art. 174, A flscalízaçâo será exercida sabre todas as pessoas natural'.
ou jurídicas, contribuintes ou nâo,
que estiverem obrigadas ao cumprimento de disposições da legislação drimposto sobre produtos industrializados. bem como em relação as qUE' gozarem de imunidade ou de isenção.
§ 1Q. As pessoas referidas neste artigo exibirão aos agentes fiscalizadores, sempre que exigido, os produtos,
os livros das escritas fiscal e g-era]
e todos os documentos, em uso ou já
arquivados, que forem julgaüns ne
ccssános à fiscalização, e lhes frarl
quearão os seus estabelecimentos, rte
pósítos, dependências e móveis, a
qualquer hora do dia ou da noite, se
li. noite estiverem tuncíonando.
§. 2Q • A entrada dos agentes risca..
üaadores nos estabelecimentos a que
8,~ refere o parágrafo anterror. bem
como o acesso às suas dependências
.Internes, não estarão sujeitos a formalidade diversa da pura, simples e

ATOS

DO PODER

imediata identificação do agente, 1"2](1,
apl'eS2ntaçã'Ü de sua ide~tidade run.
ciOXJa! aos encarregados du-etos t' presentes ao jccal de entrada.
~ 3Q • Na hipótese de ser recusada
a exibição de produtos, livros e doe.nnentcs, a fiscalização poderá ltLcrm os móveis ou depósitos em que
!J(),~:~ivelmente eles estejam, lavrando
te-me deste procedimento. Ainda neste CíiSO, a autoridade admtnístra tiva
providenciará junto ao Ministério Púbncn para que se faça a exibição ju..
dJeiai.
§ 4Q •

O descumprimento do

dís-

posto nos §§ 19 e 2 Q caracterizará
embaraço à fiscalização.
Art. 175. A ação do agente 'fiscal
ncderá estender-se além dos limites
jurisdicionais da repartição em que
servir, atendidas as instruções baixadas pela Secretaria da Receita Pederal.

Art. 176. Dos exames de osertta e
das diligências, em geral. a que procederem, os agentes tiscalízadores lavrarão, além do auto de Infracâo e
notificação fiscal, se couber. termo
circunstanciado, em que consignarão,
ainda, o período fiscalizado, 05 livros
e documentos exibidos e quaisquer
outras informações de interesse na
fiscalização.
§ 1Q. Os termos serão lavrados, sempre que possível. no livro modelo 6 e,
quando lavrados em separado. deles o
autor do exame ou diligência entregará uma via ao estabelecimento fiscalizado, anotando no mencionado lívro. nesta última hipótese, a ooorrên-.
ela, com indicação dos disposltívcs rc-,
gulamentares Infrtngídos, do valor do
imposto apurado, se houver, e do período a que se refere a apuracao.
§ 2º. Será dispensada a Iuvre.ture
de termo dos trabalhos realizados,
quando as suas conclusões constarem
circunetancíadamente do auto. do qual
uma via será entregue, pelo nutuan.
te. ao estabelecimento.
Art. 177. Quando vitima de embaraço ou desacato no exercício d(\
suas funções, ou quando seja neces .
sárlo 2.. erctlvacâo de medidas acaueeladorss do interesse do fisco, ameia
que nâo se configure fato definido em.
lei o...mo crime ou contravenção, Oh
agentes fiscalizadores, diretamente ou
por intermédio das repartições a que
pertencerem, poderão requisitar ts au-
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xilic da rorç-, pública federal, estadual ou municipal.
Art. 173. Mediante intimação escrita, são obrigados a prestar aos a~
gentes físcahzadores todas as íuformações de que disponham com r-ela..
ção aos produtos, negócios ou atívrclaties de terceiros:
I - Os tabeliães, escrivães, serventuárros e demais servidores de ofício:
Ir Os bancos, casas bancárias,
caixas económícas e demais mstmnções financeiras;
lI! - As empresas transportadoras
e os transportadores singulares;
IV - Os corretores, leiloeiros e deapachan tes oficiais;
V - Os inventariantes;
VI - Os síndicos, comissários e 'q.
quidatános:
VII As repartições públicas e
autárquicas federais, as entidades paraestataís e de economia mista;
VIII - Todas as demais pessoas,
naturais ou jurídicas, cujas atí vídades
envolvam negócios de interessem à
fiscalização e arrecadacâo do rmpoato sobre produtos industrializados.
§ io. Os agentes fiscais somente
poderão proceder a exames de documentos, livros e registros ele ccntas de depósitos, em instituições fi~
nanceiras, quando
houver processo
instaurado e tais exames forem COnsíderados indispensáveis pela autundado competente da Secretaria da R€_
certa Federal.
~

29. O disposto nü parágrafo en-

tenci aplica-se igualmente à prestação de esclarecimentos e informes pcIas instituições financeiras às autormades fiscais, inclusive o torneeimenta de cópias de contas correntes
de depositantes e de outras pC:S~Oa0'3
que tenham relações com as rcteneas
n.sututçôes.
§ 3Q. Para Os efeitos dos parágrafos precedentes será observado:
I - Provada pelo agente fiscal a
instauração do processo, e justítfcada
a necessidade do exame OU dos informes e esclarecimentos, o chefe da
repartição determinará que o agente
fiscal promova os exames necessários
ou solicite a prestação de informes ou
a remessa de cópia de conta corrcnte'
Ir - Considera-se instaurado o processo fiscal a partir da lavratura do
termo de inicio de fiscalização ou de
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Dos produtos e Efeitos Fiscais em
Situação Irregular

mercadoria, salvo nos casos segutntes:
I Infração punida com a pena
de perda da mercadoria;
II - Falta de identificação da contnbuínte ou responsável pela mercadoria em contravenção.
<\rt, 181. Havendo prova 0'1 suspeita fundada de que as coisas a que
se refere o artigo anterior se encontram em residência particular, ou em
dependência de estabelecimento comercial, industrial, profissional
ou
qualquer outro, utilizada corno moradia, o agente fiscal ou o chefe da
repartição, adotadas as necessanas
cautelas para evitar a sua remoção
clandestina, promoverá a busca e
apreensão judicial, se o morador ou
detentor, pessoalmente mtimado, reousar-se a fazer sua entrega,
Art. 182. Serão apreendidas as mercadorias de procedência estrangeira,
encontradas fora da zona aduaneira,
nas seguintes condições:
I - Quando a mercadoria, sujeita
ou não ao imposto, tiver sido Intrcduzida Clandestinamente no Pais ou
importada irregular ou fraudnientamente:
TI -- Quando a mercadoria. sujeita ao Imcosto, estí 'ler desacompanhada de declaração de importação ou
neta de leilão, se em poder de estabelecimeutc importador 0:.1 arremacante. ou de nota-fiscal emttaca com
obedién -ta a todas as exigências deste Regulamento. se em poder de cutros estabelecimentos ou pessoas.

Art. 180, serão apreendídos e apresentados à repartição competente, me;
diante as formalidades legais, as mercadorias, rótulos, selos, notas-fiscais,
guias e documentos de arrecadação,
em contravenção às disposições da Iegislação do imposto sobre produtos industrializados, e tudo o mais que for
necessário à comprovação das infrações.
§ 1Q. Se não for possível efetuar
a remoção das mercadorias ou objetos apreendidos. apreensor, tomadas
as necessárias cautelas, Incumbirá da
sua guarda ou depósito, mediante termo, pessoa idônea, inclusive o ~r6;.H'!O
infrator.
§ 2°, Será feita a apreensão somente do documento, através do qual
foi apurada a infração, quando a prc,
va desta independer da verificação da

§ 1°. b'eíta a apreensão j;3,.S me rcadorlas, será intimado, ímedíatnmentê, o seu proprietário, pOSS1.11r[ H ou
dete ntcr a apresentar, no uraeo de
vinte e quatro horas, os documentos
comprobatórios de sua entra-Ia legal
no Pais ou de seu trânsito regular no
ten-itórío nacional, lavrando-se, de
tudo os necessários termos.
§ 29. I'-To caso de apreensão efetuada par pessoa diferente das indicadas no artigo 172, a Intunacâo será
feita pela repartição fiscal local, que,
após o recebimento das mercadorias,
designará agente fiscal para formalizar a apreensão, se for o caso, cu
Instaurar o procedimento rtscal cabível, observadas as normas deste '.Htígo.
§ 3°. Decorrido o prazo da intimação sem que sejam apresentados os

outro ato que caracterize atividade de
ofício do agente fiscal;
lIr -

O resultado do exame, bem

como as informações e cópias de conta corrente, terão caráter sigiloso o
nâo serão utilizados senão reservadamente.
§ 4°. Caracterizará embaraço à fiscalização a recusa ao atendimento.

pelas pessoas e entidades reíen-tas
neste artigo, de qualquer das solicitaçôes nele previstas.
Art. 179. Sem prejuízo do -üspoa-

te na legislação criminal, é vedada a
divulgação para qualquer fim,
por
parte da Fazenda Nacional ou de SfUS

Iunclonárlos. de informações obtidas
em razão de ofício. sobre a sttuacâo
econômica ou financeira e a na.tureza e estado dos negócios ou f1::,1vl~
dades dos contribuintes e demais pessoas naturais ou jurídicas.
Parágrafo ÚniOJ. Excetuam -se do
disposto neste artigo, unicamente, os
casos de requisição do Poder Legtslatdvc e de autoridade judicial, no ânteresse da Justiça, os de prestação
mútua de assistência para a "Iscanzaçâc dos tributos respectivos, e de
permuta de informações entre os diversos setores da Fazenda Nacional c
entre esta e as dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
CAPÍTULO II
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documentos exigidos ou, ainda, se estes não satisfizerem (IS requisitos Ieeais será lavrado o auto que servi~á de base ao processo fiscal.
Art. 183. Ressalvados os casos para
05 quais esteja prevista a pena de
perda das mercadorias, e os de modutos rarsincedos. adulterados, deteriorados ou destinados à rajstncs.cac
de outros, as mercadorias apreendidas poderão ser restituídas antes do
julgamento definitivo do processo, a
requerimento da parte, depois de _:'..anadas as irregularidades que motivaram a apreensão.
§ 1Q. Na hipótese de falta de tdentíficação do contribuinte ou responsáve., a requerimento da pessoa em
CUJo poder forem encontradas, poderâo ser também restituídas as mercadortas apreendidas, mediante ôepóSlt.) do valor do imposto e do ináx!mo da multa aplicável, ou de prestação de fiança idônea, retidos os espéctmce. necessaríos à instrução oc proces:.o.
§ 2'? Tratando-se de mercadoria etc
fácil deterioração, será dispensada a
retenção dos espécimes, consignandose, minuciosamente, no termo de entrega assinado pelo interessado, o estado da mercadoria e as faltas determinantes da apreensão.
§ 3'? As mercadorias ou outros objetos que, depois de definitivamente
Julgado o processe, não forem retirados dentro de trinta dias, contados da
data da intimação do último despacho, consíderar-se-ân abandonados e
serão vendidos em hasta pública, recolhendo-se o valor aos cofres publtCOS, em pagamento da dívida, se for
c caso, ou à disposição do interessa-co, após deduzidas as despesas de leilão.
§ 4'? Os produtos falsificados, adurterados, deteriorados ou destinados à
falsif'ícaçâo de outros, serão Inutíhsacos, logo que a decisão do processo
tiver passado em julgado, retirados,
antes, os exemplares ou espécimes nocessártos à instrução de eventual processo criminal.
Art. 184. Quando a mercadoria
apreendida for de fácil deterioração,
a repartição fiscal convidará '0 interessado a retirá-la, no prazo que fixar, observado o disposto no artigo
anterior, sob pena de perda da mes-

ma.
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Parágrafo único. No caso de ser
desatendida a intimação OU no de infração punida com a pena de perda
da mercadoria, esta será .meu.atamente arrolada para leilão, oroce.ten00-se, posteriormente, ao preparo <"
julgamento do processo, que terá andamento preferencial, e conservanrrose, em depósito, as ímportãnclas arrecadadas, até final decisão.
Art: 185 As mercadorias e us o»jetos apreendidos, que estiverem depositados em poder de negociante que
vier a falir, não serão arrecadados
na massa, mas removidos para local
que for indicado pelo chefe da reparttçâo fiscal competente.
o

CAPÍTULO III

Do Exame de Escrita

Art. 186. No interesse da Fazenda
Nacional, os agentes fiscais procederão ao exame das escritas fiscal e geral das pessoas sujeitas à fiscalização, referidas no artigo 174.
§ 1(lo No caso de recusa de apresentação dos livros e documentos, o
agente fiscal, diretamente ou par intermédio da repartição fiscal, promovera junto ao representante do Ministério Público a sua exibição jucüc'al, sem prejuízo da lavratura do au,
to por embaraço à físcahzacno .
§ 20 Tratando-se de recusa à eXIbição de livros comerciais registrados, as providências previstas no
parágrafo anterior serão precedidas
de intimação, com prazo não inferior
a setenta e duas horas, para a sua
apresentação, salvo se, estando os livros no estabelecimento fiscalizado,
não alegaso responsável motivo
que justifique o seu procedimento.
§ 3.0 Se, pelos livros apresentados,
não se puder apurar convenientemente o movimento comercial do estabelecimento, colher-se-ão os elementos necessários mediante exame
dos livros e documentos de outros estabelecimentos que com o fiscalizado
transacionem, ou nos despachos, livros e papéis das empresas de transporte, suas estações ou agências, ou
noutras fontes subsidiárias.
Art. 187. Ocorrendo extravio, deterioração ou destruição não intencionais, de livros, notas-fiscais ou
quaisquer outros documentos da escrita fiscal ou geral do contribuinte.
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este comunicará o fato, por escrito c
minudentemente, à repartição fiscal
que tiver jurisdição sobre o estabele-

cimento, dentro das quarenta e oito
horas seguintes à ocorrência.
Art.
188. Constituem elementos
subsidiários, para o cálculo da produção e correspondente pagamento
do Imposto, dos estabelecimentos ln

dustriais, o valor e quantidade das
matérias-primas. produtos intermediários e 'embalagens adquiridas e
empregados na industrrahzação e
acondicionamento dos produtos, o valor das despesas gerais efetivamente
feitas, o da mão de obra empregada
e o dos demais componentes do custo

de produção, assim como as variaçê cs dos estoques de matértas-prtmas,
produtos intermediários e embalagens.
§ 1.0 Apurada qualquer falta, no
confronto da produção resultante do
cálculo dos elementos constantes deste artigo com a registrada pelo estabelecímento, exigir-se-á o imposto
correspondente. o qual, no caso de
fabricante de produtos sujeitos a aliquotas ou preços diversos, será calculado com base nas alíquotas e preÇ03 mais elevados. quando
não [01
possível fazer a separação pelos elementos da escrita do estabelecimen-

to.

2.0 Apuradas, também, receitas
cuja origem nao seja comprovada,
consíderar-se-âo provenientes de vendas não registradas e sobre elas se-a
exigido o imposto, mediante adoçao
do critério estabelecido no parágrafo
anterior.
Art. 1'89. Serão admitidas tolerâncias de quebra." quando relacionadas
com as quantidades de produtos Industrilizados por um mesmo estabelecimento e permitidas pela Secretaria
da Receita Federal.
§ 1.0 Entende-se por quebra a redução quantitativa do estoque do produto já industrializado, por motivo de
acidente, deterioração ou defeito, devidamente comprovados, que o inutilizem ou tornem impróprio para o
c..nsumo .
§ 2." A permissão será dada a requerimento do interessado. instruído
com a completa justificação da tele..
râncía pleiteada, depois de ouvidos os
órgãos técnicos competentes.
Art. 190. Ao realizar exame de escrita, o agente fiscal convidará o pro§
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prietário do estabelecimento ou seu
representante a acompanhar o trabalho ou indicar pessoa que o faça, e,
n« caso de recusa, fará constar eSSQ
ooorrêncía do termo ou auto que la.·
vrar .
Art. 191.
Não são passíveis de
apreensão os livros da escrita geral,
salvo quando indispensável à defesa
dos interesses da Fazenda Nacíonaí ,
TÍTULO V

Disposições Especiais
CAPíTULO I

Disposiçtio Preliminar

Art
192. Salvo
disposição em
contrário, incompatibilidade manifesta ou duphcidade de exigência, o
cumprimento das obrigações estabelecidas neste Título não dispensa o
das de caráter geral previstas neste
Regulamento.
CAPÍTULO II

Das Operações Realizadas Fora
do Estabelecimento

Art. 193. Na saída de produtos
para realização de operações fora do
estabelecimento industrial ou equlparado a industrial, inclusive por
mele de ambulantes, será emitida !1Jta-fiscal que, além dos requisitos exigidos, conterá a indicação dos númern., e respectivas séries e subsértee
das notas em branco, a serem utllizadas por ocasião da entrega dos produtos.
§ 1.0 Na hipótese de entrega feita
por ambulantes, poderão ser emitidas
notas-fiscais sem lançamento do tmp-sto, desde que sejam feitas nas
mesmas as seguintes indicações:
J ~ A declaração de que o Imposto se acha incluído no valor dos produtos, em caracteres visíveis, ímpressos ou a carimbo;
II - O número e data da notafiscal que acompanhou os produtos
entregues ao ambulante.
~ 2~ Por ocasião do retorno do ambulante, o estabelecimento "arquivará
a L" via da nota-fiscal relativa à remessa, fazendo, antes. no verso da
mesma, o balanço do imposto nela
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lançado com o devido pelas ven~as
realizadas, indicando, obrfgatortamente, as séries, subsérfes e números
das notas emitidas por aquele.
§ 3.0 Se da apuração de que trata
o parágrafo precedente resultar saldo
devedor o estabelecimento emitirá
nota'-fis~al com lançamento do Imposto e a declaração prevista no incíso VI do aettgo 125, para escrituração no livro Registro de Saídas; se
resultar saldo credor, o estabelecimento emitirá nota-fiscal de entrada,
para escrituração no livro Registro
de Entradas.
§ 4.0 Considerar-se-á, também, que
houve retorno do ambulante, quando
ocorrer prestação de contas, a qualquer titulo, entre as partes interessadas, ou entrega de novos produtos ao
ambulante.
§ 5.° Os contribuintes que operarem na conformidade deste artigo
por intermédio de prepostos, fornecerão, a estes, documentos comprobatório dessa condição.
CAPíTULO III

Da Remessa de Produto!
poro Depósitos, Exposiçlto
e DemonstraçáD
SEÇão I

Dos Depós1,tos Fechados.

Art. 194. Na remessa de produtos
para deposito fechado do próprio
contribuinte, localizado na mesma
unidade da Federação, assim como
em seu retorno ao estabelecimento
depositante, será emitida nota-fiscal,
sem lançamento do imposto, contendo os requisitos regulamentares e, especialmente: valor dos produtos, natureza da operação ("Outras saídas remessa para deposito fechado" ou
"Outras saídas - retorno de mercadorias depositadas") e o dispositivo
que autoriza a suspensão do imposto.
Parágrafo único. As notas-fiscais
que acompanharem os produtos serão
emitidas pelo estabelecimento depositante, na remessa, e pelo deposito,
no retorno.
Art. 195. Na saída de produtos
armazenados em deposito fechado,
com destino a. outro estabelecímento,
ainda que da mesma empresa, o 6"8-
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tabeleclmento depositante emitirá nota-fiscal com lançamento do imposto,
se devido, e com indicação da circunstância de que os mesmos serão
retirados do deposito (artigo 125,
inciso IV), mencionando-se o endereço e números de inscrição deste
no Cadastro Geral de Conteibulntea
e no fisco estadual.
§ 1.0 O deposito fechado, na saída
das mercadorias, emitirá nota-fiscal
para o estabelecimento depositante,
sem lançamento do imposto, contendo especialmente:
I - Valor dos produtos, que será
aquele atribuído por ocasião de sua
entrada no deposito fechado;
II - Natureza da operação: "Ou ..
tras saídas - retorno simbólico de
mercadorias depositadas"; .
UI - Número, série, subsérle e
data da nota-fiscal emitida pelo estabelecimento depositante;
IV Nome, endereço e números
de inscrição do estabelecimento a que
se destinarem os produtos, no Cadastro Geral de Contribuintes e no
fisco estadual;
Data da saída efetiva doa
V
produtos.
§ 2.° O deposito fechado indicará
no verso da via da nota-fiscal emitida pelo estabelecimento depositante.
que deverá acompanhar os produtos
a data de sua efetiva saída, o número, a série, a subsérte e a data da
nota-fiscal a que se refere o parágrafo anterior.
§ 3.0 A nota-fiscal aludida no § 1.'"
será enviada ao estabelecimento depositante, que deverá escriturá-la, no
Registro de Entradas, dentro de dez
dias, contados da saída efetiva dos
produtos do depósito fechado.
Art. 196. Na saída de produtos para
entrega a depósito fechado, pertencente ao estabelecimento destinatário,
quando ambos estejam localizados na
mesma unidade da Federação, o estabelecimento destinatário será considerado depositante, devendo o remetente emitir nota-fiscal, com lançamento do imposto, e devido, indicando:
I - Como destinatário, o estabelecimento depositante;
11 - No corpo da nota-fiscal, o
local de entrega, endereço e números
de inscrição do deposito fechado no
Cadastro Geral de Contribuintes e no
fisco estadual.
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§ 1.° O deposito fechado deverá:
I - Escriturar a nota-fiscal, que
acompanhou os produtos, no Registro

de Entradas;

II - Apor na nota-fiscal referida
no inciso anterior a data da entrada
efetiva dos produtos, remetendo-a ao
estabelecimento depositante.
§ 2.° O estabelecimento depositante
deverá:
I - Lançar a nota-fiscal no ReM
gistro de Entradas, dentro de dez
dias, contados da data da entrada
efetiva dos produtos no deposito fe-

chado;
II ~ Emitir nota-fiscal relativa à
saída simbólica, dentro de dez dias,

contados da data da entrada efetiva
dos produtos no deposito. fechado, na,

forma do artigo 194, mencionando,
ainda, número e data da nota-fiscal
emitida, pelo remetente;
III - Remeter a nota-fiscal, alu ..
dida no item anterior. ao deposite
fechado, dentro de cinco dias, contados da emissão.
§ 3.° O deposito fechado deverá
anotar na coluna "Observações" do
Registro de Entradas, relativamente
ao lançamento previsto no inciso I do
§ 1.0, o número, a série, a subsérfe
e a data da nota-fiscal referida no
inciso II do parágrafo anterior.
§ 4° O direito ao crédito do -mpôsto, quando admitido, será do estabelecimento depositante.
Art. 197 Entende-se como depos-to
fechaoo aquele em que não se realizem vendas, mas apenas entregas por
ordem do depositante dos produtos.
Parágrafo único. Inclui-se entre cs
depósitos fechados a área externa, oelimitada, de estabelecimento fabricante de veiculas automóveis.
SEÇÃo TI
Dos Armazéns Gerais

Art. 198. Na remessa de produtos
para depósito em armazém geral localizado na mesma unidade da Federação do estabelecimento remetente, assim como em seu retorno a este,
será emitida nota fiscal sem rançamenta do irnposto, contendo os -ecuisitos regulamentares e, especíalmente: valor dos produtos, natureza da
operação ("Outras saídas - remessa

para depósito" ou "outras saídas retorno de mercadorias depositadas")
e o dispositivo que autoriza a suspensão do imposto.
Parágrafo único. As notas-fiscais
que acompanharem os produtos serão emitidas pelo depositante, .ia remessa, e pelo armazém geral, no retorno.
Art. 199. Na saída de produtos depositados em armazém geral situado
na mesma unidade da Federação do
estabelecimento
depositante,
com
destino a outro estabelecimento, ainda que da mesma empresa, o depositante emitirá nota-fiscal com lançamento do imposto, se devido, e com
a indicação da circunstância de .roe
os mesmos serão retirados do armazém geral, mencionando-se o eodcreço € números de inscrição deste 110
Cadastro Geral de Oontrfbuintes e
no fisco estadual.
S 1° O armazém geral, na salda dos
produtos, emitirá nota-fiscal para O
ei:'t,abelecimen.to depositante, sem Iançame nto do Imposto, contendo especíahnente:
1 Valor dos produtos, que será
aquele atribuído por ocasião. de sua
entrada no armazém geral,
Il - Natureza da operação: "Outras saídas ~ retorno simbólico de
produtos depositados";
III -- Número, série, suosene e data da nota-fiscal emitida pelo estabelecimento depositante, na forma co
"caput" deste artigo;
IV - Nome, endereço e números de
inscrição do estabeleoímentn j- uue se
destinarem os produtos, no Cadastro
Gera! de Contribuintes e no fisco EStadual;
V "- Data da saída efetiva dos produtos.
§ 2° O armazém geral indicará nc
verso das vias da nota-fiscal emitida
pelo estabelecimento depositante, qlle
deverao acompanhar os prodtuos a
data de sua efetiva saída, o número
sene, subaérie e cata da nota-llSCa'j
a que se refere o parágrafo anterior.
§. 3° ~ nota-fiscal aludida no § 10
s~ra enviada ao estabelecimento deposítante, que deverá escriturá-la no
R.egistro de Entradas, dentro de G.('~
días, contados da saída efetiva dos
produtos do armazém geral.
Art. 20.0. Na saída de produtos pa~
ra depósito em armazém geral loca-
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Iízado em unidade da Federação, díversa daquela em que se situa o estabelecimento remetente, este emitirá nota-fiscal, com lançamento no
imposto, se devido, contendo, escecaalmente, a indicação do valor
dos
produtos e da natureza da operacao:
"Outras saídas - remessa para dep- aíto em outro Estado".

Art. 201. Na saída de produtos depositados nas condições indicadas no
ouartigo precedente, com destino
tro estabelecimento,
ainda que da
mesma empresa, o depositante emitirá nota-fiscal sem lançamento 1·:)
imposto, contendo, especialmente, a
indicação do valor e natureza da operação e da. circunstância de que os
produtos serão retirados do armas..ém
geral, mencionando-se endereço c
números de inscrição deste no Cadastro Geral de Contribuintes e no fisco estadual.
§ 1° O armazém geral, na salda dos
produtos, emitirá:
I - Nota-f1scal para f) estabelecimento destinatário, contendo .JS requisitos exigidos e, especíalmen.e:
a) valor da operação, que será °
da nota-fiscal emitida pejo estatelecimento depositante, nu forma 'ío
"caput" deste artigo;
t» natureza da operação:
"Outras
saidas - remessa por conta e cedem
de terceiros";
CI número, série, subsérte e data
da nota-fiscal emitida pelo estabelecimento depositante, bem como nome, endereço e números de Inscrtcã 'J
deste no Cadastro Geral de Ccntrfbuíntes e no fisco estadual;
d) lançamento do imposto, se devrdo, com a declaração: "O recolhtmento do IPI é de responsabilidade ao
armazém geral";
n - Nota-fiscal para o estabelecimente. depositante, sem lançamento
do imposto, contendo os requisitos
exigidos e, especialmente:
a)
valor dos produtos, que será
aquele atribuído por ocasião de sua
entrada no armazém geral;
b) natureza da
operação: "outras
saídas - retorno simbólico de mercadorias depositadas";
c) número, série, subsêrle e data
da nota-fiscal emitida na forma do
"caput" deste artigo, pelo estabelecimenta depositante, bem como nome.
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endereço e números de mscnceo deste no Cadastro Geral de Contrfbulntes e no fisco estadual;
d) nome, endereço e números de
inscrição do estabelecimento destinatário no Cadastro Geral de Contrrbuintes e no fisco estadual e número,
série, subseríe e data da nota-fiscal
referida no inciso I;
e) data da efetiva saída dos produtos.
§ 2" Os produtos serão acompanhados no seu transporte pelas notas-riscais referidas DO "caput" deste c..rügo e no inciso, I do parágrafo anterior.
§ 3° A nota-fiscal a que se r eíere
o inciso n, do § l°, será enviada ao
estabelecimento depositante, que deverá escriturá-la no Registro de Entradas, dentro de dez días, contados
da saída efetiva dos produtos do armazém geral.
§ 4" O estabelecimento destmatário, ao receber os produtos. lançará
110 Registro de Entradas a nota-tiscal a que se refere o "caput' -testc
artigo, anotando na colunavt.rbservaçôes" o número, série, subsérte P. data da nota-fiscal aludida no Inciso 1,
do ~ 1°, bem como o nome, endereço e números de inscrição do armazém geral rio cadastro Geral de Contribuintes e no fisco estadual.

Art. 202. Na saída de produtos para entrega em armazém geral Ioceüzado na mesma unidade da Federação do estabelecimento destlnatarto,
este será considerado depositante, devendo o remetente emitir nota-tíscar
com lançamento do imposto, se devido, contendo a indicação do v-uor e
natureza da operação e, ainda:
I - Como destinatário, o estabe,ecimento depositante;
II - Local da entrega, endereço e
números de inscrição do armazém geral no Cadastro Geral de Oontríbumtes e no fisco estadual.
§ 1° O armazém geral deverá:
I - Escriturar a nota-fiscal que
acompanhou os produtos, no Registro
de Entradas;
Il - Apor na nota-fiscal rere-tca
no item anterior a data da entrada
efetiva dos produtos, remetendo-a ao
estabelecímento depositante.
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§

2° O estabelecimento depusltante

deverá:

I ~ Escriturar a nota-fiscal no
Registro de Entradas, dentre' de dez
dias contados da -íata r:la entrada
efetiva das mercadorias '10 armazém
geral;

II - Emitir nota-fiscal relativa à
saída simbólica, dentro de dez dias,
contados da data da entrada efetiva
dos produtos no armazém cetal, na
forma do artigo 198, mencionando,

ainda, o número e data do documento fiscal emitido pelo remetente;
III - Remeter a nota-fiscal alu-

dida no item anterior. to armazém
geral, dentro de cinco dias, contados
da data da sua emissâo.
â
3° O armazém geral deverá anotar na coluna "Observações" do Registro de Entradas, relativamente ao
lançamento previsto no inciso r, do
§ 1", o número, série, subsérte e data
da nota-fiscal referida no inciso 11
do parágrafo anterior,
§ 4" O direito ao crédito do 'mpcsto, quando admitido, será do esta i-,f"
Iecímento depositante.
Art. 203. Na saída de produtos para entrega em armazém gera] localizado em unidade da Federação, diversa daquela onde está situado o
estabele.cimento destinatário, este será considerado depositante, devendo o
remetente:
I - Emitir nota-fiscal contendo os
requisitos exigidos e, especialmente;
a) como destinatário o estabelecimento depositante;
,
b) valor da operação;
c) natureza da operação;
,d)
local da entrega, endereço e
numeras de inscrição do armazém geral no Cadastro Geral de Contribuintes e no fisco estadual;
e) lançamento do imposto, se devtdo;
II - Emitir nota-fiscal para o armazém geral, a fim de acompanhar o
transporte d~s mercadorias, sem lançamento do Imposto, contendo os requisitos exigidos e, especialmente:
a) valor da operação;
b) natureza da. operação: Outras
saídas - para depósito por conta e
ordem de terceiros";
CJ nome, endereço e números
de
inscrição do estabelecimento desti-

natário e depositante, no Cadastro
Geral de Contribuintes e no fisco estadual;
d) número, série, subsérre e data
da nota-fiscal referida no .ncieo anterior.
§ l° O estabelecimento destlnatárfo
e depositante,
dentro de dez dias,
contados da data da entra-Ia efetiva
dos produtos no armazém geral, deverá emitir nota-fiscal para e-te, relativa à saída simbólica, cont encto os
requisitos exigidos e, espectatmente:
I ~ Valor da operação;
II ~ Natureza da operação: "Outras sai das ~ remessa para deposito" ~
IH - Lançamento do imposto, 55
devido;
IV - Circunstância de que os produtos foram entregues diretamente
ao armazém geral, mencionando -se o
número, série, subsérie e data da nota-fiscal emitida na forma do Inciso
I do "caput", pelo estabelecimento remetente, bem como nome, enderece e
números de menção deste no Cadastro Geral de Contribuintes e no fisco estad ual.
§ 2° A nota-fiscal referida no parágrafo anterior deverá ser remetida
ao armazém geral dentro de CInCO
dias, contados da data da sua emissão,
§ 3° O armazém geral registrará a
nota-fiscal referida no § 1°, anotando na coluna "Observações" o número, série, subséríe e data da nota-fiscal aludida no inciso II do "caput"
bem como nome, endereço e númercs de inscrição do estabelecimento re. metente no Cadastro Geral de Contribuintes e no fiscal estadual,
Art. 204. Na saída de produtos depositados nas condições tndicacas no
artigo precedente, serão observadas as
prescrições contidas no artigo ~Ol.
Art. 205. Nos casos de transmissão
de propriedade de produtos, que permanecerem no armazém geral situado na mesma unidade da Federação
do
estabelecimento depositante
e
transmitente, este emitirá nota-fiscal
para o estabelecimento adquirente,
com lançamento do imposto, se devido, contendo a indicação do valor e
natureza da operação e da circunstância de que os produtos se encontram depositados no armazém geral,
mencionando-se endereço e números
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de inscrição deste no Cadastro Geral
de Contribuintes e no fisco estadual.
§ 10 O armazém geral emitirá nota-fiscal para o estabelecimento depositante e transmitente, sem lançamento do imposto, contendo )8 requisitos exigidos e, especialmente:
I - Valor dos produtos, que será
aquele atribuído por ocasião de sua
entrada no armazém geral;
II - Natureza da operação: "Outras saídas - retorno simbólico de
mercadorias depositadas";
III - Número, série, subsérte e data da nota-fiscal emitida pelo estabelecimento depositante e transmitente,
na forma do "caput" deste artigo;
IV - Nome, endereço e números de
inscrição do estabelecimento adquirente no Cadastro Geral de Contrlbuintes e no fisco estadual.
§ 29 A nota-fiscal aludida no parágrafo anterior será enviada ao estabelecímento depositante e transmitente, que deverá escriturá-la no Registro de Entradas, dentro de dez dias,
contados da data da sua emissão.
§ 39 O estabelecimento adquirente
escriturará a nota-fiscal referida no
"caput" deste artigo, no Registro de
Entradas, dentro de dez dias, contados da data da sua emissão.
§ 49 No prazo referido no paragra.
to anterior, o estabelecimento adquirente emitirá nota-fiscal para o ar
mazém geral, sem lançamento do imposto, contendo os requisitos exígtdoe
e, especialmente:
I - Valor dos produtos, que será o
da nota-fiscal emitida pelo estabeje.
menta depositante e transmitente, na
forma do "caput" deste artigo;
II - Natureza da operação: "Outras saídas - remessa símbólíca de
mercadorias depositadas";
III - Número, série, subsérte e da.
ta da nota-fiscal emitida na forma do
"caput" deste artigo, pelo estabelecimento depositante e transmitente,
bem como nome, endereço e números
de inscrição deste no Cadastro Geral
de Contribuintes e no fisco estadual.
§ 59 Se o estabelecimento adquírente estiver situado em unidade da Federação, diversa daquela onde está
situado o armazém geral, na nota.
fiscal referida no parágrafo anterior
será lançado o imposto, se devido.
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§ 69 A nota-fiscal aludida no ~ 49
será enviada, dentro de cinco dias,
contados da data da sua emissão, ao
armazém geral, que deverá escriturála no Registro de Entradas, dentro ne
igual prazo, a partir da data dé seu
recebimento.
Art. 206. Nos casos de transrmssac
de propriedade de produtos, que permanecerem em armazém geral situado em unidade da Federação, diversa
da do estabelecimento depositante a
transmitente, este emitirá nota-üsce
para o estabelecimento adquirente
sem lançamento do imposto, contendo
a indicação do valor e natureza da
operação e da circunstância de que
os produtos se encontram deposítadoe
em armazém geral, mencionando-se
endereço e números da inscrição deste
no Cadastro Geral de Contribuintes e
no fisco estadual.
§ 19 O armazém geral emitirá:
I ~ Nota-fiscal para o estabelecimento
depositante e transmitente,
sem lançamento do imposto, contendo
os requisitos exigidos e, especialmente:
a) valor dos produtos, que
será
aquele atribuído por ocasião de sua
entrada no armazém geral;
b) natureza da operação: "Outras
saídas - retorno simbólico das mercadorias deposttadas'";
C) número, série, subsérle e data
da nota-fiscal emitida pelo estabelementa depositante e transmitente, na
forma do "caput" deste artigo;
d) nome, endereço e números de
inscrição do estabelecimento adquirente no Cadastro Geral de Contribuintes e no fisco estadual;
II - Nota-fiscal para o estabelecimenta adquirente, contendo os equísitos exigidos e, especialmente:
a) valor da operação, que scra o . ..e
nota-fiscal emitida pelo estaberecímenta depositante e transmitente, na
forma do "caput" deste artigo;
b) natureza da operação: "Outraa
saídas - transmissão de propriedade
de mercadorias por conta e ordem de
terceiros" ;
c) lançamento do imposto, se devida;
d) número, série, subséríe e data
da nota-fiscal emitida na forma do
"caput" deste artigo, pelo estabelecimento depositante e transmitente,
bem como nome, endereço e números
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de inscrição deste no Cadastro Geral
de Contribuintes e no fisco estadual.
§ 29 A nota-fiscal aludida no inciso
I do parágrafo anterior será enviada
dentro de cinco dias, contados da data. da sua emissão, ao estabelecimento
depositante e transmitente, que deverá escriturá-la no Registro de Entradas, dentro de igual prazo, a partir
da data de seu recebimento.
§ 3Q A 'nota-fiscal aludida no ínctsc
11 do § 1Q será enviada dentro de
cinco dias, contados da data da sua
emissão, ao estabelecimento adqulrente, que deverá escritura-la no Registro de Entradas, dentro te igual
prazo, a partir da data do recebímeuto, anotando na coluna "Observações" o número, série, subsérie e data
da nota-fiscal referida no "caput"
deste artigo, bem como nome, endereço e números de inscrição do estabelecimento depositante e transmítente no Cadastro Geral de Contribuintes e no fisco estadual.
§ 4Q No prazo referido no parágrafo
anterior, o estabelecimento adquirente emitirá nota-fiscal para o armazém geral, sem lançamento do ímposto, contendo os requisitos exigidos e,
especialmente:
I - Valor da operação, que sere
o da nota-fiscal emitida pelo estabelecimento depositante e transmitente,
na forma do "caput" deste artigo;
II Natureza da operação: "Outras saídas - remessa simbólica de
produtos depositados";
III - Números, série, subséne e data da nota-fiscal emitida na forma
do "caput" deste artigo, pelo estabelecimento depositante e transrrutente, bem como nome, endereço e
números de inscrição deste no Cadastro Geral de Contribuintes e no fisco
estadual.
§ 5Q Se o estabelecimento adqurreu ..
te estiver situado em unidade da Federação, diversa da do armazém geral, na nota-fiscal referida no parágrafo anterior será efetuado o lançaruento do imposto, se devido.
§ 69 A nota-fiscal aludida no § 4Q
será enviada, dentro de cinco dias,
contados da data da sua emissão, ao
armazém geral, que deverá escriturála no Registro de Entradas, dentro
de igual prazo, a partir da data de
seu recebimento.

Art. 207. No recebimento de produtos com suspensão do imposto, e
armazém geral fará, no verso do conhecimento de depósito e do warrant
que emitir, a declaração "Recebido
com Suspensão do Imposto sobre Produtos Industrializados".
SEÇÃO m
Da.

Rem~w

para

E~àçlIo

e õemonstrcçõo
Art. 208. Os produtos nacionais ou
estrangeiros, remetidos por estabelemente industrial ou equiparado a industrial, para demonstração ou exposição ao público, em feiras de amostras e promoções semelhantes, sairão
acompanhados de nota-fiscal, sem
lançamento do imposto, da qual constará, especialmente, a indicação do
dispositivo regulamentar que autorí-.
za a suspensão do tributo.
§ 19 Se os produtos saírem diretamente da repartição, que processou o
despacho aduaneiro, para o destino
previsto neste artlgo, o ímportauor
deverá emitir:
I ~ Nota-fiscal" com suspensão do
imposto, que acompanhará os produtos no seu transito para demonstraç ã o ou exposição;
II - Nota-fiscal de entrada (arügo 141, inciso ·V).
~ 29 No retorno, será emitida notafiscal de entrada, para registro no
livro próprio, com remissão à notafiscal de saída originária.
§ 39 Se os produtos forem transferidos a terceiros, a qualquer título, o
remetente emitirá, simultaneamente:
I - Nota-fiscal de entrada, para
registro no livro
próprio, da quai
constará a indicação "outras entradas não especificadas - retorno simbólico de mercadorias", além da série,
subsér.íe e numero da nota-fiscal de
remessa originária;
II Nota-fiscal com lançamento
do imposto, se devido, para acompanhar os produtos, na qual serão feitas
a indicação da nota-fiscal de entrada, prevista no inciso anterior, e a
anotação de que trata o íncíso IV do
artigo 125.
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CAPíTULO IV

Do Conserto, Restauração
ou Recondicionan:z,ento

Art. 209. O estabelecimento que
efetuar conserto, restauração ou recondicionamento, emitirá nota-fiscal
de entrada, modelo 3, de subsérie eS
pecial, da qual conste a índicaçâa
"Conserto". para registro dos objetos
recebidos para aquêles fins, mesmo
que tenham sido acompanhados de
qualquer outro documento fiscal.
Parágrafo único. Na hipótese da
parte final deste artigo, o 'ançamento no Registro de Entradas sera .eíto
à vista da nota-fiscal de entrada para conserto, da qual constará a indicação do documento recebido.
Art. 210.
O produto consertado,
restaurado ou recondícionado será
restituido ao proprietário, acompanhado de nota-fiscal, eom lançamento do imposto, se devido, na qual se
mencionará a nota-fiscal de entrada
prevista no artigo precedente.
Art. 211. No caso de reparo em
virtudo de garantia, será adotado o
procedimento previsto nos artigos 209
e 210.
Art. 212. A Secretaria da Receita
Federal baixará as instruções complementares que entender necessárias à
execução das normas previstas neste
Capitulo.
4

CAPÍTULO V

Da Zona Franca de Manaus

Art. 213. Os produtos nactonars remetidos diretamente à Zona Pr anca
de Manaus para ali serem consumidos
ou industrializados, ou dali reexportados para o exterior, sairão com suspensão do imposto do estaberecimento
industrial ou do que lhe seja eq.nparado, acompanhados de nota fiscal
que conterá, conforme o caso, as declarações "Saída com suspensão do
imposto" ou "Saida com suspensão do
Impôsto - Zona Franca de Manaus
~ reexportação para o Exterior".
§ 19 O remetente comprovará,
no
prazo de cento e vinte dias, contados
da data da emissão da nota-fiscal, R
entrega real dos produtos, na Zona
Franca da Manaus, a seu destinatário.

§ 2º A prova será produzida mediante a apresentação de uma das
vias do conhecimento de transporte
e da 4~ via da nota-fiscal, datadas e
visadas pela Superintendência da
Zona Franca de Manaus
.
(SUFRAMA), à repartição fiscal
mencionada no ~ 49 deste artigo. que
reterá a via da nota-fiscal e visará
o conhecimento de transporte, devolvendo-a ao contribuinte.
§ 39 Na hipótese em que não naja
emissão de conhecimento de transporte, esse documento será substituído por declaração do transportador,
datada e visada pela Supermtendenela da Zona Franca de Manaus
(SUFRAMA), de que as mercadorias
foram entregues ao destinatário.
§ 49 O prazo referido no § 19 poderá ser prorrogado por sessenta dias,
pela repartição do fisco estadual.
§ 59 Quando os produtos forem remetidos pelo seu fabricante a outro
estabelecimento, para industrialização
adicional, por conta e ordem do -íestinatário na Zona Franca de Manaus,
o praz-o fixado no S 1 será contado
a partir da saida do último estabelecimento, estendendo-se o regime de
suspensão do imposto ao transito entre os estabelecimentos referidos, mediante indicação deste dispositivo nos
efeit-os fiscais emitidos.
Art. 214. O procedimento dete-mlnado no artigo precedente e em seus
parágrafos aplica-se. também, às remessas de produtos nacionais cext.
nados a consumo interno ou utüiza. ção na Amazônia Ocidental. definida
no Decreto nv 63.871, de 1968, através
da Zona Franca de Manaus ou de
seus entrepostos.
Art. 215. Os produtos de origem
nacional destinados à Zona Franca
de Manaus, com a finalidade de serem reembarcados ou vendidos, para
outros pontos do território nacional,
serão estocados em armazéns ou emb" reações sob controle da SUFRAMA
na forma das determinações desse órgão, observadas pelos remetentes as
formalidades previstas no artigo 213
e seus parágrafos.
Parágrafo único. O reembarque ou
a venda se equiparam a saída, para
eíeto de constituição do fato gerador,
e sujeitam o responsável por tais operações ao pagamento do Imposto e ao
cumprimento das demais obrigações
previstas neste Regulamento.

º
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Art. 216. Os produtos nacionais entrados na Zona Franca de Manaus,
com os favores de que trata o artigo 213, que venham a ser reembarcactos ou vendidos, para outros pontos do território nacional, ficam sujeitos ao pagamento do imposto, obrigando-se o responsável por tais operações ao cumprimento das demais
disposições regulamentares.
Art. 217. Excetuam-se do disposto
no parágrafo único do artigo 215 e

no artigo 216 os produtos reembarcados ou vendidos, para consumo in ..
terno ou utilização na Amazônia Octdental, nos termos do Decreto número 63.871, de 1968.

Art. 218. Os produtos industrializados na Zona Franca de Manaus, que
se destinem, quer a seu consumo interno, quer a comercialização em qualquer ponto de território nacional, sairão acompanhados de nota-fiscal que,
além dos demais requisitos regulamentares, deverá conter a declaração
"Isento do 1. P. 1. Produzido na
Zona Franca de Manaus".
Art. 219. Os produtos de procedência estrangeira, entrados na Zona
Franca de Manaus nos termos do inciso XVI do artigo 7.°, que saírem para
qualquer outro ponto do território nacional, sujeitam o remetente ao pagamento do imposto, por ocasião do
desembaraço aduaneiro, salvo:
I - Se se tratar de bagagem, como
definida na legislação aduaneira;
II - Se se tratar dos produtos relacionados no inciso XLVI do artigo 9.°, destinados à Amazônia Ocidental, nos termos do' Decreto número 63.871, de 1968;
IH - Nos demais casos previstos
em lei.
CAPíTULO VI

Operações Diversas
Art. 220. Nas operações em que um
estabelecimento mandar industrializar
produtos, com fornecimento de matérias-primas, produtos intermediários
e material de embalagem, adquiridos
de outros estabelecimentos, os quais,
sem transitar pelo estabelecimento
adquirente. forem entregues pelo fornecedor diretamente ao industrializador, observar-se-á o disposto nos parágrafos seguintes.
§ 1.0 O estabelecimento fornecedor
deverá:
I - Emitir nota fiscal em nome
do estabelecimento adquirente, da

EXE6U'l1'\IO

qual, além das exigências previstas no
artigo 124, constarão nome, endereço
e números de ínscrtcão no Cadastro
Geral de Contribuintes e no fisco estadual do estabelecimento Industría.,
lizador, bem como a círcunstâncía de
que se destinam a industrialização;
II - Efetuar na nota fiscal referida no item anterior o lançamento
do imposto, quando devido, o qual
será aproveitado como crédito pelo
adquirente, se for o caso;
III - Emitir nota fiscal, sem destaque do imposto, para acompanhar
o transporte .das mercadorias ao estabelecimento industrializador, mencionando, além das exigências previsras no artigo 124 número, série, subsérie e data da nota fiscal referida no
inciso I e nome, endereço e números
de inscrição no Cadastro Geral de
Contribuintes e no fisco estadual do
adquirente por cuja conta e ordem a
mercadoria será industrializada.
§ 2.° O estabelecimento industriallzador deverá:
I - Emitir nota fiscal, na saída do
produto industrializado com destino
ao autor da encomenda, da qual, além
das exigências previstas no artigo 124,
constarão o nome, endereço e númercs de inscrição no Cadastro Geral de
Contribuintes e no fisco estadual do
fornecedor, e número, série, subsérle
e data da nota fiscal por este emitida, bem como valor do produto recebido para industrialização e o valor total cobrado do autor da encomenda, destacando deste o valor dos
produtos por ele empregados diretamente;
II - Efetuar, na nota fiscal referida no inciso anterior, sobre o valor
total cobrado, o lançamento do ímpôsto, quando exigido, o qual será
aproveitado como crédito pelo autor
da encomenda, se for o caso.
Art. 221, Na hipótese do artigo anterior, se os produtos tiverem que
transitar por mais de um estabelecimento industrializador, antes de serem entregues ao adquirente, autor da
encomenda, cada industrializador deverá:
I - Emitir nota fiscal para acompanhar o transporte das mercadorias
ao industrializador seguinte, sem lançamento do imposto, contendo, além
daa exigências previstas no artigo 124:
a) a indicação de que a remessa se
destina a industrialização por conta
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e ordem do adquirente, autor da encomenda, que será qualificado nessa
nota;
b) a indicação do número, série e
subsérie e data da nota fiscal com
que foi recebida a mercadoria, e nome,
endereço e números de inscrição do
seu emitente no Cadastro Geral de
Contribuintes .e no fisco estadual;
11 - Emitir nota fiscal em nome
do estabelecimento adquirente, autor
da encomenda, contendo, além das
exigências previstas no artigo 124:
a) a indicação do número, série e
subséríe da nota fiscal com que foi
recebida a mercadoria, e nome, en
dereço e números de inscrição do seu
emitente no Cadastro Geral de Contribuintes e no fisco estadual;
b) a indicação do número, série e
subsérie e data da nota fiscal referida no inciso anterior;
c) o valor dos produtos recebidos
para industrialização e o valor total
cobrado do autor da encomenda, destacando deste o dos produtos por ele
empregados diretamente;
d) o lançamento do imposto, quando
devido, calculado sobre o valor total
cobrado e que será aproveitado, como
crédito, pelo autor da encomenda, se
for o caso.
Art. 222_ Na remessa de produtos,
efetuada pelo industrializador, diretamente a estabelecimento que os tenha adquirido, o autor da encomenda
emitirá nota fiscal em nome do adquirente, com lançamento do imposto, se devido, fazendo constar, ainda,
a observação mencionada no artigo
125, inciso IV.
§ 1.0 O industrializador emitirá nota
fiscal para o encomendante, com Ianç: menta do . poso. se devido, consignando a expressão "Retorno simbólico de produtos industrializados por
encomenda", no espaço destinado à
natureza da operação, e o número e
série da nota fiscal que acompanhou
as matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem,
recebidos para industrialização.
§ 2.0 O disposto neste artigo aplir> -se às remessas feitas pelo executor
da encomenda a outros estabelecimentos pertencentes à mesma firma.
Art. 223. Na hipótese em que o produto industrializado por encomenda,
antes de sair do estabelecimento industrializador, seja por este adquirido,
será emitida nota fiscal:
I - Pelo industrializador, nos termos do § 1.0 do artigo anterior; e
R

-I.

11 - Pelo autor da encomenda, com
lançamento do imposto, se devido,
contendo a declaração prevista no inciso V do artigo 125.
Parágrafo umco. Considerar-se-á
ocorrido o fato gerador na data da
aquisição do produto, ou, se a venda
tiver sido realizada antes de concluída a operação, na data da conclusão
desta, não podendo o valor tributável,
no último caso, ser inferior ao previsto no inciso I do artigo 23.
CAPÍTULO VII

Dos Produtos do Capítulo 22
da Tabela

Art. 224. Para efeito de cálculo do
imposto sobre os produtos referidos
nas posições 22.01, 22.02 e 22.03, da
Tabela, não serão computados os valores dos recipientes e embalagens
cobrados dos adquirentes, quando
atendidas as seguintes condições:
I -- Que sejam debitados na nota
fiscal, em parcela destacada, no máximo pelo seu valor de reposição,
acrescido de até 5% (cinco por cento)
para cobertura das despesas de cobrança e outras;
II - Que o valor de reposição não
exceda o preço pelo qual os recipientes e embalagens são normalmente adquiridos dos respectivos fabricantes,
ao tempo. em que são debitados <t:J:J
adquirentes das bebidas;
111 - Que não seja utilizado o crédito do imposto referente aos recipientes e embalagens debitados aos adquirentes das bebidas.
Art. 225. As bebidas do Capítulo
22, da Tabela, não podem ser vendidas ou expostas à venda, no varejo,
em recipientes de capacidade superior
a um litro.
Parágrafo único. Excluem-se da
proibição o chope, compreendido na
subposíção 22.03.04.00 e os produtos
das posições 22.04, 22,05 e 22.08, subposições 22.09.01. 00 e 22.09.05 _00 e
posição 22.10, ficando o Ministério da
Fazenda autorizado a excluir outros
que julgar conveniente (Decreto-lei
n.v 400, de 1968).
Art. 226. O uísque importado a
granel somente poderá ser reacondicionado em recipientes com capacidade de um litro.
Art. 227. O industrial, o engarrafador e o atacadista não poderão remeter aguardente do item 22,09.07.01 a
comerciante varejista, nem este pc-
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derá recebê-la; senão em recipientes
de capacidade igualou inferior a um
litro.
Art. 228. Os estabelecimentos industriais são, ainda, obrigados:
I - A acondicionar, em recipiente
de capacidade não .upertor a um litro, os produtos que se destinem a estabelecimento varejista, salvo os re-

tuarem a venda, emitirão nota fiscal
com lançamento do imposto e a indicação referida no inciso IV do artigo 125.
Art. 233. Sem prejuízo do disposto
no artigo 72, a Secretaria da Receita
Federal poderá adotar regimes especiais de controle para os produtos de
que trata este Capítulo.

f--rídos no parágrafo único do art. 225;
II ~ A mencionar na nota fiscal e
em cada embalagem de acondiciona-

CAPíTULO VIII

mento, a capacidade do continente.
Art. 229. Considera-se engarrafador o estabelecimento que acondiciona a aguardente em recipiente de
capacidade igualou inferior a um
litro.
Art. 230. : .ra efeito de cálculo e
lançamento do imposto. poderá o Ministro da Fazenda. a seu critério, relacionar 05 produtos do Capítulo 22,
da Tabela, e distribui-los por classe
de preço de venda no mercado atacadista ou no comércio vare.lista. determinando que o valor tributável
sete o resultante da aplicação de percentual que estabelecer, sobre o limite máximo do preço da respectiva
classe (Decreto-lei n.e 1.133, de J970).
Art. 231. O valor tributável dos
produtos do Capitulo 22. da Tabela,
de procedência estrangeira. não poderá, na saída dos estabelecimentos
. eouiparados a industrial. ser inferior
a- valor rtue servir de base para cálcuIa do ímoosto de importação, acrescido dos trfbutoa e demais ônus pagos ou exigíveis do importador ou
arrematante. observadas as normas
previstas no artigo 23 (Decreto-lei
n." 1.133, de 1970).

Parágrafo único. Aplica-se o disposto neste artigo aos produtos que,
sem entrarem no estabelecimento do
importador ou arrematante. sejam,
por estes, remetidos a terceiros.
Art. 232. As cooperativas de produtores de álcool oue tiverem optado
pela equiparação de que trata o inciso II do ~ 5.° do artteo 3.°, poderá
ser transfer-ida pelas usinas associadas. mediante entrega simbólica. a
produção de álcool. cumpridas as exígências resrulamentares pertinentes e,
esnecie.lmente. a emissão de nota fiscal com lançamento do imposto e a
índicacâo da. natureza da on"'''''lCRo:
"Outras saídas ~ Remessa simbólica".
Parágrafo único. As cooperativas
credltar-se-ãc do imposto e, ao ere-

Dos Produtos do CapUulo 24
da Tabela

Art. 234. Para efeito de cálculo e
pagamento do imposto na saida dos
produtos de estabelecimento industrial ou equiparado a industrial, e
aplicação das demais medidas de controle fiscal. os produtos do item ."
24.02.02.99 (cigarros) são distribuídos por classes, de A a K, às quais
corresponderão os preços de venda no
varejo, por vintena, fixados em ato
do Ministro da Fazenda.
Art. 235, O preço de venda no varejo será marcado pelo fabricante,
importador e arrematante, nos rótulos, nos selos de controle ou em etiqueta colada a cada maço, carteira,
lata e caixa, não podendo o produto
ser vendido ou exposto à venda por
preço superior ao marcado .
§ 1.0 li: vedado ao importador e ao
arrematante marcar preço de venda
no varejo inferior ao valor da importação dos produtos, acrescido dos trtbutos aduaneiros do imposto sobre
produtos industrializados e dos encargos cambiais.
§ 2.° A marcação do preço de venda
no varejo será feita. antes da saída
do estabelecimento industrial ou equiparado a industrial, com os dizeres
"Preço no Varejo - Cr$ _
",
Impressos de forma visível e indelével, em caracteres de altura não inferior a dela milímetros, quanto às
letras, e não inferior a cinco mtlímetros. quanto aos algarismos.
Art. 236. O importador e o arrematante de charutos. ciíJ:arrl"'l'" ..:
rilhas e de produtos da subposícão
2~.02.04.~0, de procedência estrangeira.
sao obrigados a colocar, no prazo de
quarenta e oito horas após
recebimente desses produtos, etiquetas nce
maços, carteiras, pacotes, caixas ou
latas, com indicação do nome e endereço de sua firma e do número de
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sua inscrição no Cadastro Geral de
Contribuintes.
Parágrafo único. O fabricante de
produtos da subposição 24.02.01. 00
aplicará, ainda, em cada charuto, um
anel-etiqueta, que indique a sua firma
e endereço, a marca do produto: e o
número de sua inscrição no Cadastro
Geral de Contribuintes ou, apenas,
esta última indicação e a marca fabril registrada, se os produtos estiverem acondicionados em caixas e assim
forem entregues a consumo.
Art. 237. Os estabelecimentos industriais de cigarros, cigarrilhas e
charutos mencionarão, nos rótulos
desses produtos, a quantidade contida
em cada maço, carteira, lata ou caixa.
Art. 238. ~ proibida a venda ou a
exposição à venda de cigarros com o
preço de venda, no varejo, diferente
do estabelecido para a respectiva classe, salvo se o preço for superior ao
da classe K, observado o disposto no
§ 3.° do artigo 240.
Art. 239. No caso de aumento de
preço que exija alteração da escala
de que trata o artigo 234, o Secretário da Receita Federal, a requerimento do fabricante ou importador, formulado por intermédio de seu órgão
de classe, atualizará o preço de venda
no varejo, obedecendo ao seguinte critério;
I - Suprimirá, na escala de preços,
o valor estabelecido para a classe A,
recuando, para esta, o preço da elas5e B, para a classe B o da classe C,
e assim sucessivamente;
II - Incluirá na classe K ° novo
preço, que será sempre superior ao
da classe anterior, pelo menos em crs
0,10 (dez centavos).
§ 1.0 A alteração, para mais, de classe isolada relativamente à marca de
cigarro já existente, não se equipara
à alteração de escala, exigindo tãosomente prévia comunicação do interessado, através do órgão local da
Secretaria da Receita Federal, para
efeito de provisão de selos de controle.
2.° A norma precedente não exclui a observância das exigências dos
órgãos controladores de preços, bem
como. o fiel cumprimento dos preceitos relativos ao uso do selo de controle.
3.° O fabricante de cigarros ê
obrigado a comunicar à Secretaria da
Receita Federal, com a antecedência
mínima de sessenta dias, o aumento
de preços desses produtos, que ímê
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porte na alteração da escala referida
no artigo 234, bem como o início de
fabricação de nova marca, com indicação do respectivo preço de venda
no varejo, quando superior ao da
classe K.
§ 49 A alteração da escala e o aumento de preço estarão sujeitos à prévia autorização do Ministro da Fazenda.
Art. 240. Para efeito do cálculo do
imposto, na saída do estabelecimento
industrial, dos produtos da posição
24.02, serão observadas as seguintes
normas:
I - O valor tributável não poderá
ser inferior às seguintes percentagens
em relação ao preço de venda no varejo:
Item 24.02.02.99 - 17,903%;
Subposíçâo 24.02.04.00 -

50,000%;

II - No preço de venda do fabricante, importador ou arrematante serão íncluldas, para efeito de cálculo
do imposto, as despesas acessórias,
Inclusive as de transporte;
TIl - No caso de cigarros destinados a distribuição gratuita, a titulo de
propaganda, a pessoas diferentes das
indicadas no inciso IV, pelo próprio
fabricante ou por terceiro que os encomende para esse fim, em invólucro
que contenha fração de vintena, o
imposto será calculado proporcionalmente às quantidades contidas em cada carteira ou maço, considerado o
preço de venda no varejo, por 'vintena, de produto identico destinado a
comércio;
IV - No caso de distribuição gratuita de cigarros a empregados da
própria empresa fabricante, em-qualquer estabelecimento em que brabalhem, o imposto será calculado, na
forma. deste artigo, sobre o respectivo valor tributável, deduzido de 4C<J'~
(quarenta por cento), desde oue o
fabricante declare, no envoltório, que
os produtos' se destinam a distribuição gratuita a seus empregados e não
poderão ser vendidos.
§ 1Q Na importação ou arrematação, o imposto será calculado, írucíalmente, sobre o valor tributável previsto na alínea "a" do inciso I do artigo 22 ou na alínea "a" do inciso II
do mesmo artigo, conforme o caso,
observado ° disposto no § 19 do artigo 235.
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§ 29 Não se aplica aos produtos uo
Capítulo 24, da Tabela, o disposto no
inciso II do artigo 23.
§ 39 Somente é permitido vender ou
expor à venda cigarros nacionais em
maço ou carteira que contenha vinte

unidades.

Art. 24'1. li: vedada aos fabricantes
de produtos do item 24.02. ()2. 99, da

Tabela, a coleta de carteiras de cigarros vazias para qualquer fim.
Art. 242. Poderá ser concedida autortsação para o fabrico de produtos
do Capítulo 24 (fumo), da 'I'anela,
destinados a pesquisa de mercado, a
requerimento do interessado ao Delegado da Receita Federal do domtcílio do estabelecimento que produzdr a mercadoria.
§ 19 Os pedidos serão instruidos
com a cópia do contrato de prestação de serviços ou documento equivalente e conterão as ínrormações re~
feridas nos incisos seguintes:
I - Número e símbolo de tdenürtcacâo da pesquisa;
II - Número de unidades tributadas a serem utilizadas na pesquisa;
lU - Indicação da área onde se
realizará a pesquisa;
IV - Período de realização da pesquisa, que não poderá ser inferior a
quarenta e cinco dias;
V - Indicação da firma que realizará a pesquisa.
§ 2º Se deferido o pedido, fica o
requerente obrigado à emissão de no.
ta-fiscal em nome da empresa que.
realizar a pesquisa e, quando se tratar de cigarros, ainda: .
I - A aplicação dos selos de controle nos maços ou carteiras;
II - Ao lançamento do imposto com
base na classe mais elevada.
~ 3º os cigarros destinados à pesquisa de mercado também serão acondicionados em maços ou carteiras que
contenham vinte unidades.
§ 4Q A autorização concedida será
comunicada à Superintendência do
Receita Federal da região fiscal respectiva.

.Art. 24? Os maços, pacotes, car..
terras, carxes, latas, potes e quaisquer outros invólucros ou recipientes
que .contenham charutos, cigarros, cigarrflhas, fumo desfiado, picado, mígado ou em pó, só poderão. sair das
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respectivas fábricas ou ser importaoos, se estiverem fechados par meio
de cola ou substância congênere,
compressão mecânica (empacotamento feito a máquina), solda ou precessoa semelhantes.
Art. 244. Os produtos da pOS1.ÇU"
24.02, da Tabela, que se destinarem
a exportação, não poderão ser vendidos e nem expostos à venda, no País.
obrigando-se o fabricante a meneionar, na embalagem especial de cada
unidade tributável, bem como nos pacotes e outras envoltórios que contenham mais de uma unidade, em dizeres impressos e bem visíveis, a expressão "Produtos para Exportação
- Proibida a Venda no Brasil".
Parágrafo único, A exportação será precedida de verificação fiscal, segundo normas baixadas pela Secretaria da Receita Federal e a cujo
cumprimento, pelo exportador, está
condicionada a isenção prevista na
inciso I do artigo 9º.
Art. 245. Serão apreendidos os pro"
dutos encontrados fora do estabelecamenta industrial ou equiparado a 'ndustrial, em desobediência às '10rmB3
estabelecidas nos artigos 72, § te W.
105, 234, 235 ("caput"), 236 ("caput")
e nos casos dos incisos I e II do artígo 240.
Art. 246. Ressalvado o caso ce eaportação, o fumo em folhas tratadas
com ou sem talo, aparadas ou não,
mesmo cortadas de forma regulai'; da
posição 24.01, da Tabela, somente será vendido a estabelecimento mdustrial de charutos, cigarros, cigarrilha.')
e de fumo desfiado, picado, mígadc
ou em pó, podendo a Secretaria da
Receita Federal exigir nota-fiscal de
subsérie especial, para essa operação.
e adotar os meios de controle que julgar necessários.
Art. 247. O papel para cigarros, em
bobinas, s6 poderá ser vendido, no
mercado interno, a estabelecimento
industrial de cigarros e mortalhas.
Art. 248. Somente será permitida. a
venda ambulante de cigarros em veículos automóveis que tragam, em caracteres de destaque, nas faces Iaterais externas da carroçaria, o nome e
endereço do estabelecimento vendedor
e, em letras de altura não interícr a
vinte centímetros, a expressão "Clgarras" .
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Art. 249. Entende-se por (Decre ..
to-lei nc 1.157, de 1971):
I - Cigarrilha, o produto com capa de folha de fumo em estado natural, envolvendo fumo desfiado, ptcada, mlgadc ou em pó;
TI - Charuto, o produto com capa
de folha de fumo em estado natural,
envolvendo folha de fumo inteira, picada ou partida;
III - Cigarro, o produto de fumo
cuja capa não seja de folha de fumo
em estado natural.
Art. 250. Somente poderão fabricar produtos da pcsíçâo 24.02, da Tabela, as firmas que possuirem instalações próprias e para esse fim, vedado o preparo, benefícíamento ou
acondicionamento dos mesmos produtos em estabelecimentos de terceiros.
CAPiTULO

IX

Dos Proâutoe do Capitulo 30
da Tabela

Art. 251. Considerar-se-ao amos ..
tras grátis de produtos farmacêuticos
do Capítulo 30, da Tabela, para etetto da isenção prevista no inciso V do
artigo 99, exclusivamente aquelas que:
I - Quanto à caracterização:
a) estiverem acondicionadas em em...
balagem especial que apresente are..
duçâo mínima de 20% <vinte por cen ..
to), no conteúdo ou no número de
unidades da menor embalagem de
apresentação comercial do mesmo produto, para venda a consumidor; ou
b) estiverem acondicionadas em embalagem cuja menor apresentação co..
mercíal, acompanhada ou não de di..
luente ou de outro complemento,
constitua dose aplicável de uma só
vez, ou dose míníma útil, ainda que
fragmentada em mais de uma tomada ou aplicação, desde que essa caracteristica conste do. licença do 61'''
gâo competente e seja reproduzida na
embalagem e na bula ou na literatura respectiva;
II - Quanto à rotulagem ou mar..
cação:
a) contiverem impressas, com fun..
do vermelho, no rótulo e envoltório,
em todas as faces ou partes em que
se apresente o nome do produto, as
palavras "Amostra Grátis";

b) contiverem, por gravação ou ím..
pressão, ou em etiqueta aplicada com
cola forte, a expressão "Amostra Grátis", junto ao nome do produto,
quando se tratar de ampolas ou con..
tinentes de pequeno tamanho, em que
não seja possível a colocação de rótulo;
C) contiverem, no rótulo e no envoltório, as indicações de caráter geral, exigidas por este Regulamento, e
as estabelecidas pelo órgão competente do Ministério da Saúde;
TIl - Quanto à destinação e distribuição:
a) destinarem-se, exclusivamente, a
médicos, veterinários, dentistas e hos ..
pítaís;
b) forem dístríbuidos, unicamente,
pelos fabricantes e importadores, diretamente ou por intermédio de seus
agentes e visitadores, às pessoas indicadas na alínea anterior.
§ 19 As amostras somente poderão
permanecer nas respectivas fábricas
e estabelecimentos importadores, seus
depósitos e agências, nos consultórios
médicos, veterinários e dentários, e
nos estabelecimentos hospitalares.
§ 29 As amostras sairão da fábrica
ou do estabelecimento importador
acompanhadas de nota-fiscal de sub ...
série especial, contendo a declaração
"Amostra Grátis - Isenta do Imposto sobre Produtos Industríalízados" e
a indicação do nome do destinatário
<agente ou distribuidor, vísttador.
médico, veterinário, dentista ou hos ..
pitaD .
Art. 252. A amostra que satisfizer
apenas as exigências do inciso II do
artigo anterior ficará sujeita ao imo
posto, com base no valor tributável
do produto destinado à venda, na forma do artigo 23, devendo a nota-riscal conter a declaracão "Amostra
Grátis Tributada" e a ~ indicação do
nome do destinatário <agente ou dlstribuidor, víaítador, médico, veterinário, dentista ou hospital).
CAPíTULO

X

Dos Produtos dos Capítulos 71
da Tabela

e 91

Art. 253. Os estabelecimentos industriais e os que lhes são equipara..
dos, ao darem saída a produtos elas..
sifícados nas posições 71. 01 a 71.15,
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nas subposíções 91. 01. 01. 00. • ••.•..•
Vl.G1.ü2.00 e 91.01.04.00 e no item

91.01.99.01, da Tabela, emitirão nota-fiscal, na qual os produtos serão
especificados, com indicação de seus
prmcípaãs componentes, tais como ouro, prata ou platina, espécie e quan ..
tidades das pedras, quantidade de
quilates e pontos das pedras precío..
sas, peso total do produto por umdade e se houver, marca, tipo, modelo e número de fabricação, além da
marcação prevista no artigo 64.
Parágrafo único. Considera-se sem
valor a nota-fiscal que não contive!
as indicações mencionadas neste artigo.

254. Os produtos conduzidos
por viajantes e representantes ce
contribuintes, apenas como mostruário, não destinados à venda, serão
acompanhados de nota-fiscal com
lançamento do imposto.
Art. 255. O estabelecimento índuetrtal ou equiparado a industrial que
der saída a produtos destinados, ex..
clusívamente, a exposição, vitrines
isoladas, desfiles ou outra demonstração ao público, deverá emitir notafiscal de aubsérie especial, com lançamento do imposto, atendido o disposto no artigo 23, inciso I.
Art. 256. Os estabelecimentos que
adquirirem, de particulares, produtos
referidos neste Capitulo, assim compreendidos também os recebidos em
troca ou como parte de pagamento de
outros, deverão exígír recibo de que
nome e endereço do venconstem
dedor ou transmitente, e o número de
sUa carteira de identidade, com índícação da repartição expedidora, bem
como a descrtção minuciosa e o preço ou valor de cada objeto.
Art.

°

Parágrafo único. Tratando-se de
produtos não marcados ou desacompanhados da nota-fiscal originária
com lançamento do imposto, este será
exigido na saida do estabelecimento
adquirente, calculado na forma. do
artigo 23.
Art. 257. Os agentes fiscais, quando julgarem necessário, apreenderão
com todas as cautelas legais, especime dos produtos de que trata este
Capítulo, para o fim de ser vcnrícada, mediante diligência ou exame téc ..
rrico, a veracidade das indicações
constantes da marcação de que trata o artigo 64, especialmente a rela-

tiva ao teor do metal precioso, deixando, em poder do proprietário ou
detentor dos produtos, uma via do
respectivo termo de apreensão.
Parágrafo único. Realizada a diligência ou exame, será o espécime devolvido à pessoa em cujo poder S6
achava no momento da apreensão,
mediante recibo passado no respectdvo termo, salvo se for verificada fal..
ta que importe na pena de perda da
mercadoria ou configure ilícito pena]
de que o espécime seja corpo de dslito.
CAPÍTULO XI

Dos Comerciantes Atacadistas de
Bens õe Produção

Art. 258. Os comerciantes nas condíçóes previstas no inciso V do § 1°
do artigo 3°, que queiram usar o direito à opção de que trata o § 6"

do mesmo artigo, ou dela desístlr, caso a tenham adotado, deverão observar as seguintes normas:
1 - A opção ou desistência serão
formalizadas perante o órgão da Secretaria da Receita Federal do domicilio do interessado, durante os ,neses de março e setembro de cada ano,
Il - A opção se processará .-iedíante comunicação do optante. à qual
será anexada relação, em três vias
dos produtos que pOSSUir no dia Imediatamente anterior ao am que iniciar o regime de trrbutaçáo. devendo
a primeira via ser arquivada no orgão recebedor, a segunda, -emetida à
Delegacia da Receita Federal, para
controle e fiscalização, e a terceira,
visada pela repartição, devolvida ao
interessado;
III - A desistência sere tormalizada mediante comumcação, instruida com os seguintes documentos:
a) copia do último documento
de
arrecadação, com prova de quitação
do imposto, ou, em caso de saldo
credor, cópia da declaração de Informações e apuração do IPI, com prova de ter sido apresentada ao órgão
competente;
b). demonstrativo do movimento relat.ívc aos períodos vincendos de apuração do imposto, em trcs vias, as
quais terão a destinação referida no
inciso rr:

287

ATOS DO PODER EXECUtIVO

IV - Terminado o prazo dos períodos vincendos, deverá o interessado
remeter, ao órgão perante o qual formalizou a desistencia, cópia dos reepectívos documentos de arrecadacâo,
quitados.
§ 19 A partir da data da comunicação, o optante agirá como contribuinte
do imposto, obrigando-se ao
cumprimento das normas legais e regulamentares correspondentes,
§ 2" Ressalvado o disposto no artago 44, o optante poderá creditar-se,
no livro modelo 8, pelo imposto constanr.e da retaçào mencionada '1: in
c1so H, desde que, na mesma, os produtos sejam relacionados íJIJ, CJ[lSSI-

ncecão fiscal, seguida da indicação

do respectivo valor,
~ 3" A partir da data ãa c-ununicação da desistência, perdera o seu

autor a condição de contr íbu.nte. mas
mio ficará. desonerado das oorígacóes
tributar-tas decorrentes dos .nos que

haja praticado naquela qualidade.
~ 4" Estão dispensados da exigência de apresentação da relação prevista no inciso II os que usarem J. íaoutdade do artigo 44.
TíTULO VI

Disposições Gerais, Finais e

tortae

7'ra71S1~

CAPíTULO

Disposições Gerais
Art . 259, Os prazos fixados ueete
Regulamento serão contados em dias
corridos, excluindo-se na sua contagem o dia do inicio e Incluindo-se o
do vencimento. Se no dia do vencimento não funcionar, por qualquer
motivo, a repartição ou órgão em que
deva ser cumprida a obrigação, considerar-se-á o prazo porrogado até o
primeiro dia útil subseqüente.
parágrafo único, Os prazos se rnícíam ou vencem em dia de expediente normal, na repartição ou órgão
em que corra o proceso ou deva ser
praticado o ato.
Art, 260, Nenhum procedimento do
contribuinte, não previsto neste Regulamento, interromperá os prazos :'ixados para o recolhimento do Imposte,
nem impedirá a iniciativa do fisco.

Art.
261. A expressão "firma".
quando empregada neste Regulamento em sentido geral, compreende as
firmas em nome individual e todos
os tipos de sociedade, quer functcuem
estas sob razão social, quer sob designação ou denominação particular. As
expressões "fábrica" e "fabricante"
são equivalentes a estabelecimento mdustrlal, assim compreendido o que
executa a industrialização, nos termos
do § 2" do artigo 1".
§ 1" A expressão "estabelecímento"
diz respeito ao prédio em que são
exercidas atividades geradoras de
obrigação prevista neste Regulamento,
nele compreendidos, unicamente
as
dependências
internas, earroes
e
áreas contíguas muradas, cercadas ou
por outra forma isoladas, em qU'3 sejam, normalmente, -xecutadas operações tndustrtals, comerciais ou de outra natureza.
§ 2" A expressão "seção", quando
relacionada com o estabelecimento,
diz respeito a parte ou dependência
interna dele.
§ 3" São considerados autônomos os
estabelecimentos pertencentes a uma
mesma pessoa fisica ou juridica.
Art. 262. A referência feita, de
modo geral. neste Regutamento. -l e~
tabelecimento comercial atacadista
não alcança os mencionados no inciso V do § 1" do artigo 3", qcanuo
equiparados, por força do mesmo dispositivo, a estabelecimentos
Inductriaía.
Arü. 263, As importâncias depo.sita..
das, para evitar a correção rnonetárra
dos débitos fiscais, suspender o seu
curso ou garantir instância judicfaj,
serão devolvidas, a requerimento do
interessado, no prazo máximo de seasenta dias, contados da data da decio
são final que houver reconhecido a
improcedência, total ou parcial, da
eXIgênci~ fiscal ou, no caso Ie consulta, tiver considerado indevido O
imposto. atendido, ainda, o que dispõe o artigo 49, inciso H,
CAPÍTULO Ir

Disposições Finais e Transitórias

Art. 264. Os casos omissos neste
Regulamento serão resolvidos pela
Secretariada Receita. Federal, medrante expedição de atos normativos.
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Parágrafo umco. Os atos vigorarão em todo território nacíonaí, tnnta dias após sua publicação. salvo
dísposíção em contrário.
Art. 265. A Secretaria da Receita,
Federal expedirá, anualmente. duran-

te o mês de janeiro, ato que reúna e'
codifique as instruções. decisões e de-

mais normas atinentes ao Imposto sobre Produtos Industrializados.
Art. 266. Estão isentos do ímposto:
I -

Até 31 de dezembro de 1975,

os equipamentos, componentes, maquínísmos, seus sobressalentes, acessórios, partes, peças, ferramentas e
instrumentos importados pela COIll1=.anhia Vale do Rio Doce, destinados à
construção, instalação, ampliação. melhoramento, funcionamento, exploração, conservação e manutenção ele
suas atividades (Decreto-lei n- 1.122,
de 1970);
II - Até 31 de dezembro de j :)n,
o pescado industrializado no País, bem
como as embarcações de pesca e as
redes de pescar e suas partes, de
qualquer procedência, destinadas exclusivamente à pesca comercial ou científica (Decreto-lei nv 221, de 19137,
e Decreto n- 62.458, de 1968);
IH - Até 31 de dezembro de 1974o arame farpado, as máquinas e implementas agricolas e os tratores, produzidos no Pais e adquiridos nos termos do Decreto-lei n'' 1.117, de 1970;
IV - Até 31 de dezembro de 1975,
os equipamentos, máquinas e materiais destinados ao Programa de
Construção Naval - 1971-1975, importados nos termos do Decreto-Iet •.
n'' 1.174, de 1971;
V ~ Até 31 de dezembro fie 1980,
os prod.utos nacionais e estrangeiros
adquiridos ou vendidos pela Companhia Hídro Elétrica do São Prancísco (Leis nos 2.'890, de 1956, e 5.382,
de 1968);
VI - Até 31 de dezembro de 1975,
os equipamentos de segurança e hí .
gíene do trabalho, sem similar neclcnar, importados nos termos da Lei ..
n'' 4.892, de 1965.
Parágrafo único. São asseguradas
a manutenção e a utilzação do .e-édtto do imposto relativo às matériasprimas, produtos intermediários ~ materíal de embalagem.
efetivamente
empregados na industrialização dos
produtos a que se refere o inciso lU.

EXECUTIVO

Art. 267. Dentro de sessenta dias,
não será instaurado processo fiscal
por infração praticada no mesmo
prazo e decorrente:
a) da aplicação das alterações introduzidas na Tabela anexa ao Regulamento aprovado pelo Decreto ....
n° 61.514, de 12 de outubro -te :"967.
nos termos do artigo 69 do Decretolei n'' 1.154, de l° de março de 1971;
b) da aplicação das normas e procedimentos instituídos pelo Sistema
Nacional Integrado de Informações
Econômico-Fiscais e incorporados a
este Regulamento;
c) da interpretação de dísposttévos
referentes ao Imposto sobre Produtos
Industrializados, constantes da leaislaçâo que entrou em vigor a parttr
de 1° de novembro de 1971 e que se
acha igualmente incorporada a este
Regulamento .
Art. 268. A Secretaria da Reeerta
Federal, no interesse da Fazenda Nacional ou da estatística da oroduçao
industrial, visando a disciplinar as
peculiaridades de cada caso, em relação à atividade dos contribuintes e
demais obrigados, poderá alterar c s
modelos dos seguintes documentos v
livros:
a) Declaração de Informações
tio
IPI, modelo 7;
b) Documento único de Arrecada.
ção, modelo 8;
c) Livro de Registro do Selo Especial de Controle, modelo 4;
d) Livro de Registro de Apuração
do IPI, modelo 8.
Art. 269. Fica revogado o RegUlamento aprovado pelo Decreto ..... ""
n- 61.514, de 12 de outubro de 1967,
ressalvada a matéria contida nos Ti"
tuas IV (Das Infrações e Penalidades) e VI (DO Processo Físcar) , que
será aplicável às disposições do presente Regulamento.
CODIGQ FISCAL
Das Entradas

1.00 -

DE OPlCnAçOEA

de Merwu..orias

Do Estado

1.01 - Compras para Industrtaltzação e/ou Comercíalízaçâo
1.02 - Compras para uso e/ou
Consumo Próprio
1. 03 - Transferências para 1 uôus.
trialização e/ou Comereiahzaçâo

MINISTÉRIO DA FAZENDA
VIA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

GUIA DE REQUISIÇÃO DE
SÊLO ESPECIAL DE CONTRÓLE

PRODUTOS NACIONAIS
01

CARIMBO PADRONIZADO DO CCC·

]

FIRMA OU RAZÃO SOCIAL

02

I

1
OS ENDl'!REÇO DO ESTABELECIMENTO
LOGRADOURO (RUA, AVENIDA, PRAÇA, etc ... )

COMPLEMENTO (SALA,

NÚMERO

BAIRRO

M UNI C

10IS'RITO

P I O (CIDADE)

A
B
C
D
E
F

G
H
I
J
K

"':~II
DA U.F.

04 SELOS REQUISITADOS. PARA CIGARROS
CLASSES

etc...)

CÓR

QUANTIDADE

SALDO EXISTENTE

VERDE ESCURO
AZUL ESCURO
VERDE eM
AZUL CLARO

I

ROXO

~'

SIENA
LARANJA
VIOLETA
CINZA

VERMELHO
AMARELO
TOTAIS

REQUISIÇAo ANTERIOR _ GUIA N.O

I

DE

I

SALOO EXISTENTE

QU/.NTIDADE

PRODUTO

...
"I

05 SELOS REQUiSITADOS. PARA OUTHCS PRODUTOS

REQUISIÇAO ANTERIOR - GUIA N.o

I

DE

I

06 ÓRGAO DA SECRETARIA DA RECEII A FEDj::'flAL • DiSTRIBUIDOR
DELEGACIA, Ii\!S?ETORIP.,
AG~NCIA OU POSTO

MUNIC[pIO

ESTADO

07 CONTRIBUINTE
LOC.\L

08
GUIA

-

DATA

ASSINATURÁ

OS SELOS ACiMA REQUISITADOS FORAM ENTREGUES
t~.·

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL
e CARIMBO DO ÓRGÃO

MOO€LO'

e.'"' ' '"' '
.,

VIA

''''00'

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

GUIA DE REQUISiÇÃO DE
SÉLO ESPECiAL DE CONTRÔlE
PRODUTOS ESTRANGEIROS

LRMÃ

01

ou

CARIMBO PADRONIZADO DO CGC

RAZÃO SOCIAL

-

I

"

03 ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO
LOGRADOURO (RUA, AVENIDA, PRAÇA, etc ...)

NÚMERO

D1STR 1T

BAIRRO

9

COMPLEMENTO (SALA, etc...)

M UNI C 1 P I O (CIDADE)

zc
SIGLA

DA V.F.

04 SELOS REQUISITADOS
PRODUTO

05

QUANTIDADE

DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO
N.O
DE
NOTA DE LEILÃO
N.o
DE

I

I

I

I

ÓRGÃO DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. DISTRIBUIDOR

• DEl.EGACIA, INSPETORIA,

'ESTADO

MUNIClplQ

AGÊNCIA OU PÓSTO

06

CONTRIBUINTE

LOCAL

07

OATA

ASSINATURA

OS SELOS ACIMA REQUISitADOS FORAM,ENTREGUES

GUIA N.O

DATA

ASSINATURA DO FUNC:lqNAR,IO ~ESPONSAV~L

E CARIMBO DO ORGAO

,

SEGRAF

MOD~LO

e

.,

VIA "
MINISTI:RIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA' RECEITA FEDERAL

GUIA DE DEVOLUÇÃO

DE
SI::LO ESPECIAL DE CONTROLE
o,.~

C't\R'fl{J1]3-.cJ :PADRONIZADO DO CGC

02 FIRMA OU RAZÃO SOCIAL

1

I
"

03 ENDEReÇO 00 ESTABELECIMENTO

1, W1MERO;

LOGRADOURO (RUA, AVENIDA, PRAÇA, etc ...)

,

l~

r

04 SELOS DEVOLVIDOS

~

CLASSES
A

C

o

AZUL CLARO

:M:UNJ,C:!PJ

ROXO

"~

l·

G
H

LARANJA

,t'

ESPECIAL

VERMELHo

J

DA

u.r.

í-----

!

r

r-

T
SELOS DEVOLVIDOS

SIGLA

f----

SIENA

K

(CIDADE)

QUANTIDADE.

I'

i

E

VIOLETA
CINZA
VERMELHO
AMARELO

o

~

oR

F

I

Ob

-,

ZC

PARA CIGARROS

C
VERDE. ESCURO
AZUL ESCURO
VERDE eM

B

t

DISTRiTO

BAIRRO

,.COMPLEMENTO (SALA, etc ...)

!1

~

o

r-

T AL

PARA OUTROS PRODUTOS

PRODUTO

.Qt:1AN:flDADE
NACI~NAIS

: :ESTcRANGEIROS

!

06

MOTIVOS DA DEVOLUCÃO

07

ÓRGÁO DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

DELEGACIA, INSPETORIA,
AGÊNCIA OU PÓSTO

MUNIC(PIO

R

RECEBEDOR
~ .€STADO
11

11

oa

CONTRIBUINTE

LOCAL

DATA

:I} :ASSINATURA

I

1
09

OS SELOS ACiMA FORAM RECEBIDOS

DATA

SEGRAF

PROCESSO N,"

ASSINATURA DO FUNG:IONÁRl0 RESf'DNSÃV.eL
E CARIMBO DO õ,a!.iÂlll

"
MooE:t..O"

(MOD1"l.LO i)

S2RIE"

NOTA FISCAL
1.& VIA

N.O

N

,

,

(Enderêço do Eetabeleclmentc Emitente)
(Município)

(Estado)

Inscrição no

c.a.c.

(M.F.) n.o

..

Inscrição Estadual n."
Natureza da Operação

.
..

Via de Transporte
Data da Emissão da Nota

DESTINATÁRJO

Nome da Firma
Enderêço
Município.. .
I nscnçao no C G C

-,

DADE

DADE

i

.

, ,

.
.
.

Estado.

.

,

,

~ tad l!a ...................................... ............. ..... ................
......................... ,........ nscnçauc 'os
-.
-

DF-SCIUÇÃO DOS PRODUTOS
Especiftcação

üNI- QUANTI

.,./ 19

ME~CADORIA

DE

.
(M F) n. o.............

.
,

:a\><l:JIo

PREÇO

Classificação
Código

(Espécie. (jlJaEdade, marca, lil'o. modêlo, número, el,.)

r

c-s

UN!TA·
RIO

..wr"

Dro~>I!(I0

~IlJrtri!liI..<~G~

TOTAL

Valor Cr$

%

-

I

I
I

I
I

\
roTA~S

DESPESAS ACESSóRIAS
(Por conta do destinatário)

VALOR TOTAL DA

NOTA C'"

..... ........... ............. ..
Seguro
Cr$....... ......... ...... ...... .......
TOTAL c.s. ................. ...... .............
FreIe

CrS

CrS..

Nome do Transportador.c....

IMPOSTO
já incluído

DE

no

CIRCULAÇÃO

DE

preço~ ...................................................

.
Estado

Município
DOS

CARACTERíSTICAS
MARCA

NúMERO

c-s

(Calculado pela alíquota de ...........................................%)

Endereço
Placa do Veículo

E S

QUANTIDADE

t. C

P

I

i

MERCADORIAS

I

I

.

SAlDA DOS PRODUTOS

,.

..

DIa

.1

M~~

..1

AlIl'l

..

.
VOLUMES

,E

P
LlQl:lDO

•

S O
i'.lXUTO

I
(Nome. endcrêço e os números de in5(rlç~0. eSladual e no CGC, do impressor da nola. 11 data e a 'lullntldade de impre:lS!o, o nõmerc de ordem C:1I primeira"
da úllima neta impressa e respectiva strie e lubstrie. c o nceierc da ll\llorlzaçiio de impreJ,S1\o de documentos fl'lÇ;ú,)

Receb

de

,................. SJ:RIE"
os produtos constantes da NOTA FISCAL SUBSl::RIE "

............de

TAMANHO

de 19

NAO

INFERIOR

A

.

14 e

N."

..

• 210m m ,

.

..

EM QUALQUER

SENTIDO

TAMANHO NAO INFERIOR

A

148

2

x

10m m , EM

QUALQUER

SENTlDQ

ÚJODéLO ~)

r--~~~~~~~----------------------------------.I
~~RIE"

(DADOS RELATIVOS- A FIRMA EMITENTE)

"

N." "

.....•.. VIA

.

(ENDERâ;O DO ESTABELECIMENTO EMITBNTE)
(MUNICIPIO)
(ESTADO) [ - - - ]

I

I

Inscrição no C.G.C.(M.F.) n.?
Inscrição Estadual n."
,
NATUREZA DA OPEP.AÇÂO .....•........ "

.·

· · ·

R

E

"

Enderêço
Município

M

,'

,

,
Inscrição no C.G.C.(M.F.)

E

T

N

T

I

j

,

..

.

,

.

C::~

Inscrição Estadual

n.~

..

PRECO

PRODUTOS E/OU MERCADORIAS
Classificação

Discriminação

J

..! 19

,

, ,
Estado

0.°......................................................

..!

E

"

,

,

E

"

.
.

· ······ ··C

DATA DA EMISSÂO DA NOTA

Nome

..

"

Unitário

I P I
Impôsto

Total

Código

TOTAIS
DESPESAS ACESSóRIAS
Seguro

VALOR TOTAL DA NOTA
jCRtDlTO DO ICM CALCULADO À ALlQUOTA
IDE.......
. .. %. QUANDO DE DIREITO

DATA DE ENTRADA

Frete

..........j.

.j 19

..

S P

O R

IICM A SER RECOLHIDO PELO ~TABELECl
JMENTO EMITENTE. QUANDO DEVIDO

'TOTAL
T

Nome"

R

A

N

A

D

o

R

, ,

,..!',

Enderêço

'

Placa do Veículo

Estado

,

NúMERO

,

,

.
Município

DOS

, ;

..

VOLUMES

BSP~CIE

QUANTIDADE

.

"

CARACTER15TIcA8

MARCA

T

P,SSO

Pf:SO

BRUTO

UQUlDO

(Nome. ender.!ço e OI números- "de ll\$eriçio. e:itadull\ e no CGC. do Impressor da noto. 11 data e o. quantidade de impressiío. o número ele otelem <la primeira e
da 61tima nota impre!o$a e respectiva ~rie e subsérie. e o número dll. autoriz&çi<;> de Jmi'[ç~ de dCK:u.mellto~ fiscais)

TAMANMO NAO

1~IFER1CI'l

A

14 S n 210M"'. EM

QUALQUER

!lENTltio

•

MINI5T€RIO

t

IMPORTANTE

A deolaraç;;o '''monJe "o'á aooil,
se preenchido a m~quinn O IdoAli.

ficado pel" carimbo p.dron;>ado,

DECLARACão OE IHfORMÁCÕES

in.tiluido pelo Mini,l,,"O d. Fa·
.end •.

IMPÔSTO SÔBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
PARA USO

02

@l

OBSERVAÇAo

DA FAZENDA

5ECRETt-""A DA RECEIT!, FEDERAL

DA REPARTiÇAO

@ ARQUIVAMENTO

~ECEP~AC

O,

® CCOIGO DE ATIVIDADE

rERiaDO li QUE SE REfERE li DECLARACAo

® QUINZENA

CONSUMO DE

CiD

UIAOAS

®

@

FORA DA

@

,~

®

@

O?

CR$

ENTRADAS
COM CRlôDITO

AO

NA PRODU

@

fJUMERQ DE EMPREGADOS NO eeeooo

IDO MERCADO NACIONAL

es

I DO MERCADO EXTERNO

lD

SEM CRlôDITO

(2~

DD

COM CRlôDITO

@

CREDITO POR EXPORT AcAO

n

MERCADO EXTERNO

SEM CRlôDITO

~

CREDITO POR AOUISICAO OE ~AOUINAS E EQUIPAMENTQS

ae

.

@+~@+@~!JJ

TOTAL

@
@

PARA O

COM CREDITO

~6

08

MERCADO EXTERNO

SEM CRlôDITO

~3

PELAS S,\iDAS PARA O MERCADO NACIONAL

Q3

PELA TRANSfERENCIA DE CREDITO A TERCEIROS

@

DEBITOS ESPECIAIS

®

09

CONTA. CORRENTE
DO IMPOSTO

OEUlO

,

30

(49

@+@_$
TOTAL NO PERloDO (Tlan.portar de 081@l
@

SALOO

lou

CREDOR

(45

DEVEDOR

@

O
-«

o-

(47

PARCELA OEVIDA EM 2 (OUAS) QUINZENAS

@

PARCELA DEVIDA EM 3 (lRES) QUINZENAS

®

PARCELA DEVIDA EM 4 (QUATRO] QUINZENAS

5U

PARCELA DEViDA EM 5 (CINCO) QUINZENAS
PARCELA DEVIDA EM 6 (SEIS) QUINZENAS

st
ss

PARCELA DEVIDA EM 8 (OITO) QUINZENAS

53

PARCELA DEVIDA EM

54

QUINZENAS

Q':l

DEBITaS NO eanrooo

CR'

FATURAMENTO DOS PRODUTOS.
PRAZOS E VALORES

fATURAMENTO ATE 30 OIAS
fATURAMENTO DE 3\ A 60 DIAS

""Õ

fATURAMENTO DE 61 A 90 DIAS
fATURAMENTO ACIMA DE 90 DIAS
SOMA

CR$

,

55
56
51

FATURAMENTO À VISTA

tt

,
,
,

(\i)+00+09)~(li)

o
m

00

DISTRI8UICAo 00 SALDO DEVEDOR PELOS PRAZOS DE RECOLrll~,1ENTO (Vide 08S. 2 e 3)
PARCELA DEVIDA EM 1 (UMA) QUINZENA

~0+· +0~+Q~~

TOTAL

G

CREDITO NO PERiODO (T'"o,porlar de 07/(36))

~~A

TOTAL

CR$

CRlôDnO NO PERIODO ANTERIOR

,
,
,
,

35

CRlôDITOS ESPECIAIS

,

~~+~6)+~3)~ @

TOTAL

,

34

SEM IMPÓSTO

COM IMPÓSTO

enccvcsc

CREDITO POR AQUISICÀO DE SUBSTÂNCIAS MINERAIS II
CREDITOS RECEBIDOS DE TERCEIROS

CR$

SAlDAS

PARA O
MERCADO NACIONAL

TIPO DE

ESTAlIELECIMENTO
(Vid, 065. I)

CR$

CREDITaS NO PERloDO
PELi\S
ENTRADAS

MERCADO NACIONAL

06

®

DIAS
TRASA·

LHAODS

c::::J
TOTAL

FOLHA DE PAGAMENTO COM ENCARGOS NO PERiooo

DD

® TRIIBI>.·
HORAS

ELETRICA· K\VH

@l ADQUIRIDA

19

DADOS SOBRE MAD DE OBRA

05

E~'lRGIA

@l PRÓPRIA

@lANO

] !@Mts

0:::::HI::J
04

®CARIMBO PADRONIZA.DO DO CGC

DADOS GERAIS

03

,

53

®

(55)+. +08)+00~ Ii!.!i

,

A PRESENTE DECLARAÇÃO E EXPRESSÃO DA VERDADE

@LOCAL

@om

,
,
,

1@INSCRlçÃO NO CPf

DE

DE 19

@ASSINATURA

OBSERVAÇÕES
1 ~ CÓDIGO 00 TIPO DE ESTABELECIMENTO
PROQUíORES : Transformaçáo

>

01; Beneficiamento. 02; Montagem.

03; Accndicicnamentc ou Reacondicicnarnentc - 04; Ronovação ou Re.

condicionamento • 05.
EQUIPARADOS; lmportadore s e Arrematantos Atacadistas de

2 _ EM

Bens de

06; Filiais atacadistas _ 07; Comerciantes Produtores - 06; Atacadistas de Jôias, etc. • 09;
10; Arntiutantes, Mandatartcs, etc. _ 1l.

Produção -

CASO DE SALDO DEVEDOR:

Localize no Quadro 09, itens

@ em

diante, qual o Prazo de Recolhimento (ou prazos) a que está sujeito no Periodo e especifique a parcela
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ATOSDQ

PODER

1.04 - Transferências para
1.:60
e/ou Consumo Prôprfo
1.05 - Retorno de Industrialização
em outros Estabelecimentos
1. 06 ~. Retorno de Remessa para
Vendas fora do Iâstabelecnnento
1.07 - Entradas para Industrralização para outros Estabelecimentos
1. 08 - Devoluções
1. 99 ~ outras entradas ,'18..0 espectficadas
2.00 -

De Outros Estados

2.01 - Compras para Indusl clalizaçâo e/ou Comercialização
2.02 - Compras para uso e/ou
Consumo Próprio
2.03 - Transferências para Industrialização e/ou Comercíanzaçao
2.04 - 'I'ransferêncías para use
e/ou Consumo Próprio
2.05 - Retorno de Industr íaltzaçâo
em outros Estabelecimentos
2.06 - Retorno de Remessas para
Vendas fora do Estabelecimento
2.0'/ - Entradas para Industr.íaü.
zação para outros Estabelecímeutcs
2.08 - Devoluções
2.99 - Outras entradas nau escoeificadas
.
3.00 -

Do Exterior (Importação)

Compras para Industríalrzação e/ou Comerclalízação
3.02 - Compras para uso
e/cu
Consumo Próprio
3.99 - (lutras entradas não cspeclficadas
3.01 -

Das Saídas de Merccuiartus

5.00 5.01 -

Para o Estado

Vendas a Contribuintes

EXECUTIVO

289

Vendas a não Contribu1nte.5
Transferências para. Industrialização e/ou Comercíauaaçâo
5.04 - Transferências para uso
e/ou Consumo Próprio
5. 05 ~ Remessa para Industrlalízação por outros Estabelecimentos
5.06 - Remessas para Vendas fora
do Estabelecimento
5.07 - Retorno de Industrtalízação para outros Estabelecimentos
5.08
Devoluções
Outras saidas não eeuoctn.
5.99
cadas
5.02 -

6.03 -

6.00 -

Para Outros Bstaâoe

6.01 - Ven~a.s a Contribuintes para
lnt.l.ustrializaçao e/ou Cou.ercnn.za..
ção
6.02
Vendas a Contribuintes para uso e/ou Consumo Próprio
6.03
Vendas a não Contrrouintos
6.04
Transferências para rncus.
trfallzaçâo e/ou Comercialização
6.05 - Transferência para uso l:.jou
Consumo Próprio
6.06 - Remessas para Industrialização por outros Estabelecimentos
6.07 - Remessas para Vendas fora
do Estabelecimento
6.08 - Retorno de Industrialização
para outros Estabelecimentos
6.09
Devoluções
Outras saídas não especlfí6.99
cacas

7.00 -

Para o Exterior (Exportação)

7.01

Vendas
Outras saídas não espectff-

7.99
cadas

290

Aros DO PODER

EXECUTIVO

TABELA DE INCWtNCIA DO H1Pl'lSTD
SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS

(TIPI)
Basoada na Nomenclatura
Br ae í.Lo r a da 11orcadorias
(r.J8M)
í

5UM"%.RIO
REGRAS eERAIS DA NOMENCLATURA 8RASILEIR.JI

DE MERCADORIAS

REGRA'

GERAL

(NeM)

COMPLEMENTAR

5 E

ç

A'

(RGC)

o

ANIMAIS ,VIVOS E PRODUTOS DO REINO ANIMAL
CMítulo

1
:4
3
.-

Animais Vivos
Carnes 8 Miúdos C'ome!:ltIvois

POixea, Cru~tácBOS e Moluscos
Leite B Produtosládeos; Ovos do Ayes; Mel Nat,!!

<,'

5

Produtos da Origom Animal, nãó Especificados nem

Comproendidos em Outra
SEÇÃO

Parto da Nomenclatura
II

PRODUTOS DO REINO VEGETAL

,

Plantas Vivas e Produtos da floricultura

7

Logumas e Hortaliças, Plantas, RaIz.es e rubéecu..
los AlimsntIcios

8

frutos_Comestíveis, Cascas do Frutas CItricon
de Meloes

9

B

Café, Chá. Mate e Especiarias

10
11

Cereais
Produtos da Indústria de Moagom; Malte; Amidos 8
Féculas; Glúton; Inuline.
Se~~ntoe e Fruto~ Oleaginooos; Grãos, Sementes e
Frutos Diveriios; PlantDs Industriais e
Medicinais; Palhas e forragllnS

12

13

Matérias_primas Vegetais para Tinturaria ou Cortu_
Gomas. Resinas e Outros Sucos e Extratos Vege_
"

mo;

tai(;

10\

~11l't~rias para Trançaria e Entalhe e Outros pr-odu;
tos de Origam Veget<ll, não Especificados nem Com_"
preendidos em outra Parte
S E

ç AO

r rr

GORDURAS E 6LEOS (ANIMAIS E VEGETAISl; PRODUTOS
SUA "DISSOCIAÇ1(O; GORDURAS AllMENT eras ELA60
RADAS; C~RAS DE ORIGEM ANIMAL OU VEGETP.l -

ec
15

Gorduras e 61 e 0 5 (AnimaiS e Vegetais); Produtos de
slla Dissociação; Gorduras Aliment!cias Elaboradas.
Ceras da Origem Animal ou VSQotal

ATOS DO PODER EXECUTIVO
S E

ç ÃO

i

291

IV

PRODUTOS' DAS !NOl'lSTRIAS ALIMOJTte!AS; BEB!DAS,
LtOU!DOS ALCOÓL!COS ( V!NAGRES; FUMO

t:ap!f.ulo
16

PreparaçOOs de Carnos, do po íxes , da Crustáceos
de ~1oluscoo

17

Açúcares e Produtos de C~nfeitaria

18
19

Cacau e suas Preparações

20

Proparações do Logumes, de Hortaliças; do frutas
de outras "PLarrt a s 'ou Parte o do Plantas

21
22

O

Preparações à Base de Careais, Farinhas, Amidos ou
Féculas; Produtoé) de Pastelaria

orepar-eçSe s Alimontlci<ls Diversas
Bebidas, LIquidos Alcoólicos e Vinagres

23

Renfduos e De spo r d Ic Los da Indústria Alimontlcia;
Alimontos Preparados para Animais

24

Fumo

SEÇÃO
PRODUTOS

25
26
27

o

V

MINERA!S

Sal; Enxôfre; Terr<ls e P[]d~ao; Gessos, Cal
coe

Cime~

Minórios -r~[]t<llúrgicos, Escória::! o Cinzas
Combus t Êve Ls Minerais, Óleos MineraiG o
Produtos
do SU<l Destil<lç;o; Matérias Betu~inos<ls; Cêras'Mi-

nar a c
í

S E

ç

Ã O

VI

PRODUTOS DAS !NDdSTRIAS QUtMICAS
E DAS INDl'lSTR!AS CONEXAS
Produtos QUImicos !norgônicos; Compostos Inorgâni_
eco ou Orgâr'ilco$ de Motais cr-oc ooos , de Elemontos
Radf e t Lvoa , de Matais cee 'tor-r ae Raras o de Isó_
topos
'
í

29
30
Jl

32

Produtos OUlmicos Orgânicos
cr odut oc Farmacôuticos
Fertilizantes
Extratos Tanantas o Tintoriaic; Taninos o aoun Derivados; Matórias Corantos, Tdn t au e Vornizes; Má§.
tiques; Tinta::! de ~scrovor o de Impressão

33

Óleos (csonciaiso Rosinóidos; Produtos de Perfuma
ria, ou do Toucador e Cosmóticos
-

34

Sab'(;oo, Produtos Orgânicoo t cncc-At voe ,
or eparaçõec para Lixivins l Proparações Lubr-Lf cant.e s ,
ras Artificiaio, Coras Preparadas, Produtos
para
Lustrar e Polir, Velas B Artigos Semelhantes, Pnst<lS p<lra Modelar e çêras para Arte Dentária

ca-

í

í

35
36

Matórias Albuminóides e Colas

37

Produtos para Fotografia o Cinomatografia

3B

Produtos u í.vo reoo, oca Indústrias .Qufmicas

PólvoraG a Explosivos; Artigo~ "de Pirotecnia; réeforos; Ligas Pirofóricao; Matórias Inflamávois

S E

ç

11: O

VIl

MAT~R!AS PUíSTICAS ARTIFIC!A!S, rTERES E

rstf,

RES DA CELULOSE, RESINAS ARTIFICIAIS E MArnJFA
TURAS DESTAS r1AT~RIAS,;80RRACHA NATURAL
Oü
S!NTtT!CA, SUBSTITUTO DA BORRACHA E MANUFATU_
RAS DE BORRACHA
39

!'!atéri<ls Plásticas Artificiais, rtores o
rsteres
da Colulooo, Resina::. Artificiais e ~tanufatúras de s
tas Matérias
-

40

Borracha Natural ou Sintótica, Substituto da Borr~
eha a Manufaturas de Borracha

ATOS

292

DO PODER
5 E:

ç

A

o

EXECUTIVO
VIII

PELES, COUROS, PELETERIA E MANUFATURAS DESTAS ..
MAT~RIAS; ARTIGOS DE CORREEIRD E DE S~LEIRO;
ARTIGOS DE VIAGEI1; BOLSAS [ARTIGOS SEMELHA!!

TES;TRIPAS MANUFATURADAS

41

42

43

Peles 8 Couros
Hanufat ur-as de Couro; Artl.go~ de Soleira e do Cor __
reoiro; Artigos de Viagem, Bolsas o Artl.gos Seme
lhantosj Tripas Manufaturadas

Peleteria o !luas Manufaturas; Peleteria

Artifi_

c La L

s E

ç

AO

IX

MADEIRA E MANUFATURAS DE MADEIRAjCARVAD VEGETAL; CORTIÇA E SUAS ~lA'JUFATURAS;

11A:NUFATU!lA5

DE ESPARTARIA E DE TRAtjÇARIA

44

Madeira o Manu(atu~os de Madeira; Carvão V0get~1

45

Cortiça e nanuret urae de Cortiçtl

46

Manufaturas do (aportaria o Cesta ria

s ["ç A·O
t1ATí'RIAS UTILIZADAS NA "FA8RICAÇÃO
DE PAPEL;PAPEL E SUAS APLICAÇllES

47
48
49

l1atória!) Utilizadas na Fabricação da pape I
Papol, Cartolina e Cartão; Manufaturaa de Easta da
Lu Lc e e , . da Papel, de Cartolina El de Carta o

Ee

Artigos de Livraria e Produto!) das .Artes Gráfic<lG
S E
MAT~RIA5

50
51
52
53

Sâda, aôrra de

ç

í'í

XI

TtXTEIS E SUAS MANUfATURAS

sse,

e Res{duos de aôrra da Sôdl'l

Tâxtein Sintóticoso Artificiaill, -ccnt Inuce

Tâxt e Ls ~'otálic6o o Motalizadoa
lân,Palon e Crina a

54

Linho a Rami

55

Algodão
TÊixteis Sintéticos e Artificiais,Oescont{nuos

56
57
58

Outras Fibras TÊixteis Vegetais; Fios de Papel o
Tecidos de Fios de Papel

~~~Ô~~~U~I~:?e~a~~~~~o~O~~d~~ho~~t~~~;sriI~~i

59

;
Passamanariao; Tulas a Tocidoll do Malhas da Nó:;;
(Rôdo); Rondas o Guipuran; Bordados
paaeee o Foltros; Cordoalha o ,Artigos do Cordoa
lha; Tocidos Espociaio, Tacidos Imprognados ou
Revestidos; Artigos de Matérias Têxteis
para
Usos TócnicoG

60

Tecidos e Artigon da Malharia o Ponto d? Maia

61
62
63

Outros Artigoo t cneocc oncdoe com Tec Ldo s

Vsstuário [] e eus AcaSGórios, da 'Iec Idon
í

Roupas ueacao , TrapoG a rerrecce .
5 E

ç A O

XII

CALÇADOS; CHAP~US E ARTIGOS DE USO SEMELHAN
TE; GUARDA_CHUVAS c SOMBRINHAS; PENAS PREPA
RADA5 ( ARTIGOS' DE PENAS;FLORES
ARTIFI:CIAIS; ARTEfATOS DE CA8ELO; LEQUES

64

Calçados, Perneiras, Poleina~
tasj Pertes dÊiata~ Artigoa

Artigos

Semalh~~

ATOS

DO PODER

393

ExECUTIVO

1!apltulo
6S
66
67

Chapéus a Artigos de Uso Semelhante a euaa Pa~tas
Guarda_chuvas, Guarda_sóio, 50~brinhas, Bengalas,
Chicotes, Robenques o suas Partos
Penas a Penugem Preparadas e Artigos do Panos ou
de Penugem; Flôres Artificiais; Artigos do Coba lo. Loques
.
SEÇAO

XIII

MANUFATURAS DE PEDRAS, GtSSO. CIMENTO, AMIANTO,
MICA E MATlRIAS AN~LOGAS; PRODUTOS CERA MICOS;
VIDRO E ARTIGOS DE VIDRO
68
69
70

Manufaturas do PedraS, Gasso, Cimanto,
c a e Matérias AnóIogas
Produtos de Cer~mica
Vidro e Manufaturas da Vidro
S E ç 11: O

Amianto,

Mi_

XIV

PlROLAS NATURAIS, PEDRAS PRECIOSAS, SEMIPRS
CIOSAS E SE11ELHANTES; METAIS PRECIOSOS, FOLHEADOS DE METAIS PRECIOSOS E MANUFATURAS
DESTASMATlRIAS; BIJUTERIAS DE
fANTASIA;
~IOEDAS

"lI

Pérolas Natursis, Pedr-as Preciosas, SemipracioB3s
8 Samelhantes; MataiS Praciosos, folhaados de
Matais Preciosos a nenvreturas destas M<ltóriss; Sij.!:!.
terias da fantasia
.

72

~1oedas

S E ç J'í O

XV

METAIS COMUNS E ~'f\NUfATURAS DtSTES METAIS
73

ferro fundido. forro a aço

74
75
"l6
"l7
78
79
ao
81
62

Cobra
NIqUlll
AlumInio
Magnóoio e Berilo (Glucfnio)
Chumbo
Zinco
Estanho
Outros Matais Comuns
ferramnntas; Artigos da Eube Lar La o Te Iheres
Ne t e s Comuns

113

Manufaturas Diversas, do Motais t onuns

de

ã

.
os

S E

ç J'í
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XVI

M~OUINAS E APARELHOS; MATERIAL EL~TRICO

C~ldairas,

Aparalhos

Instrumentos Me~

Máquinas e Aparelhos Elótricos
dos a Usos Eletrotécnicos

a Objotos DestinaM

C<ln.l.COS

M~quinas.

5 E

ç J'í

O

XVII

MATERIAL DE TRANSPORTE

e6

V!!!cul~s e Material para Viao férreas; Aparalhoo
Nao_Eletricos de Sinalização para Vias do Co.• ,,_'
caça0

87
88

Va!culos Automóveio, Tratores, Veloc!pódee tloto-o
cacaeeao o outros Veículos Terrostras
'
Navogação Aérea

89

Navegação MarItima e rluvial
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5 E ç li O . XVIII
!NTRUMENTOS t ~PARELHOS DE CTICA, DE FOTO~RArIA E D~
CINEMATOGRAFlA, DE MEDIDA, DE VERIFICAÇ~O E DE PRECL
511:0; INSTRUt'ENTOS E APARELHOS I'lDICO_CIRCRGICOS; RE_

LOJOARIA; INSTRUMENTOS DE MCSICA; APARELHOS PARA RE~
GISTRO E REPRODUÇÃO DO SOM OU pARA REGISTRO E REPRO~
DUÇl\O EM TELEVISlíO, POR PROCEOI~,(NTO MAGN~TICO,
DE:
IMA~ENS E SO~l

Instrumentos e Aparolhos de 6tic!l1 do totoQrafia

'"

.de Cinematografia, do ~'edid!l. de Verificaçao a

9~

Relojoaria
'Inotrumentos do Música; paraLhos para Registro
Roproduião do Som ou para RS$istro a Reprodução

92

e
da

Precisão; Instrurnontro e Aparelho Médico-cirúrgicos
a
em
Telovisao. por Procoooo Magnetico, de Imagens o 50~
Part.sa 8 Acessórios díhtes'Instrumontos a Ap~r81hos;
â
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XIX

r ' f,WNIÇÕES

ARf1AS
Armas e Munições
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XX

MERCADORIAS E PRODUTOS DIVERSOS, NÃO

ESPE

CIFICADOS NEt1 CO~lPREOJDIDOS EM OUTRA PARTE:

94

'Móvois, ~obiliário Médico~cirúrgico; Artigos
Colchoar~a o Somelhantes

95

Matéri~s

96

Escôvas, ~incéis, uac ccur as , Espanadores
las, Ponolras e Crlvos
'

da

para Entalho ou Moldagaffi, Trabalhadas
Inclua1VO Manufaturas
Bar

Brinquedos, Jogos, Artigos para Divo:d;imento
para Esporto
'
9~

a

Manufaturas Divorsas
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XXI

OBJETos DE ARTE, DE COLEÇÃO E ANTIGUIDADES
Objetos do Arte, da Colação o Antiguidades
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REGRAs GERAIS
o

Da Nomenclatura Br aa.í.Le.ír a do Harc adur Las (N9N)

A interpretaç;-\o da NomennLatur-a Brasiloira
da Mercadorias rar-s8~':; de conformidado com os seguinte:.>
principias:

1 2)

O texto dos títulos de cada Snçoáo, CapitUlo ou Sub..
capítulo t em, apenas, valor in,dicativo. Assim, a
c Laas f'Lc aç Eo de uma mercadoria é determinada legal
mente pelo texto das Posições 8 das Notas de cad:
uma das Seções ou Eap Lt.ul.os a pe.t es regras ;oguil1
tes, sompre que n;o contrariem o toxto das referi:
das Posições a Notas.
í
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Qualquer mGnç~o a.um<l ne t.e r-La feita numa Posição d.Q.
t o rmí nada da Nomenc j a t ur a refere_se à coitada maté_
j-La , quer "em e e t.ado puro, quer mi a t u r-aõ a ou asseei!!.
da a outras matérias. 00 mesmo modo, qU<llquer mon.,
ção relativa a manufaturas de uma matória determin!!.
da ao refere às" manufaturas con s b t u.i dao , total ou
í

parcialmente, pela refe:rida matéria. A c Laas f'Lce-,
ção dêstes a:rtigos, mistu:rados ou compostos de vá~
r Las maté"rias, deve efetuar-se segundo os princf -;
í

pies enunciados na Regra
3Q)

3~"

"Quando, pela aplicação da Reg:ra 2", ou om" quaj quaroutro caso, a mercadoría possa ser incluida em duas
ou mais posições, sua classificação efotuar-sa-á dei
manoira seguinte:
a)

A Posiçao me s eecocf r í.ea terá prioridade" sôbra
í

"I

b)

mais genérica;

Os prod~tos misturados e as manufatur<ls compos_
tas de dã e e r-en t s s tmab é t Las ou constituidas pala
união do divorses artigos cuia classificação não
se possa efetuar aplicando a alíno<l ~),
devera
êonsiderar_se' como da matéria ou artigo que 11183
confira a característica ossencial, sempre qua
seja"possival realiz<lr est~ determinação;

c)

Nos casoa em que a-classificação não sa pesga.

~

futuar ap l.Lc ando-cse o disposto nas aIIneas~) a
..2.), o artigo e~l queet.iio deve clc.ssificar_se nl!;
posiç3o e quo corrasponda alIguot~ m~is elevada.

42)

Duando alguma Nota de uma Seção oU de um
capítulo
estaboleço a exclusão de cortos artigos,fazendo rs_
forência a outras Seçõea ou CapItulas ou ,11 "posições
detorminadas, a exclusão se estende, salvo disposi_
ções em _contrário j a todos os artigos
compreendi_
doS nest~s Seçõos, Cap{tulos ou posições, mesmo que
a enumeração seja incompleta.

sg)

As -mnr cednrLae que não estivoram contidas em qual_
qual;" dee 'posições da" Nomenclatura devem cer ~la5si _
ficados na pooição quo compre onda os artigos
~
maior semelhança.

REGRA GERAL C~PlEMENTAR

(RGe)

As Regras Gerais precedentee são igual _
mente "válidas," "mutatis mutandia", para detorminar, dentt'tt
de cada posição, a Subpoaição àplicável"o, por
dentro deota úl~ima, o item correspOndente.

eua

va~,

ABREVIAÇÕES E SíMBOlos

IPI
NC

"Impôsto sôbre Produtos Indu~tria1i~i:Ldoo
Notas Complementares
Celsius ou Contigrada

.ê'rcs

DO

PODER EXECUTIVO

\.)

'9

c ant.Lqr-ama

••
••3

contímetro (s)

9

'"'

centímetro (5) cúbico
grama

I.)

I.)

quilograma

I.)

1

litro

•

I.)
I.) quadr-ado I.)
tlliligr~ma I. )
tllilí"metro I.)
tllilímetro I.) quadrad.o (.)

..
--""
2

2

%

..

(si

m,etro

metro

por cento
grau8
E X E M P L O S

)500 g/m7-

6 rog/kg

mil e quinhentos gramas por metro' quadrado
ee fe miligramas por quilograma
qu In za graus Ee Laã.ue ou Centígradoe
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.SEÇÃO
ANIMAIS VIVOS E PRODUTOS 00 REINO ANIMAL
cAPfTUlO

1

Aní mai a Vivos

~
(l-I)

O presente CapItulo c ompre ande todos os en.lmad s vívoc
com excaçác dos oe xee, crustáceos, moluscos B cuj tu-.
r ea de" 'mxc r o rç am amos ,
í

CÓDIGO

01.01

00.00

CAVALOS, ASNOS E MUlOS, VIveS

ru • 00
01. 02

[quinas (cavalos)
Reprodutor ••••••••••••••• -•••••••••••••
Cavalos de corrida ••••••••••••.•••••••

01. 99
02.00
02.01
02.99

qualquer outro •••••.•••••• ",'" .• ' •••••
Asininos (asnos)
Reprodutor •••••.•••••••••• ; •••••••••••
qualquer outro •.•••••••••••••••...•••• ,

03.00

Huar ea

01. 01

11. 02

NT
NT

Nr

ANHtAIS VIVOS DA ESP~CIE BOVINA, HJClU_
S!VE OS 00 Gt~JERO eürm.e

01. 99

80vinos, axcoto búfalos
Roprodutor
.
Para consumo
.
Qualquer outro •••••••••••••.••••••••••

NT

02.00

Súfalos

.

in

00.00
01. 00
99.00

ANH1AIS VIVOS DA ESP~CIE SUíNA
Reprodutorec •••.••.•••••••••••.••••••.

~:T

üut r-oe

.

00.00

I\IHI·\I\IS VIVOS DAS ESPlCIES OVINA E CI\ _
PRINII

01. 00

02.99

Ovinos
Reprodutor •••.••••••••••••••••••••••••
üua Lque r- outro •••••••••••••••••••.••••
Caprinos
Roprodutor
.
üual.que r outro ••••.•••••••••••••••••••

00.00

AVES DOHlSTICAS, VIVAS

oí.oo
01. 99

Galinhas, inr::lusive pintadas '(
~":'
nhas_d I engole )
Pintos de ~ ••••••••••••••••••••
Qualquer outro .~ ••••••••••••••••••••••

02."00

perua

01. 01
01. 99
02.00
02.01

11.05

Nr

01. 00.
01. 02

81. OI,

(mulas) •••••••••.•••••••••••••••

NT

Nr

00.00

01. 01

oi . 03

ALÍQUOTAS

01.01

'JT
NT

'"
ur

trr
~LT

nt

Nr
NT

0"'.
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ALíQUOTAS

CÓDIGO

?osiçno

01.06

_

MERCAOORlA

Subpoaã çao
" lU'"
~m

dia

1.1

02. Dl

Pintos de

02.99
03.00

Qualquer outro ••••••••• ".'

03. oi
03.99

p nt oe da.

0.0

••• _

0.0

c,

I.P.I.

O:i!S.

NT
NT

••••••••••

o-o •••••••••

oat.ce , gansos
í

~

NT
NT

••• , ••••••••••• _••••

Qualquer outro ••••••••••••••••••••••••

00.00

OUTROS ANIMAIS VIVOS

m , 00
01. oi

Coalhoo

01.99

Qualquer outro •••••••••••••••

02.00
02.01

Avos (não compreondidas na posiçõo
01.05)
De canto ou ornamontal ••••••-'.•••••••••

02.99

Qualquer autl:'o ••••••••••••••••••••••••

03.00

Inlletos úteio

03. Dl

Abelha rainha •••••••••••••••••••••••••

03.02
03.99
99.00
99.01
99.02

Abelha em enxame, núcleo ou colônia •••

NT
NT

Roprodutor ••••••••••••••••••••••••••••
0.0 • • • • • •

NT
NT

Qualquer outro ••••••••••••••••••••••••

NT
NT
NT

Outroa
Macaco "Rheoua "ou 'tynomólgulI "•••••••••••

NT

Animais d~atinadoa principalmente à oli

7" '

montação

NT
NT

Qualquer ou·tro •••••••••••••••••'•••••••

99.99

CAPfTUlO

2

Carnes e lUúdas Eoraesb Ive Ls

!!I!LI(2_1)

O pr cs cn t.e 4apÚu10 n a a compreende:

a)

os p~od~tos dezr posições );]2.01 a 02.04 e 02.06,

~mpropr~os

NOTA

p.. ra alir;)entaçao

hu~anll;

b)

tripas, bexigas e buchoo (poo,j,ção 05.0(1),bem
como o sunguo do animal da posiçao 05.15;

,)

ao gorduras animais, Caril exceçjic das
na posição 02.05 (Ca p!tulo 15).

<15

inclufd«s

cm~PLEMENTAf1

NC (2-1)

Os produtos da posição 02.06, subposiçõos 01.00,
02.00, 03.00 a 99.00, sOr;)ente estão
pelo IPI quando econo ãc i onacce

I'!(;I

alcançados
rElcipientes

harmoticamonto fechados.
CÓDIGO

POSJ.çüo Subpos1çao
e Item
.92.01

00.00

AL1QUDTAS

MERCADORIA

LI
"

LP.I.
d

CARNES E mnoos COr\[ST1VEIS DOS ANUlAIS
CLASSIFICADOS NAS POSIÇnES 01.01 A 01.04
FRESCOS, REFRIGERADOS ou CONGELADOS
'

01. 00

r e cnee de bovinos, r eo ecae ou refrigot'adas

01.01

De novilho e vitela

01.99
02.00

Qualquer outro
Carnes de.bovinçHl, conqe Ladae,

..

Nr

.

NT

0'".
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ALíQUDTAS

CÓDIOO
:MERCADORIA

Subpolliçao
e Item

:Posição

02,. oi

08_ novilho a vit"la ••••••••••••••••••••••

Nr

02.99

Dua Lque r outro •••••••••••••••••••••••••••

Nr

03.00

Carnes da ovinO:l, r eoecae 'ou: refr~garadas.

Nr

04.00

car-nes de

ovinos, congel<ldas ••• ••••••••••

NT

05.00

Carnes do cap c í.oos , r mecas ou r e r r Iqe r adas

Nr

06.00

Carnes do c<lprinos, congelOld<ls •••••••• '"
Ear noa de ec Inos , frescas ou roFriger<ld<ls

NT
Nr

Carnes do s uf nos , congoladas ••• ••••••••••
C<lrnas de cavalos, fre:lcas ou r or c Ioe ccoas

rH

carnes de cavalos, congelad<l:l ••••• •••••••
L{nguas ••••••••••••••••••••••••••••••••••

Nr

07.00

OS. 00
09.00
10.00
11.00
12. DO

02.02

O:ilS.

99.00

Flgados •••••••••••••••••••
Outros

99.01

QU<llquer outra carne

.

99.02

üuarcoe» outro miúdo

_; •••••••••••• ~

AVES Dor·lt':STICÃS, !'lORTAS,E SEUS ·lHlJDOS CO
t·1ESTfvEIS (EXCETO OS FíGADOS), FRESCOS--;
REFRIGERADOS OU CONGELADOS

NT
Nr

o •••• ,•••••••• '"

00.00

NT

Nr
Nr

OLOO

Carne de po ru , fresca ou refrigerada ••••

02. DO

Carne do peru, congelada ••••••••••••••••

03.00

Hiúdos •••••••••• ~ •••••••••••••••••••••••

';l9.00

Outras ••••••••••••••••••••••••••••••••••

Nr
Nr
Nr
Nr

02.03

00.00

FíGADO DE AVES OOI,\t':STH::AS 1 FRESCOS,REtRI
GERADOS, CONGELADOS, SALGADOS OU EM SAL~
~lOURA •••••••••••••••••••••••••••••••••••

Nr

02.04

00.00

'OUTRAS CARNES E ~lIÚDOS COI·1ESTfvEIS,FRES_
COS, REFRIGERADOS OU CONGELADOS

02. C5

OLOO

Carnas froscas ou refrigeradas ••••.••••••

02.00

Carnes congeladas •••••••••.••••••••••••••

Nr
Nr
Nr

03.00

r·liúdos ••••••••••••••••••••••••••••••••••

00.00

TOUCHJHO, GORDURA DE PORCO E DE AVES 00_
ntSTICAS, SHt PRENSAR NEI'l FUNDIR, COM EX
CLUSAO DO TOUCHJHO CO~l PARTES ~lAGRAS(EN:
TRH1EAOO), fRESCOS, REFRIGERADOS, cmJGE_
L.ADOS, SALGADOS OU []1 SAU·:OURI\, SECOS OU

or. 00

Toucinho

OEFU~lADOS

,

m, Dl

frasco, rofrir)erado ou c·ongolado ••••••••

01.02

Salgado ou em s e Lmour a •••••••••••••••• '••

01.03

Defumado •••••••• .-••••••••••••• -••••••••••

fvr

01.99

üua Lque r outro: •••••••••••••••••••••••••

nr

02. DO

Gordura da <lves dO<:lósticas

02. Dl

fresca,

02.02

Salgada ou em salmoura ••••••••••••••••••

r er c cor coa ou conqej ade ••••••••.

02.99

nua rque c outra ••••••••••••• o' •••••••••••

99.00

Outros

í

99.01

r ee eco, refrigerado cu conqe Laca

99.02

Salgad() ou em salmoura

.

99.99

Qualquer outro ••••••••••••••••••••••••••

..

Nr

Nr
Nr
Nr
Nr
ar
Nr

800
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ALíQUOTAS

C6DlGO
l'o~ição

02.06

1!EnCAOORl,A.

Subpo~içao

Item
00.00

CARNES r MIaDOS COMESTíVEIS DE QUALqUER
ESprCIE (EXCETO os FíCADOS DE 'AVES co
~'í'STICAS), SALGADOS OU 'li sALt\OURA, SE

COs 'ou

--

DEfU~l!)DOS

m , 00

ToucLnho entremeado e p r ecun t c

ni , oi
01.02

Presunto

02.00

Carnes d, sufno

D3.00

C<lnle~

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

4
t.

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

4

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

Ch<Jl:qU8

Saigadas c em salmoura
üuar.cocz outra
Miúdos

'"
Ne

4

Li.nguas

Ne
IIe
tle

"
4

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

NT

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

IH

Qualquer outro

Outros

IIC

do bovino

03. Dl

04.99
99.00

Oi<.

.,

I.P.r.

Toucinho entremeado

03.02

03.99
04.00
D4. Dl

-

I.I

NO

4

CAPíTULO J
Peixes, Crustácoos e Mol~acoa
NOTA

(3-1)

O presente Capítulo não comp~8endsl

oJ
b)

,)

09 mamíferos marinhas (posição 01.06)
suas
carnes (posição 02.04 ou 02.06);
08 peixes [Lncâ us í.vc e eue f!.gadoB. cvee e 8a_
mans), os c r-uat àc coe e os moj uecnn (Lnc Lua Ive
os mariscos),mortoe, impróprios para a ej.tment a..
ção humana, om razão da sua natureza ou da sau
oetcdo do apresentação (cep.í eut o 5);
o caviar e seus euc ecêncoe (posição 16.04).

NOTA COMPLEMENTAR
00 produtoa da posição 03.02 aomenta eotão alcan_
çadoe polo IPI quando econcjc cnedce em rec íp í.ontas hormàUcamanto fachadas.

UC (3_1)

í

ALtQlJOTAS

C60IGO
Posição

()3.()l

MERCADORIA

Subpoeição
e Itom

00.00
tn, 00

%

I.P.1.

%

PEIXES,fRESCOS (VIVOS ou HORTOS), REfRIGI
RADOS ou CONGELADOS
Para reprodução ou criaçã g industrial, Ln
clueiva 810v1n09 o u embrioa8 para o moomõ
fim

03.02

LI.

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

...........

02.00
03.00
04. DO
05.00
99.00
99.01
99.99

Peixe vivo, para or numonbaçjio
Poixe vivo, para alimentação o outro fim.
pc zee r ccocce ou rofrigaradoe
p at xee congelados

00.00

PEIXES SIMPLESMENTE SALGAOOS OU
RA OU SECOS OU DE:fUMADOS

01.00

Peixes, naigadoe cu am salmoura ou 8ecos

..........

í

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

Outros
Oves
Qualquer outro

....................................
...................... ....
"

E"

SALf'lO!!.

NT
IIT
NT
tlT
NT
ti!

tlT

085.

iOl

ATOS DO PODER EXECUTIVO
ALíqUOTAS

CÓDIGO

I:l

auopoaã çec
e

Item

m, m
01.02
01.03
01.04
01.05
01.06
01.99

.
.
.

Quálquar outra

02.02
02.03

Atum

00.00

.
.

Salmão

Poixes, defumados

99.00

4
4
4
4
4
4
4

.

Pd r ar-ucu

ê

r ooque

.
'" •••••••••••••

seco rbeu ••••••••••••••••••••••••••••••••
S"lm;;>o

.

Ilua Lque r- outro
Outros

..

üvo s ••••.•••••••••••••••••••••••••••••••
Farinha do peixe,próprü: para consumo hum<lnO ••••••••••••••••••••••••••••••••••••
(Ju<l1[]uer outro ••••••••••••••••••••••••••

ri~g~;~~U~~~ÃEOS C0i1 Ci\SÇ.~,SIHPlE;;itENTE

or. Dl
or. 02

C"';l<lL"ÕeS ••••••••..••••••••••••••••••••••
lagostas
.

ru , 03

üaranque jo

01.05
01.99
02.00

02. Dl
02.02

í

sir~

..
.
Har-Ls cus a moluscos ••••••••••••••••••••
ílualqUB);, outro
d.
Sc co s , salgudos ou em s a Lmour a
Camarões
.
Q

4

nc
NO

Nr
Nr
Nr
sr
er

Nr
Nr
Nr

02.04

Po Ivoj ce Lamar- ou lula

.

Nr

02.05

Nar Ls cc s c no Lus cos ••••••••••••••••••••

02.99

qualqmH out r-o

'"Nr

99.00

Du t ro s

99.01

Farinh<l de crustácBos,próprül par-a o con
s uno hu:nano ••••••••••••••••••••••••••• --;

Nr

99.99

üua Lque r ou t r-c •••••••••••' •••.••••••••••

nr

CAPíTULO

NO

NO
NO
NO
NO

4

0.2.03

.

NO

NO

Ll>gostas
Caranguejo s

s~);'~

_•.••••
••••••••••••••••••••••

NO

4

çe r acoc ou ccnocj.aooc

Polvo

0"'.

. NO
NO
NO
NO
NO

tR

FL"escos, r er r

.

4
4
4
4
4

CRUSTI\CEoS E ~·lOLUSCOS, INCLUSIVE OS I1AJlIS_
COS (SEPARADOS OU Nilo DE SUA CONCHA
OU
CASCII), Fi,ESCoS (VIVOS OU NORTOS),REFRICE
R/UlOS,CONGELADOS,StCOS,SAL:.GAOOS OU [11 SAL

m , 00

01.04

d

.
00

02.00
02.01

02.04
02.99
99.00
99. cr
99.02

03.03

Aran9uB
Anchovas ••••••
Atum
Bace Lheu

I.P.I.

Nr

4

leite a Produtos lácteos; üvoc da Avos; ~1ol Natural

~

(4-1)

Ecns í.de ram-ue como le:i.te, tanto o desnatado como Q
integral. o leite batido, o sôro de leite {v.Lact occ-,
rum"), o leits coalhado, o quofir, o iogutte e
ce-,
mais LeLbe c fermentadoo por processos semo thenvc s ,

(4_2)

O leita e o creme apresentados om latas hermeticâma..!!.
te fachadas seo considerados como conservados no as..!!.

ATOS DO POtEP. EXECUTIVO
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tido da posição 04.~2. Entretanto, não 50 cons Ide-,
r am como c onne r vadca na acepção da posição 04.02
o
101te e o cro ma simplesmente pasteuriz.ados, esteri!.!.

aados ou poptonizados, se não se .apresentarem em latas l1erm'Sticamenta f'nchad as ,

NOTA COMPLEMENTAR
NC(4-1)

O IPI incido sôbra os pr-odut cs r

n)

ca aubposição 04.01.99:00 o poeiç~o 04.06,
marrtn quando acondicionados "em

so-

recipientes,

embalagens ou onvoltórios. destinados a apra eane açecj

b)

da subposição 04.02.01.00, sõmante quando
.eet.aoo

ceee caoj

de posição 04.03, .sõmante quando acondicionados
em unidades de ate 10 kg õ

d)

da pODição 04.04, oàm~nte quando
dOD em unidadao do ate 5 kg.

acondiciona_

C6DIGO

04. oi

00.00

LEITE E CREME DE LEITE! FRESCOS, NI\:D CO!!
CENTRADOS, NEM AÇUCARADOS

.01.00

Lait, rrççco, p~ztaurilado ou nao ou es_
tsrilizado
,•••••••••••• ',.
leite peptonizado, hO~ooaneizado, mate r_
n1zado ou humani~ado ••••••••••••••• ~ •••

NT

03.,QO

Crame de r o i e o •••••• '

.

NT

99.00

Outros

.

4

00.00

LEITE E CREME DE LEITE, COtllSERVAO'OS,CON_
CEN~RADOS OU' AÇUCARADOS

02.00
04';01

04.02

,

NT

NC

01.00

Leite parcialmonte desidratado

01.01

Concentrado ou condensado não osteriliza
do e sem adição do açúcar (leite concen-=t r adc refriger<ldo) •••••••••••• ~ ••••••••

m. 02

Concentrado ou condensado, c e s t.nr f Lí.z a-,
do, som açúcar,
'••

4

NC

m, 03

Eonc ent r-acíu cu

4

N.C

02.00

Leite totalmente desidratado, em pó
néco

02. oi

'Integral ou çc ccrc - com tOOI."" do cor-dura
ni!ni'ma de 26%
.
Par-cd a L. ou totalmente oesnct.cdo e xc o t c
o 'modificado para alimentação infantil_
com teor de gordura de manos de 26% •••
Modificado para alimontação infantil,a_
cidificado
.
Modificado para alimentação infantil,não
acidific.ado
.

4

02.05

Desnatado, pata uso industrial ou ali _
r.lontação animal
.

4

03.00

Leito totalmente daoidratado, em tabla_
to ou tablqidé
.

04.00

99.00

Crema de lsite
Ou'tros

,•••

4
NT

00.00

~\AN.TEIGA

01.00

Manteiga comum ••••••••••••• ~ ••••••••••

4

02.02

02.03
02.04

114.03

oro.

condonsado com açúcar •••

NC

ou

.

4
4

4

ATOS DO PODER EXECUTIVO
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CÓDIGO

:Posição

04.04

84.04

04.9 5

514.06

ALiQUOTAS
11ERCJ.DOlU,A

Suopcaí.çec
o Item

1.1
&

02.00

Fundida cu gordu,ra do m<ln"te.iga

·00.00

QUEIJOS

"Bel p ans e"

02. ao
03. ao

"Srie"

."Eac a cava Hu"

04.00
05.00

"Camembert"
."Cheddar"

í

d

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

01.00

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

4

NC

4

NC
Nc
NC
NC
NC

4
4
4
4

06.00

"Ementhal"

07.00
·08.00

"Estepo"

09.00
10.00
'11.00

Er e s co

12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
17.00
18.00
19.00
20.00

"Lí.muur ço"
"nuz z ar-e L'l a''
P.lr[l18zão, romano
Prata
"Provolone"
;
Reino
tipo eoeecô o e emo Lhant.e s
"Ricota" defumado
,
"Ricota" fresco
"Roqu e f'u r-t;" ou azul

'21.00
22.00

"Tilsit"

99.00
00.00

Outros
'
ovos DE AVES E GEMAS DE OVOS,FRESCOSJCO~
'SERVADOS. ,SECOS OU AÇUCARADOS.

4

01.00
99.00
99.01

Para incubação

NT

99.99

Qualquer outro

DD.OO

MEL NATURAL

"Es t r equ Lno"

(H.inas)

"üo r çonz o La''
"GruyerB tt

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

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

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

......

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

"Sb r í.nz"

Outros
frescos

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

...........................
.............................
;

CAPíTULO

·OBS.

LJ?I.

"4
4
4
4
4
4
4

4
4
4
4

4
4
4
4
4

NO

NC
NC
NC
NC
NC
NC·
NC
NC
NC
NC
NC
NC
·Ne.
NC
NC
NC
NC

Nr

5

4

5

Produtos de Origom Animal, não EspecHicados
nem Compreendidos em outra Parte da Nomonclatura

!ill!.B.2.
(5~1)

tsta CapItulo não comproonde:
a) produtos comost{veie, com exceção do sangue de ani
mal (líquido ou dessacado) e das t.r-Lpae , bexigas ã
bucholl de animais, inteiros ou em pedaços;
b) couros, peles e pole~erias, oxceto os produtos,com
praendidoe nas posiçoes 05.05, 05.06 e 05.07 (CapT
tulos 41 a 43);
c) matarias_prima6 tÊixteis .de origem animal com exceção ds crina e seus r-oafouoe (Soção XI);
.

?)
(5-2)

cerdas da javali e do porco e os pÊilos que ccoct.r.,
bu em.. c eoaç aa pr-epar-adas para p r.ncé í.e
(posição
96.03) ;

Os cabelos estirados lonlJitudinalmente. eae n;;;o di!.
pOBtOll no mesmo sentido t que neo estajam diapootoo
raiz com raiz nem ponta com ponta), ccnet daeao-ee co~·
mo c eba Loe em bruto (pooição 05.01);

NC

A'I:OS

DO PODER

EXECUTIVO

Seções da pr~sBnte Nomenclatura, c one Ide-,
marfim as presas do elefante, mamute, mor·
rinocoronte e javali, bom como os dantes
animais;

(5_3)

Em tôdas ae
rem_Be como
sa, narval,
do todos 03

(5_4 )

Consideram-3c como crina, na acepção desta Nomencla_
tura, ospÊrlon da c r ne r a e da c auda dos eqüí oeoe B
bov{deos.
í

í

CÓDIGO

-ALíQUOTAS
r~ERCADORIA

?osição Subposição
c Item

LI.

%

05.01

00.00

CABELO HUI'.ANO E~l BRUTO, MESr~O LAVADO
OU
DESENGORDURADO; RESíDUOS DE CABELO HUMANO

05.02

00.00

CERDAS DE JAVALI E DE PORCO;PLLOS DE TEXU
GO E OUTROS PlLOS PARA cscôvas E PINC~IS;
RESíDUOS DAS REFERIDAS CEROAS E ptLOS

i 01. 00

ce r oeo

do javali, em bruto ••••••••••••••

02.00

Cerdas de porco, em bruto

03.00

Cordas do javali, lavadas, alvejadas

.

d03engorduradas, tintas ou nao ••••••••••

05.00

PQ10ll, em bruto •••••••••••••••••••••••••

06.00

Pulos, lavados, !lv8jados ou deoengordur.!!
dos, tintos ou nao
.

~9. 00

Outros •••••••••••••••••••••••.••••• '" •• ,

00.00

CRINIIS E SEUS RESíDUOS, scsno EM ~lI\NTAS,
OU sm SUPORTE DE OUTRAS ~1AT~RIAS

01.00
02.00

Cririas, em bruto
; •••
Crinas 3implosm8nte lavadas ou de s anqo r-,
duradan, monmo e e Iec a cnadas por compri mento •••••••••••••••••••••••••••••••••••

03.00

Crin<Jc b r anquc adas , tintas, frisadas ou
não,mesmo c e Le.c ona das pOl: comprimonto ••

99.00

Outros ••••••••••••••••••••• ~ ••••••••••••

cm'.

í

05. o

%
NT

"NT

ou

Cerdas de porco, j evcceo , atvo jccae ou dA
cenqo rdur adas , tintas ou não
:

OS.03

I.P. I.

OU.OO

TRIPAS, BEXIGAS E BUCHOS DE AiJU1AIS'(EXCf
TO DE PEIXES),HITEIROS OU en PEDAÇOS

01.00

Coaguladol: de vitela

02.00

Tripo3 de ovino •••••••••••••••••••••••••

03.00

Tl:ipas da vacum

03.01

S~19adas

03.02

secao •••••••••••••••••••••••••••••••••••

.

••••••••••••••••••••••••••••••••

99.00

Outros

00.00

RESíDUOS DE PEIXES

.

or. 00

Esca")"," do !)]ugem("ablotte") 8 s emc Lhant e ,

02.00

Be xLqas ne t at.ór as de

om po ou nao ••••••••••••••••••••••••••••
pcixoo •• ," ••••••••

NT
NT
NT
NT
NT

I"
NT

"

'H

"NT
NT
NT
NT
NT

99.00

dutro5 •••••• ;

.

"'H

05. o

00.00

TENOlltS E NERVOS; RAS;lAS E OUTROS RESí
DUaS smELHANTES, DE PELES E COUROS SEM
CURTIR ••••••••••••••••••••.••••••••••••••

NT

05.0

00.00

PELES E OUTRAS PARTES DE AVES REVESTIDA'S
DE SUAS PENAS OU PENUGEt" PENAS E PARTES
DE PENAS (r~ESMO APARAO'AS) E PENUGE~\. m
BRUTO OU SUlPLEsr·1ENTE LH.jpAS, DESINfETA_
DAS OU PREPARADAS PARA SUA CONSERVAÇiío ;
PÓS E RESíDUOS DE PENAS OU DE PARTES
DE
PENAS

01.00

pej ac 8 out.r as partes de aves, r evact rdao de oua~ penos ou penugem ••••••••••••

NT

02. QO

Penas, partas da penas(maomo aparadas) ó
po.nugom •••••••••••••••••••••••••••••••••

NT

í

DaS.
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CÓDIGO

l'osiÇ';io

.AL1QUOVS

e

05.09

00.00

00.00

01.00

pá:; E! rE!síduos do p8naG ou da partos de
penas •••••••••••••••••••••••••••••••••••
ossos E NÚCLEOS CÓRNEOS (SABUGOS).EWBRU
TO,DESENGORDURADOS OU SIMPLESMENTE PREPA
RADOS(MAS NÃO CORTADOS EM fORMA OETERMI~
NADA). TRATADOS cnn ÁCIDO ou DESPROVIDOS
DE SUAS GELATINAS, PÓS E RES1ouos DESTAS
MAT~RIAS ••••••••••••••••••••••••••••••••
CHIfRES. PONTAS, CASCOS, UNHAS, GARRAS E
BICOS. EM BRUTO Ou SIMPLESMENTE PREPARA_
DOS (MAS NÃO CORTADOS EM fORMA DETERMINA
DA), INCLUSIVE SEUS R(sfDUOS E PÓ;BAR8A~
. TA NAS DE BALEIA E DE ANIMAIS SEMELHANTES,
EM BRUTO OU SIMPLESMENTE PREPARADAS (MAS
NÃO CORTADAS EM fORMA DETERMINADA),INClU'
SIVE SUAS RE8ARBAS E RESíDUQS
Chifres, pontas, cascos, unhas, garras a
b.Lcoe ................. ~ ...................

02.00
05.10

03.00
00.00

05.11

0'0.00

G5'.12

00.00

(15.13

05.14

01.00
02..00
99.00
00.00
01.00
02.00
00.00

-

1.1

Item

03.00
05.08

MERC}JXIRlA..

SUbpOlliçao

Barbatanas do baloia o do animais iémo _
lhantas ...................................
Ra~{duo$ o~ó ............................
MARfIM, EM BRUTO ou SIMPLESMENTe PREPARA
DO, MAS N~O CORTAOO EM fORMA CETERMINA
DA; sõs E RES!DUOS DE MARrIM...............
CARAPAÇAS DE TARTARUGA E SUAS PLACAS(L~_
MINAS), EM BRUTO ou SIMPLESMENTE PREPARA
DAS, MAS N~O CORTADAS EM fORMA DETERMI~!
DA; UNHAS, APARAS .E RESfDUDS••••••••••••
CORAL E SEMELHANIEs,EM BRUTO OU SIMPLES_
MENTE PREPARADOS, MAS N~D TRABALHADOS;
CONCHAS DE MOLUSCOS, eM BRUTO OU SIMPLES
MENTE PREPARADAS, MAS N~O CORTADAS
EMfPRMA DETERMINADA; paS E ResfDUOS DESTAS
CONCHAS
Coral o semelhantes ••••••••••••••••••••••
Conchas. dI!, madropárola, em bruto •• ~ ••••••
Outros.....................................
ESPONJAS NATURAIS
Em bruto •••••••••••••••••••••••••••••••• ~
Alvajadau ou praparadas ••••••••••••••••••
AMBAR_CINZENTO, CAST6R~o, ALG~LIA E AL_
MfsCAR; CANT~RIOAS E BILIS, MESMO DESSE_
CADAS; SUBSTANCIAS ANIMAIS UTILIZADAS PA
RA A PREPARAÇ~O DE PRODUTOS fARMACtUTI ~
COS, fRESCAS, REfRIGERADAS,CONGeL~DAS ou
DE OUTRO MODO CDNSERVADAS TRANSITORIAMEB

=

I.P.I.

"

Nr

Nr

Nr
Nr
Nr
Nr
Nr

Nr
Nr
Nr
Nr
Nr

TE"

01.00
02.00
03.00
04.00
05.00
06.00
07.00
~9.00

05.3,..5

00.00

01.00
02•.00
03.00

Almíocar.................................
Ambar-tinzloto ..................................
Cantárida................... : .................
castórso..................................
. Algálill......................................
CéIcules biliareo ......... '_'" •••••••••••
B1110 (fel ds boi) ••••••••••••••.•• ; •••••
Outro8 ......................... ~ .............
PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL N~O ESPECIFI_
CADOS NEM COMPREENDIDOS EM. OUTRA PARTE;
ANIMAIS DOS CAPITULOS 1 ou .3,· MORTOS
E IMPRÓPRIOS PARA A ALIMENTAÇ~O·HUMANk·

Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr

Sangua ••••••••••••••••••••••••• .-.......
C~~henH'1a. e ~amalhante$ .... :. ~ ."•••••••
Sam~n de animal raprodut9~, para 'inll&llli.
naçao artificial .......................

Nr
Nr
Nr

ar

0"'_

S06
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ExEcunvo
ALiQUOTAS

CÓD!(;O

_iJlORU

:Pos'1çãó Subpoo1çno
B,m

•

li

--

pc txo , fecundadas par-a
"0 .....................................
O~as de

0l).00

•

reprodL!~

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

Nr

,

Ovos

05.00

do bicho_da_sêda

OUlros

99.00

053.

I.P.I.

er

Nr

"!. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

SEÇ~O

II

PRODUTOS DO REINO VEGETAL
CAPíTULO 6
Plantas Vivas a Produtos da rioricultura

S!Qill.

<'-1)

ta ta Ca~!tulo compreenda unicamente as p18neaa vivas
das espécies cultivadas em viveiros e produtos forns_
aidou habitualmente p~loa floricultoras e hor~iculto~
1'88. quer para cultura, quer.para ornamentaçao. Exc~uBm-8e. todavia, dâato CapItulo, as batatas, 88 c~
bola!!. e echl'llota ou cebolinha branca 0,00 eãhce , 00-

rnost!vela (CapItulo 7);

<'.2)

00 buquês, corbelhos, coroas D artigos oemelhantas.
classificam_ae co~o flôraa ou folhagem, na
po~íçip
06.D3 ou 06.04, nao as lavando em conta Da ncaaeorioa
de outras matérias.

·'C60IGO"'

AL1auOTA$

Poaiçio

Subposlção
o Itelll·

'flEB.CAOORIA

06_.01

DD.OO

BULBOS, CEBOLAS, TUB~RCULDS,.RA1zES TUBU
ROSAS, REBENTOS. RIZOMAS E SEMELHANTE~
EM REPOUSO VEGETATIVO, EM VEGETACÃO OU
E'".fLOR

06.D2

Dá. Dl.

%

I.p.r.

%,

Dl.oa:

00 plBntBsnão ornamentais •••••••.••••••

Nr

99.00

Outroa ••••••••••••••••••••••••~ ••••••••

rir

O.O.QlJ

OUTRAS PLANTAS E RAfzES VIVAS. INCLUSIVE
MUDAS, ESTACAS E ENXERTOS

01.00
01.01
01.02
01.99
02.00
02.01

Hudes
Muda da vinha ••••••• 1 • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Mude do cana-da-açúcar .~ •••••••••••••••
Qualquor outra •••••••••••••••••••••••••
Alporqu8, snxêrto, sotaca 8 gerfo
Da oliveira ••••••••••••••••••••••••••••
08 vinha
Qualquar outra •••••••••••••••••••••••••
Outras .................................

02.02

06.0~

r.I.

02.99
99.00
00.00

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

Nr
Nr
Nr
NT
Nr
Nr
Nr

r~oRi5 E 80TõES DE FLORES. CORTADOS, PA:

RA BUQUtS OU PARA ORNAMENTAÇ1tO· . FRESCOS
SECOS, BRANQUEADOS. TINTOS, IMPREGNADOS'
OU DE OUTRO MODO PRePARADOS
Ol.oo
02.00

Não montados •••••••••••••••••••••••••••
Montados em cêsta. corôa. ramalhete e se
melhantes ••••••••••••••••••••••••••••••:

Nr
Nr

.PO.OO

FPLHAGEM. FOLHAS, RAMOS t OUTRAS PARTES
DE PLANTAS, ERVAS, MUSGOS E L1QUENS PARA
BUQ~~S OU ORNAMENTAÇ~O. fRESCOS, SECOS;
BRANQUEADOS TINTOS IMPREGNADOS-· OU
DE
nUTRO MODO ~REPARAOÓSfi·COM ExcLUS1to DAS·
fLORES E SOTtlES DE f L RES· INCLU1DOS • NA
POSI~~O 06... 03_.•••••••••• ~ ................ ·

Nr

DaS.
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7

Legumes e Hortaliças, Plantas, RatzB3 e
TUbér~~los Alimcnt!cion
A posição 07.04 não compreende:
a) grãos de leguminosas, secos (posição 07.05)1
b) p~montões_doces ("Capsicum.grossum") em p6 (posi
çao 09.04);
~
c) farinhas dos órgãos_de legumino~a~, secos~.com ~
preendidos na posiçao 07.05 (pos~çao 11.03;,
d) farinhas, sêmolas e flocos de batata {posição
. 11.05)1
.
Ressalv~d~s as disposições pr8ced:nt8s~ na aplicação
das posiçoas 07.01 a 07.04, a des~gnaçao legumes .e
hortalicas abrange igualmonte os cogumolos comest~ veis,- ecuree , azeitonas r , alcaparraS. tomates. beta tas (exceto batatas_doces),beterraba3 para salada,p~
pinos, abóboras, abobrinhas, cabaças, cabacinhos, b2,
ringelas, pimentões-doces ("C2psicum !lrossum lt ) , run-:
eho,. salsa, corefólio, estraga0, agriao, manjerona,
rábanos'6 alhos.
•
CÓDIGO

I,

:MERCADORIA. _

1'oll1<;;;:0 ":bP~~~ao

07.01

00.00

N.!

04.00

05.00

Al:lpargo •••••••••••••• ~ .-•••••••••••••••••

~Nr.

06.00

Azeitona ••••••••••••••••••••••••••••-••••
Sâtata, oxceto b~tata-doco••••••••••••••

NT
NT

D7.DD
08.00

Bró~ol~l:l

09.00

Cebola

10.00

Enuve-cda-br uxe Las

11.00
12.00
13,'00
14.00
15.00
16-.00

17.00

18.00
19.00
20.00
99.00

PO.oo
0l.00
02.00
03.00

07,:03

HORTALIÇAS, fRESCOS OU REfRIGE
-

NT
NT

02.00
03.00

[17.02

~

- Aipo ••.•• '• ••• ': •••••••••••••••••••••••••••
', Alcachôf1:a •••••••••••••••••• .
J!leaparra••••••••• ,' •••••••••••••••• ~ ••.••.
Alho, exceto em· p·ó
; •••

OLoO

D7.Dl

LEGUMES
fiADOS

99.00
00.00

·6

·

ceb·oii.~ha

'••••••: •••
<

_ •••

~ •••
Couve_Flor._••••• ",.~." •• õ
: ••••••
~ogumelo•••••••••••••••••• : ••••• ::
.
[rv;:lha •••••••••••••••••• :_•••• ~ ••••••••·•

f8ijão e. fava •. verdes ••••••••••••••••••••
Ler1t1lha•••••••••••••••••'•• : ••••• ~ •••.••••
Pep1no ••• ~ ••••••• ~~ ••••••••••••••••••••••
·P1mentão~doce••••••••••••••••••••• ; ••••••
Repôlho •••••••••••••• ~ •••••••••••• ~ ••••••
Tomate~ ••••••••••••••••••••••••••••••••••
~agem •••••••••••••••• ~ •••••••••••••••••••
Outras ••••••••••••••••••••••••••••••.•••••
LEGUMES [ HORTALIÇAS, CONGELADOS, COZIDOS
OU tI~O
Ervilha •••••••••••• ~ ••••• ~ •••• 0"-' ~ o••••••
Aopargo ••••••••••••••• -. •••• '•• o
.
Espinafre
.
Du t r-ce ••••••••••••••••••••••••••• : •••••••

LEGUMES E HORTALIÇAS, EM SALMOURA, EM ~~
GUA SUL FURADA OU ADICIONADA DE OUTRAS
SUSSrANCIAS DESTINADAS A ASSEGURAR TRAN_
SITORIAMENTE SUA CONSERVAÇ~O, MAS N~O ES
PECIALMENTE PREPARADOS PARA CONSUl10 111[:DIA-TO

NT:

Nr
'Nr

r.:To

NT,
NT
Nr
NT

Nr
Nr

NT
NT
I _·Nr
NT
NT
NT
NT

Nr
NT

200

A'IOS DO PODER EXECUTIVO
AL1QUO'rAS

C6DIGO

UERCADORIA..

1.1
o/:

01.00

Aipo •• : ••••• 0.0 • • • • • • • • • • • :
.
Alc<l.l;hof·ra~ ••••••••••••••••••••••••••••••

02.00
0:3.00

Alcaparra ••••••••••••••••••••••••••••••••

04.00
05.00
06.00
07.00

Allpargo ••••••••••••••••••••••••••••••••••
A2;~itona

08.00
09.00

üouve-de-b ruxejras
~

lO~OO

11.00

12.00
13.00
14.00

15.00
16.00

99.00

07..04

00.00

01.00
02.00
03.00
04.00
05.00
D6.00
07.00

OB.OO
09.00
10.00

99.0Ó

07.05

.

aecccãca ••••• :.•••••••••••••••••••••••••••
Cobola e cebolinha •••••••••••••••••••••• :
.

Cogumalo •• :.
Ervilha •••• ~ •• , •••••••••••••••••••• ~ •••••
,Foijão e fava, vendeo •••••••• ~:·: ••••••••.•
Pep.ino
-••••
Pim~ntão_doce••••••••••••••••••••••.• : ••••
Repolho •••••••••••••••.•••••••••••'••••••••
Tomate•••••••••••••••••••••••••••••••••••
Vagem ••••••••••••••••••••••••••••••••••••
uutr ce •••••••••• : •••••••••• ~ •••••••••••••
LEGUMES E HORTALIÇAS DESSECADOS, DESIDRA_
TADOS OU· EVAPORADOS, MESMO CORTAOOS'EM PE
DAÇOS DUrATIAS, OU AINDA ESMAGADOS DU
PULVERIZADOS, MAS SEM QUAL~UER oUTRO-PRE
PARO
Aipo
.
Azeitona •••••••• ~ •••••••• ~ ••••• ~ •••••••• ~
Cebola e cebolinha ••••••••• : •••••••••••••
Gonoura•••••••••••••• ~ ••••••••••••••• • •• •
Cogumolo••••••••••••••••••••••••••••••••
COuvll-da_bruxelaa •••• ; ••••••••••••••••••
Couve-flor••••••••••••••••••••••••• :.· ••
Espinafre •••••••••••••••••••••••• ~····.·
Em mistur~
~ •••
Alho om pc
',' ••••••
Outros••••••••••••••••••••••••••••••••••

:.!

.

00.00

GR~OS DE lEGUMINOSAS,·SECOS, DEBULHADOS,
MESMO DESCORTICADOS OU PARTIDOS

Ol.~

Ervilha •••••••••••••••••••••••••••••••••

02.00

reve •••••••••••••• ~ •••••••••••••• •••••••
ta1j'ão
feijão prêto •••• ~ •••••••••••••••••••••••

OS.O!!

03.01
03.02

03.03
03.99
04.00
05.00
06.00
99.00

feijão branco •••••••••••••••••••••••••••
Feijão "azuki": •••••••••••••••••••••••••
Qualq~llr outro ••••••••••••••••••••••••••
Grão_da_bico ••••••••••••••••••••••••••••
Lentilha ••••••••••••••••••••••••••••••••
Tremôço •••,•••• : ••••••••••••.•••• ~ ••••••• ~
Outros" •••••••••••••••••••••••.••••••••••

1.1'.1.
d

NT
NT
NT
NT
NT
NT

NT

NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
Nt,

5
5
5
5
5
5
5
5

5
5
5

NT
NT
NT
NT
N.T

NT
NT
NT
NT
NT

00.00

RAíZES DE MANDIOCA, ARARUTA, SAlEPOITU.
PHJAM60S,. BATATAS_DOCES E OUTRAS BA ZES'
E,TUBERCULOS SEMELHANTES, COM ELEVADO
TEOR DE AMIDO OU INULINA, MESMO SECOS
~~ CORTADOS EM PEDAÇOS; MEDULA DE, SAGUE.I

01.00

Araruta •••••• ~ ••••••••• '." ••••••••••••••

NT

Dl.DO

Batata_doca •••.•••••••••• ;,•••••••••••••••

NT

cas,

ATOS

ALíQUOTAS

C6DIGO
I'(lliçiío
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l<lERC}J)()RlA

Subpo.ai~Q

• 03.00
Itelll

04.00
05.00
06.00

99.06

-

r.r

j.nhame ••••••••••••••.••••: •••••••••: •••••

C~,

.,

1.1'.1.

IH

L!rio t.cbeccec ••••••••••••••••••••••••••

IIT

Mandioca •• .:•••••••••••••••••••••••••••••
r·lodula de s<l9(1ei1'o ................... ; •••

NT

ur

outroc ••••••••••••••••••••••••••••••••••
CAP!TULO 8

IIT

rrutoa Comeet!voio, Cascas de Frutao
C!tricae B de Melõse

!iQill.
(S-l~ teto Cop!tulo

-vete,

(8_2)

não compreenda Da frutos não comeati

As frutao refrigeradas ae conBidera~ como frutas

reeeeee,

NOTA CgMPLEMeNTAR

NC (S-l) O IPI incide sôbrs os

produto~:

8)

da posição oa.01, subpoaições e item 03.00,
05.00, O§.OO, 07.00, Oa.DO, D9.00, 10.00 o
99.02, somente quando acondic!onadoa em reci~'
plen~ea, embs1ag~na ou envoltorioe, deetina _
doa a apreaento.çaoj

ti)

da posição 08.02, eômente quando eecce •

. [QOICO
poeição

AL1QUOTAS
MERCADORIA

Subpos.lçíio
e Item

I.P. I.

Das.

%

T~I'1ARASJ BANANAS, ABACAXIS (AN.ANASES) ,MAN
CAS, MANGOST~ES. ABACATES,GOIABAS' cOC~~~
CASTANHAS-OO~PARA E CASTANHAS OE CAJU,~R~
COS OU S~COS, COM OU SEM CASCAS
"

01.00
02.00
03.00
04.00
05.00
06.00
I .

~7.00

oa.oo
09.00
10.00.
11.00
12.00
13.00

'18.02

99.00
99.01
99.02
00.00
01.00
02.00

03.00

: Tâmaras sacas
.
Bananas fruscas ••••••••••••••••••••••••
Bananal! eBcsa ••••••••••••••••••••••••••
Abacaxis a ananases, frescoa •••••••••••
Côcos com casca ••••••••••••••••••••••••
C?COS esm casca, ~olndos ou nao ••••••••
Cl1etanhàs.doRpllrá, com canca •••••••••••
Cllstanh8eRdo.pará, som cssca •••••••••••
Caetsnhas ds caju, com eaaea •••••••••••
Caetanhas ds cllju~ Bsm caaca •••••••••••
Abacat·es fres·coo
'•••••••••
Go+abae fr8scIIll
":'" '" .,••••
. H","gas fl'SIlÇllll •••••••••••••••••••• "''''
OutrOll
fl'~ecos ••••••••••••••••••••••••••••••••.
S.lIC1J8

10
NT

8
8
B

NO
NO

8

NC

8

NC

8

NC

a"

NC

Nr
Nr
Nr
Nr 8'

..

FRUTAS C1TRICAS, FRESCAS OU S~~AS
laranjas •••••••••••••••••••••••••••••_••
Tan~sr"ina5
.
Limosa- •••••••••••••••• ~
'• •••

NO

Nr

NC"
NO

8
8

NC

B

NO

ATOS no PODER EXECUTIVO
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ALfQUOrAs,

CdOIGO
Posiçüo

I1ERCAOÕRIA

5uOposição

04.00

oa.04

06.00
99.00
00.00

fIGOS, fRESCOS OU SECOS

01.00
02;00

frescos ••••••••••••••••••••••• ~........
Sacos
:.

01.00
02.00
03.00

Amandoas, l;:om ·casca ~-............ ••• •••••

Nr

Amêndoas, sem casca ••• •••••• •••••• •••••

ur

06.00
07.00
08.00
09.00
10.00
: 99 ..00
00.00

01:00
02.00

Avolãs,
Avelãs,

Nr

sem cesca ••••••••••••••••••••••

. Castanha comum {"castenQa \lulgaris"),com
L

Casca ••••••• ' . ' •••••••••••••••••• ••••••

Nr

Caatanha comum ("centenaa \lulgaria") ,um
casca... •.••••••••••••
•••• ••••••

Nr

Nozes,

Nr

com casca ••••• :..................

Nozaa.aam caeca •••••••••••••••••••••••

~T

Pinhões •••• : •••••••••••••••.••••• ;......

Pietacha •••••••••••••••••••••••• •••••••

Nr
Nr

'Outros

Nr

". ••• ••••• ••••••••••

MAÇÃS, PERAS E MARMELOS, FR~SCOS
".!'Iaçãe .•.•• : •• r •••.• ~
~el;'ae

'NT

.

;.•••••••••••••••••••

Marmolo8 '.:

00.00

FRUTAS DE CAROÇO (ptSSEGOS.DAMASCOS,AMEI
XAS, CEREJAS, ETC.), FRESCAS
-

1l1.00

.

03.00

Carajae •• ; •••••••••••••••••• ~ ••••••••••
Ameixas ••••••••••••••••••••••••••••••••
namacccs •••••••••••••••••••• ~ •••••••••••

04.00

pe soeqos•••••••••••••••••••••••••••• ~ •••

99.00

Out::Ofi ••••••••••••••••••••••••••••••••••

00.00

BAGAS (~\ORANGOS. At10RAS, CROSELHI\.S,FRAM..
aOESAS, ETC.), fRESCAS

01.00

noranacs
.
uut cee ••••••-•••••••••.•••••••••••••••••••

99.00
OB.09

. Nr'

com caaca •.••••••••••••• ••••••••

03,.00

02.00

tis. os

B

NOZES,AMtNDOAS.AVElÃS,PINHõES-DOCES • E
SEMELHANTES (DIFERENTES DOS COMPREENDI DOS NA POSIÇ~O Oa.Ol), FRESCOS OU SECOS,
MESMO SEM CASCA OU SEH PEL!CUlA

05.00

0[1,07

8

00;00

04.00

OS.07

Nr
Nr

frescas •••••••••••••••• n...............
sâcas (passas) •••••••••••••••••••••••••

02.00

09.06

B
B

UVAS, fREsCAS oU stCAs (PASSAS)

•. 00.00
01.0Q

Da.os

••

Pomales ••••••••••••••••••••••••••••••••
Cidras ~ ••••••••••••••• ~ ••••••••••••••••
Limas ••• ~ ••••••••••••••••••••••••••••••
'O~tras •••••••••••••••••••••••••••••••••

05.00

oe.03

065.

o Item

Nr
Nr
Nr
Nr

NT

Nr
Nr
Nr
Nr

00,00

OUTRAS FRUTAS. FRESCAS

01.00
99.00

MeloDs ••••••••••••••• ~ ••••••••••••••••••

Nr

Outros •••••••••••••••••••••••••••••••••••

Nr

OB.10

00.00

08.11

00.00

FRUTAS CONGELADAS, COZIDAS OU N~O, SEM
AÇUCAR •••••••••••••••••••••••

ADIÇ~O·DE

'FRUTAS CONSERVADAS TRANsntlRIAMENTE (POR
EXEMPLO: POR MEIO DE GÁS SULFUROSO,OU EM
SALMOURA, EM ÁGUA SULfURAOA OU ADICIONAR
OA DE OUTRAS'SUBSTANCIAS DESTINADAS
A
ASSEGURAR TRANSITtlRIAMENTE SUA CONSERVRR
ÇÃO),MAS I~PR6PRIAS ~O CONSUMO IMEDIATO

NC
NC
NC
NC

ATOS

DO· PODER

AiíQUOTAS

CÓDICO

:Posiçíio

08.12

lúE.RCAOORlA.

Subposiço.o
o Item

r.r.r,

I.I

01.00
99.00

l:01p.ao do frutas cOo:idas••••••••••••••••
Outras •••••••••••

00.00

FRUTAS StCAS(DIFERENTES DAS COMPREENDI_
DAS NAS POSIÇÕES 08.01 a 08.05)

"

'"

Nr
Nr

4 •••••••••••••••••••••••

01.00

Cer e jac •••••••••••••••••••••••••••••••••

02.00
03.00
04.00
05.00·
06.00

Amoixas••••••••••• ~ •••••••• ~ ••••••••••••

S
S

Danascce ............ ; ••••••••••••••••••••
peseeqce ••.••••••••••••••••••••••••••••••

S
S

~9.00

06.13

:11l

EXECUTIVO

00.00·

Maças•••••••••••••••••••••••••••••••••••
Peras •••••• ·••• o·• • • • • • • • • • • • • ,•••. o .•• o:~':.'o,·••
outros

fi

,

S

CASCAS DE FRUTAS CfTRICAS"'('-OE :MEt,Íjts;
fRESCAS, CONGELADAS ,StCAS , EM SALMÓU
RA,EM AGUA SUL FURADA OU AD!CIONADA De
OUTRAS SUBSTANCIAS DESTINADAS A ASSEGU~
RAR lRANSITORIAMENTE SUA CONSERVAÇÃO •••
CAPiTULO 9'

sr

CarG , Chá, r'lata a Enpeciarias

NOTAS
(9-1)

~s ~isturas do produ&os COmpr?endidos nas posiçõos
09.04 a 09.10 classificam_se da seguinte maneira;

a) as misturas do produtos compra~ndidos em uma mosma
posição classificam_so neosa posição;

b) as mistura~ de ptodutos compreendidos em posiçõe~
diferentes classificam~so na posiç~o 09.10:
O fato do as produtos· compreendidas nas posiçõos
09.01. a 09.10 (inclui':das as misturas citadas naa.In
tros ~ o~) estarem adicionados dc outras subst3n~
eias n~a altera a sua classifica;;.ão l sempre que e~
soa mistUras conseIvem o caráter essencial. dos pr~
dutos c íbadoc en cada u.1;a das posições. Cas9 ccn-,
trário, tais mistuI?S f~cam e xc Lufdae dêst9 Cap{t!:!.
1.0, craastr tcencc-so na pop,ição 210011, se- forerne0.'1
dimantos ou -cempcros ccnposbos ,

(9-2)

~ste Cap!tulo não compreende:
3) ceetce pi;Jsntõe;,. da e·npéci.o "Eaps Lcum grossum

sem sabor picante; quando não
(Capítulo 7);

50

Ir

pó

apresentem em

b) a pimenta do cubebas, da variedade "Cubeba affiei..

naí.re tliquel l l ou lIPipe:r: cubeba" (posição 12.07).

noTA

COMPlE~ENTAR

~c (9~1)

O IP! incide sôbro os prDduto~:
a) doa posiçõos ~9.02 e 09.03, sômente quando aeoU
dicionados em unidades de at~ 5 kg;~
b) das posições 09.08 a 09.10, sômante quando'
pó ou preparadas.

em

OES.
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ExEcUTIVO

cõnroc
:Posição
09.01

ALíQUOTAS

SUbpolliçao
e Item

00.00

1.1

"

r.r.a,

OE5',

.~

'CArt:,M[S~lO TORRADO OU DESCAFEIrJADO;CASCP.5

E PEL1CULAS DE CAn:;SUCEDílNEOS DE CAft CO
TENDO CAft. m QUALQUER. PROPORÇííO
-

bl.OO
02.00
03.00

D4.pO

os.oa
06.00
99.00

09.02

09.03

09 -:04

Café torrado, I<loido ••••••••• , •••••

0.0 •••

Sucedâneo::: do çafó contendo café ••••••••

NT

5
S
5

Ces cas o p cj Icu j as de".café ., •••••••• ! • • • •
Co..fó descafeinado
" ••••• _••••

IlT

Outros

IlT

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

00.00

CH~

01,00

Em f~lhacr

02.,00
03',00

99.'00

Em bolas, CáPSUlà,~ ou saquinhos ..:..... :.
Em pastilhOl, tab~é~c e. semelhante •••••••
Outros
.

00.00

ERVA_MATE

01.00
02.00

Cancheada
Beneficiada •••••••••••••••••••••••••••••

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

5

8

8
S
8

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

9

'. ~ •••••••••

9
9

99.00

Outros

00.00

PH~ENTA (DO GtNERO "PIPERII):Plr:IENTõES (oc
G!:NEROS "C.APSICU~l" E 'PH1EN!A")
.v....

01.00
02.00

Pimenta (do gonero "Piper:'),cxceto em pó
Páprica •••••••••••••••••••••••••••••••••

IlT

03.00

Pimonta· e pimentão, em pó
Pimentão doce •••• ~ ••••••••••••••••••••••
quaiquer outro ••••••••••••••••••••••••••.
Outros ••••••••.••••••••••••••••••••••••••

8

03.01

03.99
99.00

09.05

00.00

09.06

00.00

09.07

Cafs cru, er.l grao ••••••••••••••-•••••••••
Caré t o crado , em grã~ ••• n
.

BAUNILHA .~ •••••••••••••••••• ~ •••••••••••
CANELA E FLORES DE CANELA

01.00

Em., brut,o ou em casca •••.• ~ •••••••••••••••

02.00

Mo~da

00.00

CRAVO.DA_!NDIA OU CRAVO_DE~CHEIRO (FRUTOS,
rLO"Rdi E PEDÚNCULOS)
.

01..00
02.00

Em bruto •••••••••••••••••••••••••••••.••.•
Motdo ou pulverizado •••••••••••••• ;~ ••••

00.00

NOZ_MOSCADA, MACIS, AMOMOS E CAROAMOMOS

01.00
02.00
03.00

Noz_mascada •• ~ ••••••••••••••••••••••••
Macis
..
Amamos 9 éardamomos
.

00.00

cu pu~verizada ••••••••••••••••••••

NO
NO
NO

B

8

IlT
IlT
IlT

B

IlT
8
8
8
8

IlO
IlO
IlO

8

SEMENTES DE ANIS, BADIANA, FUNCHO,. COE!!

TRO, COMINHO, ALCARAVIA E ZIMBRO
01.00
02.00
03.00
04.00
05.00

e

IlO
NO
NO

O§.OO

anis
.
becí ene
.
funcho
.
coentro {coriandro) ••••••••••••••••
De cominho ••••••••••••••••••••••••••• ,
De alcaravia ••••••••••••••••••••••••••

B
8
8

NC
NC
NC

07.00

Da ;l;imbro •••••••••••••••••••••••••••••

8

NO

De
oà
De
Da

8

ATOS

CÓDIGO
Subpos1çao
e Itel!!
00.00
D9.1D.
:Posição

01.00
02.00
03.00
04.00

99.00
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DO PODER EXECUTIY'D
ALíqUOTAS

1,lERCADOBIA.

1:;,1

...... ............................
.................................
Açafrão .................................
...............................

IoP.I.
"

OES.

TIMO, l,OURQ, AÇAFR1I:OJ OUTRAS ESPECIA

RIAS
'rimo

8
8
8
8
8

,

louro

Cengibr.&
Outros • u ••• • •• •••••••• •.••••••••••••••
CAPiTUla
10

>c
NO
·NO

ac
NO

Cereais

tste Capítulo não compreende os grãos descorticados
ou 00 outra forma elaborados, exceto o arroz sem pe_
l{cula, bru~ido, polido ou qUDbrado, qua ast~ incluI
do na posiçao 10.06.
CÓDIGO

.A.LiQUOTAS

I.I

:LO.Ol

10.03

00.00
01.00 .
'02.00

03.00
00.00
01.00
02.00
00.00

01.00

10.04

02.00
00.00
01.00
~2.00

10.0$

lO.OS

00.00
OLOO
Q2.00
00.00
01.00
02.00
03.00
04.00

99.00
00.00

0l.00.
02.00.
03.00

04.00

ns.nc
Q5.0l

05.99
99.00

TRIGO E MISTURA. DE TRIGO em CENTEIO
Trigo com casca ••••••••••••• : •••• ": •.•• ~ •••
Trigo sem casca ••••••••••••••••••••••••••
.Mistura de trigo com centei~ ••••••• ~ •••••

•

1.1'.1.
"

Nr
m
fir

CENTEIO

Em grão, com ceocá •••••••••••••••••••••••
Sem casca••••• ;;•••••••••••••••••••••••• õ.

fir
Nr

CEVADA

Em grão, com casca •••••••••••••••••••••••
Sem cesca••••••••••••••••••••••••••••••••
AVEIA
Em grão, com casca ••••••••••••·•••••••••••
Som ca~ca •••••••••••••••••••••.••• i ••••. ~ • •

fir
Nr
·Nr
fir

I1IlHO

Em espiga ••••••••••••••••••••••••••••••••
Em grão, com casca •••••
ARROZ
Em grão, com casca •••••••••••••••••••••••
S~m c:allca••••••••••••••••••••••••••••••••
Polido •••••••••••••••••••••••••••••••••••
Partido ou quirara ••••••••••••••••••.•••••
.üueece •••••••••••••••••••••.••••••••••••••
TRIGO r10URISCO, MILHO PAINÇO, ALPISTe,S0B.
CO E DARI; OUTROS CEREAIS

Milho pafnçn •••••••••••••••••••••••••.••••
Alpiste.:~ •••••••••••••••••••••••••••••••
Sorgo
.
Mistura da.alpinto a painçe, p~ra aliman_
taçao de pasaares ••••••••••••••••••••••••
Trigo mour~~co
Trig.o mourisco tipo "soba" •••••••••••••••
~ualquo~ outrQ••••••• ~ •••••••••• ~ ••• ;.~.i
Outroo ••••••• ;,•••••••• _
••••••••••.•••••

Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
fir
Nr
Nr
Nr
fir
fir
Nr
Nr

O"'.
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Aros DO PODER
cAPiTULO

EXECUTIVO

11

Prõd(Ítos da Í~dústria d~ Moagem; l~alte, Amidos e
Fecuj ac r Gluten; Inulina

(ll~l)

Eot;jo exctufoos dâsto Capi:tulo:

'a) mal t e torrado, apresentado como sucedâneo do, caf~
(posição 09.01 ou 21.01, s8gundo.o ~aso);
b) 'farinhas pro paradas' (po'r exemplo, por

tratamonto

térmico) para a alimantaçãú infantil ou'para ~sos
dietéticos (posição 19.02): Entrotanto; as fari_
nhas trat~das tõrmicamonte, para meLhor ar- simplos .

pr~'priodades

monto suas

panificáveis, classifi :.

cem-so'no pre~ento Capftulo;

.

.~) flocos de milho ("c'o~n_flakesfo) o outros produtos
da posição .19.05;

d)

~ro~utos farmacêuticos

{Capftulo 3D};

e) amidos o f~cu~~s apresentados

oa

perfumaria ou da toucador,

co~o

produ~os

da

posição 33.06.

NOTA COMPltMENTAR
NC (11~1)

Os produe ce da posição 11.01,. :;ubposições Ó2.ÓO,
03.00, U4.00. 06.00, 07.00 o 99.00.·~a posição
11.06, sub posições 01.00, 03.000'99.00, o das p~
sições 11.02, 11.03, ll.OS· O' ii".09, sômente 89tã o
.aicançados pelo IPI quapdo acondiciona9os em uni_
dade do'atá 5 kg.

CÓDIGO

Posição

A.t1.QUMAS

11.01

00.00

rp,RINHAS. DE CEREAIS

0.1.00

D. trigo
D, aveia
·D. ~evada

02.00
03.00

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

.................................
........ ...................
.....
.
centeio .................... : .........
milh,o ..................................
arroz ............... ; ...................
~

04.00
05.00

D.
D,

06.00
'07.00

D, mistura de trigo

99.00

uut.aes•.••••

11. 02

00.00

.

DI?

:ô~

,

oo~

.

.

O:i:'S.

"

Nr

5
5
5

NC
NC
NC

NT
NC

·5
5

NO

5

.~C.

stMOlAS E S[MELHANTES;'GR~OS DESCORTICA ~
DOS EI-1 P(RO(Jt,PARHDOS,E5t·lAGAOOS·( MESMO
. E~l fL0I30S) CO~\ EXCEÇl\o DO ARROZ SEM. PEL!_'
CULA, BRUNIDO, POLIDO OU QUEBRAOO~ GERMES
DE CEREAIS. INCLUSIV~ AS FARINHAS

0l.,00

SômoJas e nome Ih antes

D,
D,
D,
D,

0l.03
01.04

cente.~'o

I.P.I.

••••..........•••••••••••••'

0l.01
01~'02

li

""'ADOEU

Subposiçao
e 'rem

trigo
aveia
c8v~d'a

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

centeio

;

'

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

5

NC
NC
NC

5

NC

5
5.
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CÓDIGO

01;05
01.06
01.07·
~1.99

02.00

0::.01
02.02
'·02.03

,02.99
03;,00

03.01
03.99

11.03

Ne
Ne
Ne

5
5

Ne
Ne

'5

Ne
Ne
Ne
Ne

05.00

Df! favas ••••••••••• , •••••••••••••••••• ".

5

99.00
00.00

Outros
~C~6NH:S DOS fRUJOS CLASSIfICADoS NO CAPl

5

·01.00

~e

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

99.QO

banana •••••••••••••••••••••••••••••••
De amêndoa ••••••••••••••••••••••••••••••
De castanha •••••••••••••••••••••••••••• 4
Dn tamara •••••••••••••••••••••••••••••••
Outrds ••••••••••••••••••••••••••••••••••

00.00

fARINHAs,stMDlAS E ESCAMAS nu flOCOS, DE

00.00

rARINHAS E stMDLASIDE SAGU,DE HANDIOCA,Dt
ARARUTA, DE SAlePQ E DE OUTRAS RAIZES
E
TUBrRCUlOS COMPREENDIDOS N~POSI~RO 07.06

04.00

01.00

02.00

11.~08

ec

De len);:lhâ •••••••:•••.•••••••• ! ......: ••••• '
Da faijao
, •••••••••

03:00

11.07

De mí.Lhc
.
Qualquer out.co .••••••••••••••••••••• : ••••
Germes de p~reais, inc~uoive as farinhas'
Getme de trigo
.
Qualquor outro .: ••••••••••••••••: •••••••

BATATA

.

'De S:l9U
~
.
Do mandioca •••••••••••••••••••••••••••••

Q3.·00

De a ra cu t.d

114;OO
99.00

Do raspa de mandioca ••••••••••••••••••••
Outras ••••••••••••••••••••••••••••••••••

00.00

H,AlTE,

01.00

02.00

Inteiro ou partido
.
Moido ou fariQha do malte ••• ; ••••••••• ~.

00.00

A1H.DOS E FLCULIl.S; INULINA

01.00

rruntna ••••• ~ •••••••••••••••••••••••••••
Amido do trif)o
,
Amido de milha
.
.
Amido da arroz
fécula do b<ltatas
;
.
fécula do araruta
.
fécula de mandioca
..
Outr,os
.

·02.00

03.00

04.00
05.00
06.00
07.00
99.00

1·1ES~\O

.

Ne
Ne
Ne
Ne

5
5
5
5

03.00
04.00

02.00

11.05

.

'5

02.00

.01.00

11.04

Da cevaqa

5
5
5

rARINHAS DOS GR~OS DE LEGUMINOSAs, stcos,
CLASSIFICADOS NA POSIÇ1íO 07.05
"
De ervilha ••••••.••••••••••••••••••••••••
De grão_de~bico ••••••••• ~ •••••••••••••••

00.00

i

De milho ••••••••••••••••••••••••••••••••
De ~x:x:o;>; ••• : •••••••••••••••• : ••••.••••••••
De mistura de trigo com centoio
.Qualquer outra ••••••••••••••••••••••••••
Grãos doscorticado~ (sem poltcula~,em pé_
rolas, partidos, esmagados
Da aveia ••••••.••••••••••••••••••• _• •••••• J

O"".

5
5

5

Ne
Ne

s
5
S
5
5

s

5
NT
5
NT
5

Ne
Ne

TORRADO
rlT
NT

5
5
5

5
5

5
5
S

Ne
Ne
Ne
Ne
nc
nc
rle
I~C
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CÓDIGO

?odçüo

11.09

MERCADORIA.

Subposiçao
o Item

1.1

•

01.00

GLlJ"TEr. E FARHIHA DE GlÚTE.N, HESt'10 TORRADOS
00 trigo

02.00

00 milho

99.00

Outros

00.00

0'0

a.r.r.
d

........' ..........................

................................
... ...... .-....
~

CAP!rUlO

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

0".

5

-NC..

5

NC
NC

5

12

Sement e s e Frutos Oleaginosos; Gt:;ios, Ser:lontes e
frutos Diversos; . Plantan Industriais a !-lcdici.
nais; Palhas e. J"or'ragens

ccns decan-ee
í

como

eeraenbne oleáginosas

(posição

12.01) .e s de amendoim, do (loja, de moet a rda , de pa-,
poula ou do dnt-raâde Lr a o.a -c opr-e , .üs coças correspendem à posição 08.01. As azo t onas àe clasoifi _
cam nos l:,apltulos 7 ou 20, conforme o. seu estado do
p r-cpar açao ,
í

(12-2)

Consideram-se como sementes para semn<ldura, da poni
ção 22.03. as s emenbe s de beterraba. de erva-dos-p~
don, do flôres ornar:lentais, de hortaliças, de árvores frutfferas EU florestais, de ervilha a de trem-ª.
<;:0. Contudo., nao se cj acc r cam noc t a coo í.çao os
grãos do ÚJ!Juminosas (posição 07.05), ccmont.ec que
conotituaro especiarias e out r os produtos do Capftu_
lo 9, as somnntos de ce rea.i s (CaP,l!,ulo '10) as seme nt e s e frutos' oleaginosos (posiçao 12.01~ e as se
mentoo'o frufoG. da posição 12.07.
í

::s

(12_3)

í

A posição' 12:07'l::ompreende; entre out~as,as p Lanb as
G partos do plantas das sGguintes llSpeciGs: lO1~njeri
cão, b or-r aqem , hissôpo. djvor ces VElpcícioo de montã,
alecrim, arruda,' salva c abo nt o ,
E~c1LJ.er.l-s·e, por~Í;], -rrect.e posição:·
í

a) ?OmeFl'tOs ,0 frutos oie.~ginOSOS (posição 12.01);
b} pr odut os Farmacêuticos do CapHulo 30;
"c) art:igo{ do pórfumaria.. o de t.oocadcc , do Capít\J10
33;
ô )

d~si~fetant9s! inseticidas, ft!n~icidas, her-b LcL«
das e produtos s.eme Lhanb es , da pQ~il.'ão 38.11

NOTA t:OMPLEm::NTAR

os produtos

ra.ou,

das pos rç oe s 12.07 e
somente
estão all::ançados pelo IPI ~uando accnô i.c Lpnados
em únfdadee de at~ 5kg • . Em' nenhu'ma hipótese" ea
tão tfibutadoé:· os pzoduboc . t:rose.Oé:.
-

CÓDIGO

.oss,

Posição :;;ubpoaiçao
a ltel!l

12.01

00.00

SEMENTES E fRUTOS
GAOOS

Di~ 00

De amendoim •••••••••••• ~ ••••••••••••••••
De cêco (copra.)~~.. ~, .,., •••••••••••••••••••
Do pa Ima ••••••••••••••••••••••••••••••••.

02.00
03.00
04.00
05.00

OLEAGINOSOS,~ESMO

ESMA_

De oo ja
.
De linho •••••.••••••••••••.••••_.'~ •••••••••

06.00

OB algodão ••••••••••••••••••••••••• r

07.00

De mamona (palma_chri~ti cu .rlcino) ••••':.

oe.on

Da tungua

.r

••••

.

Nr
Nr
Nr

Nr
Nr
Nr
Nr
iH
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. 'C6DIGO

·.ALíQUOTAS
MERCADORIA.

1.1
'"

09.00

Da
Da
De
Da

10.00
11. 00
12.00
13.00
14.00
99.00

Do eo Lz a

12.03

FARINHAS DE SEMENTES. E DE: FRUTOS OLEAGINO .
SOS,SEM ,PR~VIAEXTRAÇ1l0 DC OLEO JCOr1 EXCLÜ
sllo DA FARINHA DE. MOSTARDA
-

01.00

Do

De

D,

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

NT
·NT
NT
NT
NT
NT
NT

NC

NT
NT

In
NT
NT
NT

·D,

.

Nr

09.00
10.00

Da linho" ••••••• : •• ;
; •••••••••••••••
Da palma ••••••••••••••••••••••••••••••••

NT
NT

11.00
12.00
13 -.00
14.00

Do

pórila •••••••••••••••••••••••••••••••
soja
'.'
Da tungue ••••••••••••••.•••••••• ; •••••• '.'
Oa cêcc e coquilho não comestível •• '•• ~~.

«r

De

NT.

99.00

Outros ••.••••••.;

NT

D.

capcque "•••••••••••••••.•••••••••,••••••

00 girassol •••••-

;.

00.00

SEMENTES, ESPOROS E

or, 00

pe

02.00

99.~0

12.07

D,.
Do

amancioim ••• •-i . . . . . " . . . . . . . . . . . . . . . . • •
algodão
cá:r::tamo
c;nhamo ••••••• ~ •••••••••• ; •• ; ••••••••
co1za •••••••••••••••••••••••.••••••.•••
croton '.~" .;••••••••••••••••••••••••••

00.00

BETERR~B~

01.00
02-.00

Beterraba da eçucar- •••
Cana-da-açúcar .~.

00.00

RAizES DE.CHIC6RIA.FRES~AS OU SeCAS,MESMO
CORTADAS, NltO TORRADAS·
~ ••••••••••

00.00

LtlPULO (CONES E

01.00

Cormo 'ou 'flôroo, verdes 'ou aêcce ••••••••

02.00

Lupulina (pó da lúpUlo) •••••••••••••••••

oc.ce

PLANTAS,PARTES'DE PLANTAS,SEMENTES E fRU~
TOS, DAS ESPíCIES UTILIZADAS PRINCIPALMEli
TE EM PERFUMARIA, EM MEDICINA OU COMO .INSETICIDA, PARASITICIDA E
SEMELHANTES,
PRESCOS OU S~COS, MESMQ CORTADOS, ESMAGA_
DOS OU PULVERIZADOS

01.00

'02.00
03.00
04~OO

S~CA

NT

NT
NT
NT
NT
NT

ar

DE AÇCCAR (MESMO CORTAOA),rRES~
OU EM'PÓ. CANA~DE~AÇCCA~
•••.•••••••

~

NT
NT

NT

~UPULINA)

Alcaçuz; ••••••••••••••••••••_•••••••••••••

.Altóia

Nc

rRUTO~,PARA S~~EA9URA.

érvoroe frut!roras ;
.
De ~rvoroo florestal, •••••••••••••••••••
De flôres
,' •••
. De hortaliças
;.••••••••
. -Du pr adna e pastos
.
Outros •••••••• ; •••• ~ •••••••••.•••••••••••

CAi

03$.

d

06.00
07.00
08.00

05.00

12.06

_
••

00.00

03.00
04.00

12.04

'

ou gargalim
.
Outros ••••••••••• ; ••••••••••••••••••••••

De eésarac

02.0q
03.00
04.00
05. ao

'12.03

b~baçu '.'r~""""""~''''''''''''''''
c anhamc ••••.••••••••••••••••••.••••••••
girasso1
~
'
.
mostarda
.

I.P.I.

.

Ar'aroba ••••••••••••••••••••••••.•••••••••
B~rbaeco (tirn~ó) ••• ; ••••••••••••••••••••

NT
NT

5
5
5
5

se
Ne

Nç
NC
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EXECUTIVO

'CÓDIGO

Subpos1çe.o
a Item

Posição

05.00

Boldo •••••.•••• , •••• , ••••••••••••••• '. o••

5
5

10.00

Cravo_d.a_índia, cEl.s?a B' fôlha
.
Curna.ru o"u fllva~tonca •••••••• 0.0 ••••••••••
Eucalipto •••
~
~.
Fava-de-eant o-Lnâc c ••••••••• ~ ••••••.••••
Guaraná ••••••• °.°••••••••••••••••••••••••

11.00

Lpacanuanha ••••••••••••• ,' •••••••••• '•••••

06.00
07 ;00.

08.00
09.00'

12.08

12.09

o

0

5

NO

5

,c

5

'c.

5
5

Ne
Ne

5
.5

Ne
NC
NC·

• • • • • • • • :.,

í

12.00

Jaborandi

13.00
14.00

Jalapa " •••••• " •••••••• : ••••••• 0,0 • • • • • • • •
Ma~ta (horteln_pimenta)' ~ ••••• _••• 0,0" •.••

15~OO

ür eqano - •••••••••••••••••••••••• ,•••••••••

5
5

16.00

17.00

Plratro, nm flor, fôlna ou em pó ••• '" .,.
Ruibl'l,rbQ ••••••••••••••••••••• ,•••• ~ ••••••

.5

",18.00

Salllapl'I,rrilnl'l, ••.• ~ •••••••••••••••••.••• '.'

19.00
20.00'

Tamarindo .' •••••••••••••• ,. •• " ••••••••••
Valllriana

21.00

Zimbro ••••••••••••••••••••••••.•

22.00

. 99.00

outroa •••••••••••••••••••••••• •• •• ·······~

00.00

AlFARROBA, FRESCA OU stCA. MÊSMO ESMAGADA
ou EM Pó; CAROÇOS DE FRUTOS E PRODUTOS V~
GElAIS EMPREGADOS PRINCIPALMENTE NA ·ALI_
MENTAÇÃO HUMANA, NAO·ESPEClfICADOS·· NE:H
COMPRE:ENOIOOS E:M OUTRA PARTE

.,

NO

,e

NC

'c

5·

NC

,e

5
5

,e

.

5

NC

••

5

'c

Camomi1a ••••• ~ •••••••••••••••••••••• •• •• ••

5

NC

5

NC

01.00

Alfarroba

01.01

Em

pó

.

2u farinha, próprio para.1nd~atria
farmaceutica ••••.•••••••••••••••••••••••••

5

01.99

Qualquer outro., ••••••·••••••••••.•••.•••••••

.5

NC
,c

99~00

Outro9 ••••••••••••••••••••••• ~ ••• ~ •••••••

5

NC·

00.00

PALHAS E CASCAS DE CE:REAIS, EM 8RUTO,ME:SMO CORTAOAS •••••••••••••••••••••••••••.•••

sr

BETERRABAS, NABOS, E RAtZES FOR·RAGEIRAS;Ff.
NO, ALFAFA, SANFENO, TREVO, COUVES rORRA_
GEIRAS, TRE:MOÇO" ERVIU-lACA E O.UTROS 'PROD!!
T~S FORRAGEIROS SEMELHANTES

..
01.00
02.00

Baterr~ba••••••••••••••••••••••••••••••••
.Fa~o~

,r

••••••••••••••••••••••••••••••••••• •

·03;.00·

Alfafa óu .luz.roa•••••••••••••••••• ".•••••

04.00

'reeve ••••• '•••••••••••••••••••• • ••••'······

99.0.0'.

Otlti:oe•••••·•••••••••••• ·~ •• "••••••••••••••
·cAPiTUlO 13

,r
,r
xr :
Nr

Matéria8~prima.

Ve99tai. para Tinturaria ou Curbums;
iomss, Resinas e outroa Sucos e Extrato~Vegetais
00 extratos da alcaçuz, de pirstro,

ds lúpulo, de

aloés a ~·6p'io ~ão considerados como sueoa e axtr~·

to~ ~Qg·atai~ "(poaiç'ií,o'13.03).'

Não. &a. COl'l'iprlÍ,Mdem na posição 13.031

ATOS DO .PODER

e)

b)
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EXECUTIVO

axt~atôs de alê~çuz qua contenham maia da 1~,

em pâso, da açú~a~ ou que ss.· .. ~praaentsm
produtos da oonfaitaria (po~içao 17.04);

cone

'extratos; dJ1_ maf~f:). (pi:laM~!J ~9,(jl~L

c~

d)

sucoa e ext~atoa vogàtáia, adicionados dé·~lc~.
olJ que constituam bebidas e os prsparados aI.
eccr ícoc oompostos de extJ:atoe vegetais .(oham!!,
dos sxt~atoa conoãntJ:sdos )para o fabrico da
bnb dae (CapItu1.o 22);

9~

cânfora natural (posição 29.13) e 9~icirrizina
(poaição 29.41);

í

f)

madica~entos (pôelção 30.03);

.}

extratos tenantes
3~.01 ou' 32.04)J

h)

~1eos Bssa~ciais e J:s~inóides (poei~ão 33.01).
eguae dsstlladao aromatic8S B soluyose aquosas
ds óleos essenciais (posição 33.05);
.

i)

bo~racha. balata, guta_percha B gomas naturais
semelhantes (posiçao 40~Ol).

ou

tintoJ:1ais

(poaiçio

C6DIGO
Subpoa1Ç11oo

e reea

13.01

MAT~RIAS_PRIMAS

00.00

or.oc
02 •.00
03.00
04.00

05.00
06.00
0'7.00
08.00

CáEtamo (açafrão bastardo),axc1usive
o
.grao·...................................
Carvalho •••• •••• •••••
Curc.uma ,
Divi~divi {l'ua es aLp na co e rarea") •• ••••
r"ústet6 •••••
••••
Noz_do_galho...
•
Gambiar.............................. ••

f......... ..

í

~.....................•••

üa cança

Indigófera •••
•.• ••••••.•.
L!quen tinto~ia1 •••••••••••••••••••••••
Hilllosa............................. ••••

09.00

10.00
11.00
12 •.00
13.00
14.00
15.00

13.02

VEGETAIS PARA TINTURARIA

OU CURTUME

Peuvcampnchc

Quebrocho, inclu~ive em tora •••••••••••
Sândale verm'olho ••
••••••
sehe

16.00

Surnaque

17.00
99.00

Vãlina
Outros

00.00

GOMA_LACA, MES~lO SRANQUEADA,.GOMAS ,GOMAS_Rf

~....................................

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

NT

NT
Nr
N'F

Nr

Nr
NT
NT
Nl

Nr
N'l"
Nr

Nr
Nr
Nr
Nr
nr
Nf

0,1..00

SINAS,RESINAS E SALSAMOS,NATURAIS
Goma-laca, . incJ,usi vo branqueada •••••••••

8

C~.OO

Acar-o Lde

8

03.00

•••••••••••••••••••••••••••••••

,

06.00

.Adraganta (a1catiJ:a) •••••••••••••••••••
Amoníaca
~ ••••••••••••
!P.nacár.i:lia(de caju)
.
-Eoma arábica, de acác Ia ou do Senogal •••

07.00

âas af à t Lda ••••••••••••••••••••••••• ~ •.••

8

.oa. 00

Bálsamo_do_copa!ba •••••••••••••••••••••
S;Ílsamo~do-canadá ••••• , •• , .' ••••••••••••

8

04.DO
05.00

09.00

I

8
8
8

8
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ATOS DO PODER· EXECUTIVO
CÓDIGO

.ALíQUOTAS

l:l

l'osição .SUbpo3içao
o Bom

12.00
13.00

14.00

l?OO

13.02

8alsamo_do~perU

•••••••••

8
8

M ••••••••••••••

S51samo-de_tolu ••••••••••••••••••••••••

'8
8
8

Bsnjoim ••••••••••••••••••••••••••••••••
Ear a La •••••••••••••••••••••••••••••••••

e

Cauri •••••••••••••••••••••.•••••••••••••
8

Copal ••••••••••••••••••••••• ~ •• ~ ••••••••

17.00

De conffora,sólida (gaiipota) ou lIquida

(gema) ~ •••••••••••••••••••••••••••••••••

8

18~OO

.Damar- ••.•••••••••• ~ •••••. ~ ••••••••••••••••

8

19.00.

(Iam! ~
; •• :
~ ••••••
EGtoraqua
.
Esciimônea •••••••••••••••••••••••••••••••
Goma_guta •••••••••••••••••••••••••• , ••••
In~Bnno ou olIbano ••••••••••••••••••••••
Mirra •••••., •••••••••••••••••••••••••••••
Mast·!qu·o .•••••••••••••.•••••••••••••••••••

22.00
23.00

24.00
25.00
26.00
27.00
99.00
00 .. 00

01.00
01.01
01.02
01.03"

Oi:04
01.05
[11.D6
01.07
01".06

01.09
Ol.10
01.11
01.12
01.13
01.14

01.15
01.16
01.17

01.20

(11:.21

8

Sandar-aca •••••• ~""."""" •.••••••••••.•

.TragansC!l •••••••••••••••••••••••••• ~ ••••
Outrcis ~ ••••••••••••••••••••••••••• ~ •••••

8.
8

sucos-c EXTRATOS VEGETAIS;MAn:RIAS prCTI_
CASE. PECTINATOS [ PECTATOSIAGAR_AGAR E. OU
TRA~ ~UCILAGENS e ESPESSANTES NATURAIS,a
TRA!OOS·OE VEGETAIS
-

Sucoe e cstratos vegetaia
De acônit:i .f •• ~ ••••••••••••••••••••• ~ •••
Da alcaçuz ••••••• ~ ••••••••••••••••••••••
Da (l~o1is {vat ce forex") •••••••••••••••••
00 arnica ~~ •••••••••••••••••••••••••••••
oe arruda •••••••••••••••••••••••••••••••
Da beladona
".

8
8
8
8
8

8

De bo Ido •.•••••••••••••••••••••.•••••• ~ •••
Da camomila ••••••••••••••••••••••••••.•••
Os cállcara sagrada •••••• ~ •••••••••••••••
De cae eanha-ea-dndr.a ("oasculu:;-hippocas_
.tanum"~ •••••••••• ~ •••••••••••••••••••.•••
Da damiana ••••••••••••••••••••••••••••••
·Oe digitel
.
Do frângula ("rhammu5 frang~la") ••••••••
Da genciana •••••••••• ; ••••••••••••••••••
Da grindélia (II gr i nd ól i a camporum") ~ ••••

8

De hamamej.Ls ~""""""""""" •.••••
De lobólia ••••••••••• ~ ••••••••••••••••••

8

01.22
01.23

01.19

6

8'
8
8
8
8
.8

DB• n~z-\t'àmica " •••••••••••••••••••.••••••
üe piscIdia (" Piscidia arythirina") •••••
Do pol{gala· ••••.••••••••.•••••••••••••••••
Da quina •••••••.••••••••'•••••••••••••••••
·Da ruibarbo •••••••••••••••••••••••••••••
Do tIlia •••••••• ~ •••.••••• ; ••••••••••••••

.Dl.la
13,03

.

.16.00

20.00
2l.DO

13.(J3

.-

f1~isamO-da_jUdéia çv de .I:b:a •••••••••••

10.00
11.0.0

I.P.I.

8
8

8
8
8

8
8
8
8

8
8

8
8
8
8

01.24

Da

.

8

01.25

Da vitiurno ("viburnUr;\ prunifoliulll") •••••

8

01.26

Os

8

va Lnr-Lana

alcachôfra {vcynaca scOlytlUS") .; õ . . . . .

oas;
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.

CÓDIGO

,

Subpcaã.çao

e

1.1

Item

I.P.I.

01.27

De bardane ••••••••••••••••••••••••••••••

8

01.28

.
.

8

01.29

Do col", ••• -,
De euca Lí.p t o

Dl. 30'
ui , 31

De' r e cc-rcaeho
.
De galega("g",lega officinal1c") ••••••••••

8

ui , 32
or, 33

De gelsômio ("gelscmiur:1 s empo r vLr ans") •••
De guaranií ("paul~na s o rb Lj.Lc" e "paulJ.na

8

c upana") ••••••••••••••••••••••••••••••••

8

oi , 34
m . 35

,

8
8

De Lpoc acuanna •••••••••.••••••••••••••••

8

De jabar<lndi ••••••••••••••••••••••••••••

8

01.36

Dp' j"l.~pa

or. 37
or. 38

De

.

8

menta (hortelã_pimenta) •••••••••••.•••

8

De nogueir", •••••••••••••••••••••••••••••

8

01:39

De patchuli ("pogostemon pa t schuj L"}, ••••

8

01.40

De p Lr e t r-c

8

01.41
01.42

De s aLs apa r-r Lj ha

01.99
02.00

üuaLque r- outro
.
r4atiiriac pécticas,pectinatos e oecue tos

02. m
02.99

,Dectina
Qualquer outro

03.00

E;~pe'lS"ntll

De

03. oi

.

-ce ebae co

';

.

(timbó)

8

.

~

8
8

.
.

natural e mucilagom

Agar_agar
.
Musgo da Irlanda("carraghoen") •••••••••••

03.02

03:99
99.00

üua Lquur- outro ._

,

Outros

'•• ,
CAPíTULO

8
8

.

8
8

,•••

14

Matõrias para Trançaria e Entalhe e outros Produtos de
Origem V!!get"l, nac

Especificados nem Cosnpr aendí.doe
em outra .par t e

lli!I.@.
(14_1 )

EBt~o exclufdas dêste CapItulo e se c Laae If'Lc am na

Seçao XI, ae matórias e fJ.braa vogetais das_espécies utilizadas principalmonts na fabrJ.caçao da
tôxteis, qualquer que seja o seu proparo, bem como
as matérias vegstais que tenham sofrido trabalho
especial COm o fim 'de serem exclusivamente utiliza
eco como matÉi ri8ll têxteis.
-

(14-2)

As tiras de vime, de C<lna, de bambu e semelhantos,
e as medulas de rotim e o rotim fiado, correspon_
dem à posição 14.01. Não so classificam nesta posição as tiras, lâminas ou fitas de madeira (posi_
ção 44.09).
A posição 14.02 não compreende a lã de madeira (po
sição 44.12).
A posição 14.03 não compreende as cabeças preparadas par" escôvas. pincéis e semelhante 11 (posição'
96.03).

-

ALíqUOTAS

C6oIGOS

Posição
14.01

Subposição
e Item
00.00

MERCADORIA

MATtRIAS VEGETAIS EMPREGADAS PRINCIPALMEN
TE EM CESTARIA OU ESPARTARIA (VIME, CANA~
BAMBU, ROTIM. JUNCO, RAFIA, PALHA DE CERE
AIS LIMPA, BRANQUEADA OU TINTA, CASCAS DE
TíUA E SEMr:LHANJES)

, ,

LI,

I.P.I.

,"""
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AL1QUOTAS

CÓOIGO

MERCADORIA

Subpoalção

: Posição

01.00
01. 01

Vimo
Em bruto
Qualquer outro.

02.00
02,01
02.99

Cana

03.00

Sambu

03. [11
03.99

Qualquer outra

04.00

Junco

I

14.05

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

~

.

Qualquer outra ••••••••••••••••••••••••••

Em bruto

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

NT
NT

NT
NT

05.01
05.99

Qualquor outra ••••••••••••••••••••••••••

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

Rotim
Em bruto ••••••••••••• ,•••••••••••••••••••
Qualquer outro ••••'••••••••••••••••••••••

NT
NT
NT
NT

Cipó

NT
Nr
NT
NT

Em bruto ••••••••••••••••.••••••••••••••••
Qualquer outra •••••• ~ •••••••••••••••••••

08.00

Palhas de cereais preparadas ••••••••••••

99.00

Outros ••••••• : •••••••••••••••••••••••••.•

00.00

MATtRIAS VEGETAIS EMPREGADAS·PRINCIPAL
MENTE PARA EtiCHmENTO("KAPOK",CRINA VEGE
TAL, "CRINA MARINHA" E SEt-lELHANTES),MES:MO nl t1ANTAS, COM OU SEt-l SUPORTE OE OU~
TRAS MATE:RIAS

or.oc

Psina ou "küp ok" •••••••••••••.•••••••••••

02.00

Crina veglõltal ••••••••••••• ·••••••••••••••

99.00
00.00

NT
NT

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

RlÍfia

Em bruto

%

NT
NT

quat cuoe outro

OSS •.

I.P. I.

.

o

Em bruto

07. Dl
07.99

H.1l4

Em br-ut o

o·• • • • • • • • • • • • • 0 . 0 • • • 0 . 0 • •

04.01
04.99

06.01
06.99
07.00

14.03

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

05.00

06.00

14.02

%

.

e Itom

m , 99

I. I.

Outras

.

MATtRIAS VEGETAIS EMP8EGADAS PR·INCIPAl MENTE NO rABRICO DE VASSOURAS E ESCOVAS
(SORGO, PIAÇAVA; RAíZES DE GRAMA, TAMPI_
CO E SEMELHANTES), MESt10 m fEIXES, COM
OU SEM TORÇ:a:o

01.00

Sorgo

02.00

Piaç'svs •••••••••••••••••••••••••••••••••

.

03.00

Tamp Lcc (ixtle) ••••••••••••••••••••••••••

04.00

zac·atão

.

05.00

Palha da Guine

.

99.00

Outras

.

00.00

SEMENTES DURAS, CAROÇOS, CASCAS E NOZES
(DE COROZO, DE PAlHEIRA_DUM E SEMELHAN_
TES),.. PARA ENTALHE

NT
NT

W'

NT
NT
NT
tJT
tJT
NT

01.00

t oeoac (jarina, marf ilõl_vegetal) ••••••••••

NT

99.00
00.00

Outros ••••••••••••••••••••••••••••••••••
PRODUTOS DE ORIGEM VEGET.Al, N:a:o ESPECI_
fICADOS NEM CO~1PREENDIOOS EM OUTRA PAR_

Nr

TE

aLOO

All)an

02.00

farinhas de ccz-c ac , da noz, da palmaira_
~dum, de cssca de noz e aomelhantBB •••••

03;00
04.00

Eeponja vegetal·: ("luf'fa cilíndrIca") ••••

99.00

.

·Carrapicho , para indústria têxtil(car_
do vll'gatai) ••••••••••••••• ..
Outros

.

NT
NT
Nr
N,
NT

I
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III

GORDURAS E 6LEOS (MJIMAÚ E VEGETAIS); PROOUTOS
DE SUA DISSOCIAÇÃO; GORDURAS ALIMENTíCIAS ELA6Q
RADAS; CrRAS ~E ORIGEM ANIMAL OU VEGETAL

C AP f T U L

15

GorGuras e dleos (Animais e Vogetais); Produtos
de sua Dissociação; Gorduras Alimentlcias ElabQ
rados; çêras de Origem Animal ou

.!iQI..B2.
(15-1)

Vogetal

O pros~nte Capitulo não compreendo:

a)

toucinho o gordura"de porco e de avos domásti_
cas, não pronsados nem fundidoa
(posição

b)

,manteiga da cacau ,(posição 18.04);

c)

t.cr reamca (posição 23.01), tortas de

02.05) r

aemant ee
oleaginosae, begaço do azeitonas B domais res!
duos' de extração do ólooo ... vegetais
(posiçãO
"23.04) ;

d)

ácidos gordurosos isolados, cêras preparadas,
,matérias gordurosas transformadas sm produtos
farmacêutiCOS, em tintas, om vernizes, em sa_
bões, em produtde de perfumaria ou de toucador
a- em' coan1'3ticoa, óleos sUlf.onados e dema í.e pr.2,
dutos comp cconot dce na Seçao VI;

.)

auba t Lt ut c- da borracha darivado doe ól,OOE! {pusição "40. (2).

As pos"to's de' neutí:alização

{"sOOp.,stocks"),

ás

bêecae de óleos,' o breu eatoàe.í.co , o breu do gorclu
1'8. de lã e o" pez de "glicarina estão inclu!don "nii:"
posição lS.17.

NOTAS

CDM~LEMENTARES

NC (15_+)

Coneidera_s9 ólao-ácido .c óleo com" grau de ec
dez enc r o 50%, inclusive" B o máximo de 85%;
cima dêsse limitá o'óloa_ácido é considerado
c~do"90r~~roso.
"
-

a
a
í

NC·(lS-2)

C~n~idora_s~

óleo "refinado o óloo quo
sofreu
qua.Lqu acrope caçáo do bonof í.c Lament o , .t aj, como,
branquBamen~o, clarificação,

oaeodo ea z eeàc

ou

naut.r aj Laaç ao ,
NC"

-

(15_3)

CÓDIGO

PO.Riçào SubPQ91çao
e Itee
00.00
.15.01

O IPI incide "sâbre "os p~odutos:

,)

da posiçâo"15.0l, sOl9<;nte" quando acolldician~
dos em unidade de ate 5 kg;

b)

de posição lS".16, somente quando
colorfdos
artificialmente, bt-anqueadoe ou refinados.

"""""1lU
BANHA E OUTRAS GORDURAS DE PORCO, PRENSA_
DAS OU fUNDIDAS, GORDURA DE AVES DOM~5TI_
CAS, PRENSAOA OU fUNDIDA

AL!QUorflS

-

I.I

I.P.I.

"

oaa.
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ALiQUOTAS

CÓDICO

.

Subposiçao
c Itel.'l

.15.02

1.1

or. 00·

Do p o r cc

01. 01

Em bruto

01.02

Refinada

02.00

Do aves domás t

02.01

[rol

02.02

Refinada •••. ~ •••.•••••••••••••.••••••••••

.........

..

.
.

'

;
í

I.P.I.

"

5
5

NO
NO

5·

NO

5

NO.

c as

bruto ••.••••••••••••••••••••••••••••

E

00.00

stoos (DAS ESP~CIES SOVINA,OVINA CAPRI
NA), EM BRUTO OU FUNDIDOS INCLUSIVE OS

or. 00

Em bruto •••••••••••••••••••••••••••••••

02.00

~un~idos,

00.00

ESTEAflI~JA SOLAR;OLEO_ESTEARINAjOLEO
DE
BANHA E OLEO_I~!"lRGARWA Nlío EI1ULSIDNADA

~tBOS DE PRmEIRA EXPAESS~O ('PRENIER :JUS\~

NT

inclusive os Chamados "p r emí ar-

JUs

NT

.

SEI'\ QUALQUER rnSTURA OU PREPARAÇl\O

~5.04

15.05

15.06

0"'.

01.00

Olco de sêbo (óloo margarina,não comest!_
v'el) ,
.

02.00

01010 de banha ••••••••••••••••••_•••••••••

5

03.00

Estearina s o j a r (estoarina de banha)' ••••

5

(sôbo prensado) ••••••••••

5

.

5

5

04.00

új.co e s t e ar í na

<;'9.00

Outros

00.00

GORDURAS E OLEOSo DE PEIXES E DE MAM1fE _
ROS r·1ARINHOS. MESI'\O REFINADOS

m • 00
02.00

Do r!gudo do bacalhau, nrn bruto ••••••••
De f'!gado de qualquer. outro peixe,em b eu-,
to
,•••• ~ ••••••

4

03.00

De nape rmac aj.o ,

4

04.00

De' baleia; em bruto •••_

05.-0~

De f'09a, em b-ruto

06.00
07.00

em bruto ••••.••••-••••••••

4

.

4

' ••••

4
4

Da. 00

De f!gado de bacalhau, ~efi(lado •••••••••
De fígado de qualquer outro peixe, refinado ••••••••••••••••••••••••••••••••••••
De eepermacate, refinad·o,
.

09.00

De baleia, refinado •••••••••••••••••••••

10.00

Do foca,

99.00

Outros

r ef Lnadc •••••••••••••••••••••••

99.01
99.02

Em bruto ••••••.•••••••.•••••••••••••••••••
Refinados •••••••••••••••••••• ~ ••••••••••

00.00

GORDURA DE L~ E SUBSTANC1AS GORDUROSAS
DER1VAOAS, lNCLUS1VE LANOL1NA

:I
4
4

4
4

01.00

Gordura de ..lã, em bruto •••••••••••••••••

02.00
99.00

Lanolina (gordura do lã.purificada) •••••

4
4

Outros ••••••••••••••••••••••• '• ••.••••••••

4

00.00

OUTRAS GORDURAS E ~LEOS. DE OR1CEM· AN1MAL
(~LEO DE MOCOT~, COR,DURA DE OSSOS., GOROU
RA DE RESíDUOS, ETC.)
-

01.00

Da mocotó, em bruto •••••••••••••••••••••

4

02.00

De gema de âvo, em -bruto

03.00

De osso, em bruto •••••••••••••••••••••••

4
4

04.00
05.00

00 mocotó, rofinado •••••••••• ~ ••••••••••

4

De

goma de ôvo, refinado ••••••••••••••••

4
4

.

06.00

De osso, ref'inado •••••••••••••• ;,••••••••

99.00

Outros

99.01
99.02

Refinados •••••••••••••••••••••••••••••••

Em bruto ••••••••••••••••••••••••••.••••••

4
4
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CÓDIGO

?osiçíio
15.07

15.07

AlJ'QUOTAS
MERCAroRlA-

SUbpos1çao
e

OBS.

Itr",

00.00

OLEOS VEGETAIS FIXOS, FLUíDOS ou CONCRE_
TOS,.Ht 8RUTO, PURIFICADOS OU REFINADOS

01.00

Em bruto

01.01

De soja •••••••••••••••••••••••••••••••••

4

01.02

De algodao ••••••••••••••••••••••••••••••

4

01.03

Do amendoim;

4

01.04

O'" o Lí.va ••••••••••••••••••••••••••••••••

4

01.05

De- girussol •••••••••••••••••••••••• '.' •••

4

01.06

Da milho ••••••••••••••••••••••••••••••••

4

01.07

Do colza ••••••••••••••••••••••••••••••••

4

01.0a

00 mostarda •••••••••••••••••..••••••••••

4

01.09

De linho (linhaça) •••••••••.•••••••••••••

4

01.10

De palma (dsndii) ••••••••••••••••••••••••

4

01.11
01.12

De côco (eopre ) •••••••••••••••••••••••••
De amôndoa de palma (palmiste) ••••••••

01.13

.

De mamona (palma-christi ou rícino) •••

4
4.
4

01.14

De babaçu •••••••••••••••••••••••••••••

4

01.15

Do oiticica ••••••••.••••••••••••••••••

4

01.16

De tunguo

'••••••••

4

01.17

De cnaj moqr-a .••.•••••••••••.•••••••••••

01.18

Do croton

.

4
4

01.19

De amêndoa doce ou amarga ••••••••••.•••

4

01. 20

Do ntísar.1o ou gllrgelim •••••••••••••••••

01. 21

De mirica

4
4

01.22

De casca de castanha de caju ••••••••••

01.23

De copaiba •••••••.••••••••••••••••••••

"

Dl. 24

De t ucum ••••• '

.

4

Dl. 25

Côra_do_japão •••••••••••••••••••••••••

4

01. 26

Sêbo vegetal •••••••.••••••••••••••••• ~

4

Dl. 27

De nabo eilvestre

..

4

01. 99

qualquer outro •••••••••.••••••••••••••
Purificados ou refinados

4

02.00
02.01

De soja •••••••••••••••••••••••••••••••

02.02

De alg,:,dão ••••••••••••••••••••••••••••

4
4

02.03

De amendoim ••••••••.•.•..•••••••••••••

4

02.04

De oliva

.

4

02.05

Do girassol .•••.•.••••••••••••••••••••••

4

02.06

De milho •••••••.•.••••••••••••••••••••

4

02.07

De co Laa ••••.••.•.••••.••••••••••••••••

4

02.08

De '"os tarda'

.

4

.

4

02.09

De linho (linhaça)

.

4

02.10

De palma (dendê) ••••••••••••••••••••••

4

02.11

De côco (c op r a)

.

4

02.12

De amêndoa do palma (palmiste) ••••••••

4

02.13

De mamona {p e l ma-echr Ls t.L .ou rícino) •••

4

02.14

De babaçu

.

4

02.15'

De o t Ic í,c a

.

4

02.16

Do tunguo

.

4

í

02.17

De chalmogra _••.•••••••••••••••••.•••••••

4

02.18

4

02.19

De c r-o t on •••••.•••.•••••.•••• '" •••••••
De amêndoa doco ou amarga •••••••••••••

02.20

De sés amo ou gergelim •••••••••••••••••

4

4

326

ATOS De

PODER

ExECUTIVO

C6DIGO

?osiç'ã,o

A.L1QUOTAS

Subpoo1çao
e

'''m

02.21
.D2.22

1 5.07

De c op afb a ••••••••••••••••••••••••••••••

02.24

Da tucum

Da câra_do_japõo ••• , ••••••

02.26

Sebo vagetal ••••••••••••••••••••••••••••
Do nabo silvestre ••••••••••• 0 . 0 • • • • • • • • •
Qualquar oLitro ••••••••••••••••••••••••••

01.00

Cozidos ou oxidados

4
4
4
4

4
4

01.01

Da linho (linhaça) ..... ,•••••••••••••••• ,.

4

01.02

De oí.t.LcLc a •••••••••••••••••••••••••••••

4

01.03

Da tunguo •••••••••••••••••••••••••••••••
Da ccj aa

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

4
4
4

01. 99

Qualquor outro ••••••••••••••••••••••••••

02.00

Sopradoa

02.01

.

4

02.99

Da linho (linhaça)
De co12a
Qualquor outro

.

4
4

03.00

SulfuradoB ••••• , ••••••• '"

.

4

04.00

Est<lndolizados ("stand oi la")

04. oi
04.02

Da co1211
; •••••• ;...........
Da linho (linhaça) ••
••••••••• ••••

4
4

04.03

Da tungue
'" ••••••••
Qualquer outro •••••••••••••• '• •••••• '" ••

4
4

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

05.00

EpoxidadoB

"'~~'" ••• ••••••

4

99-.00

Outros ••••••••••••••••••••••••••••••••••

4

00.00

"D~GRAS"

01.00

Natural •••••••••••••••••••••••••••••••••

NT

02.00

Artificial...

NT

00.00

ACIDOS GORDUROSOS INDUSTRIAIS; ÓLEOS ACI~
DOS. DE REfINAÇÃO I ALCOOIS GORDUROSOS ~N~
OUSTRIAIS

01.00

.01. oi

01.02
01.99
02.00

03.00
03. cr
03.02
03.03
03.04
03. OS

15 ..11

•••••••••••

6LEOS ANIMAIS OU VEGETAIS, COZIDOS, OXIDA
DOS, DESIORATADOS,SULfURADOS, SOPRADOS -;
ESTANDOLIZADOS DU,MODIfICADOS POR OUTROS
PROCESSOS

04.99

15.10

0.0

00.00

02.02

l 5.10

,

02.25

01.04

l 5.09

"

4

02.23

02.27
02.99

1 5.08

Do m~r~ca • _•••• _. 0 . 0 • • • • • • _ 0 . 0 • • • • • • • •
Do c eaca de castanha do c.ajU •••.••••••

03.99
00.00

•••••

Acidos gordurosos
••••••
Es t ee r í.na (ácido, osta<Írico bruto) ••,....
'OleIna (ácido olóico b ru t o ) •••••••••••••

4
4
4

Qualquer outro ••••••••••••••••••••••••••
ür ees "cidos de refinação...............
~lcoois gordurosos industria'is

4
4,

Alcool Láur co industrial...............
!ilcool eetIlico industrial..............
IÍlcool ee t.eár tco industrial.............
f\1cool o I é Lco industrial................
[{fsturas de álcoois pr;ir:1ários alifáticos.
Qualquer outro..........................

q
4
4
4
4
4

í

CLlCERHJA,

CERIN05AS

INCLUSIVE AC,UAS E LIxlvIAS CLl

ATOS DO PODER EXECUTIVO

S!7'

--,-;:---r---------,-==::-::c:-r-AL1QUOJ'AS
CÓDICO
PosiÇí10

MERCADORI.A.

Subpos1çao
c Item

01;00

1.1
'"

l.P.I.
d

Glicerina, em bruto •••••••••••••••••••' ••
Glicerina, purificada •••••••••••••••••••

4

.02.00
03.00

!'iguas s'lixlvias q l Ice r Lnoaas •••••••••••

15.12

00.00

ÓLEOS .E GORDURAS ANIMAIS OU VEGETAIS, TO _
TAL OU PARCIAU1ENTE HIDROGENADOS E OS SOLIDIfICADOS OU ENDURECIDOS POR QUALQUER'
OUTRO PROCESSO, MESr10 REFHlADOS, r-IAS 5E~1
PREPARO POSTERIOR •••••••••••••••••••••••

"

15.13

00.00

~lARGARINA, SUCEDÂNEOS DA BANHA E OUTRAS

01.00

Harqar Lna ••••••••••••••••••••••••••••••

5

99.00

Outros ••••••, •••••••••••••••••••••••••••

5

00.00

BRANCO DE B,ALUA E DE OUTROS CET,tl,CEOS (Eli
PERMACETE),. EM BRUTO, PRENSADO' OU 'REFINA':'
DO, MESMO COLORIDO ARTIFICIALMENTE

01. 00
02.00

Em bruto
Prensado

03.00

Rofinado

00.00

ctRA

cr. 00

Do abelhas, em bruto (virgmn) •••••••••••

NT

02.00

4

99.00
,0,0.00

Do abelhas,: branqu6ada
.
Do abelhas, refinada ou colorida artifici
a lmunt a
,••••••
De outros insetos,branquoada, refinada ou
cOlorida artificialmente ••••••••••••••••
Outros •••••••••••••••••••••••-•••••.••••• '.
elRAS VEGETAIS. r'lES~\O COLORIDAS ARTIFICIA

01.00

De cande Lí ).a -••••••••••••••••••••••••••••

4

02.00

Do c ar naubu •••••••••••••••••••••••••••••

4

4

4

GORDURAS ALIMENTtCIAS PREPARADAS

15.14

15.15

03.00

15.16

15.17

NT

..........

;

.

4

4

DE ABELHAS E DE OUTROS INSETOS, r1ESMO
COLORIDA ARTIfICIALMENTE

MENTE

4
4

NT

-

NO
NO
NO
NO

03.00

6 e ouricuri

.04.00
05.00

Do esperto •••• " ••••••••••••••••••••••••

4

NO

06. DO

Dê palma ••••••••••••••••••••••••••••••••

4

NC'

99.00

Outros •••••• '• ••••••••••••••••••••••• _ •••

4

,NC

00.00

Ré:stDUOS P"'OVENIENTES 00 TRATA1-1ENTO
DAS
MAT~RIA5 GORDUROSAS OU DAS CtRA5 ANIMAIS
OU VEGETAIS
•

m. 00
02.00

ac c c as de
i ocs ••••••••••••••••• ; •••••••
Pastas de n",utraliz.eç~o ("soap_stocks") ••

59.00

Outros

.
ue cana-do_açúcar •••••••••••••••••••••••

é

4

Nr
NT
NT
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ATOS

EXECUTIVO

DO PODER

S E

ç 'fi O

IV

PRODUTOS DAS IND~STRIAS ALIMENTíCIAS; BEBIDAS;
LíQUIDOS ALCO~LICOS E VINAGRES; rUMO
CAPíTULO

16

Preparações de Car~oB. da Peixes, de Crustáceoe
e do HoIuac oa
NOTA

(16-1)

tato CapItUlo não compreendo as carnes, oa peiXBB,
os c euab àc eoa li moIuacoa {Lnc Lue Lve mariscos), pr!.
parados ou conservados pelos processos referidos
nos Capitulas 2 e 3.

NOTA COMPLEMENTAR
NC (16~1)

De produtos da posição 16.01 somente

estão

aI

cançadoe pelo IPI quando acondicionados em uni:'
dadas de atá 5 I<g.

ALÍQUOTAS

CÓDIGO

posição

MERCADORIA

Subpoeiçeo
e Item

OSSo

16.01

00.00

SAlsICHA, SALSICHAO E SEMELHANTES,DE CAR
NES, DE MIííoos COMEST1vEIS OU DE SANGUe

16.02

00.00

OUTRAS PREPARAÇÕES E CONSERVAS DE CARNES
OU DE ~I~DOS COMESTíVEIS

01.00
02.00

Carnos de bovinos

.

Carnes do ovinos

.

a
a

03.00

Carn80 da au!nOIl

.

a

04.00

Linguas ••••••••••••••••••••••••••••••••

a

05.00

Paata da r Iqeco da ganso

a

06.00

Massao alimsnt!cias, rachoadao

99.00

16.03

16.04

.

com car~

a

Outrao

a

o' • •

E SUCOS DE CARNE

EXTRATOS

01.00

Extratos •••••••••••••-

02.00

SUCOll •••

a·
a

'.

o' • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

00.00

PREPARAÇtlES E CONSERVAS DE PEIXE, INCLUSI_
VE CAVIAR E SUCEDANEOS

01.00

Oeatum •••••••••••••••••••••••••••••••••

E

02.00

bonito...............................
Do e a Lmao •••••••••••••••••••••••••••••••

B

OS.OO

De sardinha.............................
Caviar e :3ucedâneos

30

9.9.00

Outros

00.00

CRUSTilcEOS E MOLUSCOS (INCLUSIVE ~lARlS _
COS), E!1 PREPARAÇtlES OU EM CONSERVAS

04.00

I

O"

nea •••••••.••••••••••••••••••••••••••••

00.00

03.00

16.05

a

De

~.................

S

8

8

NC

ATOS
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EXECUTIVO

AL!llUOTAS.

CdDIGO
Sllbposiçe.o
Item

MERCADORIA.

,

Posiçi1o

DO PODER

,1%1.'

.................................
................................
D1lt~as .. .................. , .............
Outros ..................................

oi, ao

Camarões

8

02.00
03.00
99.00

Leqoc t e s

8
8
8

~

CAPITULO

085.

r,

I.~.

17

Açúcares a Produtos da Confeitaria

.NQ.!.M.
(17_1)

(17_2)

~sta Cap!tul0 nao compreende:

a)

produtos da confoitaria
(poaição 18.06);

que

contanham

b)

açúcares qulmicamento pue eu (posição 29.43):
eata axclueão não se aplica ~ aacarose, à 9lucosa o à loctoea qulmicamonta puras;

c)

proparaçõoo farmacêuticas
lo 30).

açucaradas

cacau

(Cap!t~

A sacarooe qulmicamonte pura classifica-oa na pOli!
ção 17.01, qualquer que soja a matária de q~a proVllnha.

NOTA COMPLEMENTAR
NC

(17Hl)

Os produtos da posição 17.04 aàmanta estão al_
cançados paIo IPI quendo acondicionados em uni
dados de atá 20 kg.

Cl10IGO

ALíQUOTAS
MERCADORIA

Posição

SUbposição
Itom

17.01

00.00
01.00

11CAR ce BETERRABA E DE CANA, EM ESTADO
SA8 LIDO
Açúceros em'bruto

01.01
01.02
01.99

Cristal
Demsrara
Qualquer outro

17.02

,

I. I.

%

1.P. I.

%

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

rlT

...............................
.........................
.....
"

02.0a

Açúcar tafinadc, mBsmo

99.00

Outros

00.00

OUTROS AçllcARES; XAROPES: SUCEDANEOS DO
MEL. M(S~10 MISTURADOS COM MEL NATURAL; ~
çlkARES E MELAÇOS, CARAMELrZADOS-

01.00

üfuccee , moemo em xarope

01.01
01.99

Quimicamonte pura
Qualquer outra

02.0D

Lececee , mesmo ern

Nr
Nr

t ab Let.ea

5

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

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

.........................
xar-ope

"r

8
8

DaS.
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ATOS

DO PODER ExEcUTIVO
AL1QUO'l'lIS

CÓDIGO

Posição

02.01
DZ.99

17.03

17.04
17.05

1.1

Subpoo1çao
e Item

1.~.I.

~

Qulmicamente pura •••••• ;,••••••••••••••••

8

Qualquer outra ••••••••••••••••••••••••••

B

03.00

Labuk cee (frutose), mosmo em xarope •••••

04.00

l~altoae.

05.00

Galactooe, mesmo em xarope

06.00

Sac a roue , um xarope •••••• t .• ••• ••• • . . '"

07.00

Sucedâneos do mel, inclusi~o

mesmo

em

B

xarope ••••••••••••••••

B
B

0.00.0 ••••••••

e

misturados

com mel natural •••••••••••••••••••••••••

B

oa.oo

Aç~carlla 11 molalfoa c~ramali2adôs ••••••••

B

99.00

üub r cn

B

00.00

MELAÇOS, r1ESMD DESCORADOS

.

rn , 00

Impráprio para alimontação humana •••••••

NT

Ç19.00

Outros

.

"T

00.00

ARTlGOS DE CONFEITARIA QUE NÃO CONTENHAM
CACAU ••••••••••••••••••••••••••••••••• _.

B

00.00

0".

,'I:;

ACllcARES, XAROPES E rlELAçOS, AROMATIZA
Das ou co!,! ADIÇÃO DE CO~ANT[S (IrócLusIVE
AcllcAR AROMATIZADO COM BAUNIUlfl NATURAL
ou ARTIfICIAL), COM EXCLUSP:O DOS S'JCOS OCo

fRUTAS ADICIONADOS DE ACtlCAR EM QUALQUER
PROPORÇÃO .••••••••••••••••••••••••••• '"

CAPt1"UlO
CaCDU {] Guaa

8

18

Prapereçõe~

rlOTAS

(18-1)

tote CDp!tulo não compreenda as proparaçõoa
ceu ou do chOCOlate inclu!deo nas

da

c~

pOlliçõ06 19.02,

19.08, 22.02, 22.09 ou 30.03.
A posição' 18.06 compr-eende os produtoa de confeita

ria quo contonham. cacau e, calvo ea diapoaiçõas da
Nota

ae-n, dÊiote

t epf eui.c ,

alimentícias qua contenham

as

demais' praparaçõoa

~ac13U.

:CÓDIGO

AlíqUOTAS
~IERC~DOR I

A

p.osição

Subposição
Item

I. I.

18.01

00.00'

CACAU EM Ar1tNDDA, !NTE:IRO OU PARTIDO, .cRU
OU TORRADO

01.00

C,"

02.00

Torrado

;18.02

00.00

CASCAS, PElíCULAS E RESíDUOS OE CACAU

18.03

00.00

CACAU EM MASSA OU EM PílES (PASTA DE CA
CAU) , MESMO DESENGORDURADO

18.04

00.00

MANTEIGA DE CACAU, ltlClUSIVE A GORDURA
O ÓlEO DE CACAU

•

%

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

...
...............-

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

I.P. I.

%

NT
NT
NT
4

E
4

DaS.
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ATOS DO PODER ExECUTIVO
ALfQUOTAS

C6DIGO
MERCAOÕRIA

Posição

Subpoaiçáo
e Itom

la.os
1a.06

00.00

CACAU EM

00.00

CHOCOLATE E OUTRAS PREPARAÇÕES ALIMENT!
elAS OUE CONTENHAM CACAU

01.00
02.00

I. I.

LP. I.

%

,6,

SEM AÇÚCAR

üac au em pó, açucarado

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

.tncc cí.aee em qual.quer- forma

,.

,.

preparo

4

10
10

.,

03.00

farinhas, amida6 ou axt;a~
Preparações
malte, usadaa para alimentação. into
fantil,· para Fine dietéticos e culiná:t'ios,
cacau
'
contendo 50;1: c u maia

10

99.00

Outros

10

,.

,. ...... .....
..................................
e

!

A P

T U L:

o

Das.

%

19

Pr e pa r aç óee a SOIS e de Cereais, Farinhas, Amido'S
ou

Fécula::;;

Produto" de Pastela:I:ia

r.lUTI\~

(19_1)

tste Capftulo não compreende:
a ) preparações para e Lãment.aç ao infantil
usos dietéticos ou culinários

à

base

ou

para
f ar-L,

.de

nhas, amidos, ,róculas ,ou extratos de maltO', co!.!.
t endo , em pê s o ,

50% ou mais de

CaCaU

(posiç"o

18.06) ;
b) p.-odutos

à

r ócct ae

base de farinhas, amidos ou

(biscoitos, e tc , }, especL,lmentO' preparados pa_
ru alimentação do animais (posiç"o 23.07);

c) p r epa r açóo s f'a rmacéu t i ca s (Capítulo 30) •
(19_2)

As p rupa raçcc s dêste CapItulo,

à

baso

de farinh,as

de frutas ou. de legumes, são consideradas como pr.2.
dutos se';elhanten aos elaborados à base de
f'a r L;
nha .de ceraais.
NOH\S COMPLEMENTARES
NC (19_1)

Os pr-oõut os das posições 19.03 e 19.04

somenfE!

estão "lc<lnçados pelo IPI quando a c ond í.c Lonados
em unidade de até 5 kg.
NC (19_2) .us pr odut o s da. posição 19.08 somente ostão a L,
cançados polo IPI quando acondicionados em uni.
caces de até 20 kg.

Em nenhuma hipótese

estão

tribut:'ldos os produtos comuns de padar-La , ape
nas ad í.c i ona dos de açúcar e matérias gordas,
o pão do tipo fôrma.

ALíquOTAs

CÓDIGO
MERCADORIA.

Posição

Subposiçao
Itcl:l

19.01

00.00

EXTRATOS DE MALTE ..........................

19.02

00.00

PREPARAÇ'ijES PARA ·AUMENTAÇJl:o INFANTIL OU
PARA USOS D!ET~TICOS OU CULINÁRIOS,À BASE
DE FARINHAS, AMIDOS, F~CULAS OU EXTRAT06
DE MALTE, MESMO COM AOIÇJl:o DE CACAU
EM
PRoPQRÇ~O INFERICR A 50% EM ptso

,

e

I.I
.,

I.~.I.

5

O~:::;.
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ATOS DO PODER EXECUTIVO
CÓDIGO

l'osiçiio

UERCIlDORlJ...

SUbpolliçao

o

01.00
02.00

03.00

I'

1.1

Item

LP.I.

'"

farinha com leite (farinha lãctoa)........
Leite maLt.ado ••••• "0 •.•••••••••••••••••• ,.
Preparações contendo 25% ou. mais de cacau

04.00

Preparações contando menos de 25% de ca.,
cau •••••••• ~..............................

"05.00

Cereal composto para alimentação infantil

0;;'<;.

d

5
5
5
5
5

9,9,00

Du t r c s •••••••••••• ; ••••••••••••••••••••••

5

19.03

00.00

MASSAS ALIMENTícIAS ••••••••••••••

5

NO

1~.O4

00.00

TAPIO~A.

5·

NO

19.05

oó.ao

PRODUTOS À BASE DE CEREAIS OBTIDOS POR
TRATAMENTO EM CORRENTE DE AR OU POR TOR_
REFAÇl101 ARROZ INFLADO ("PUFFED RICE") ,
FLOCOS DE MILHO ("CORN F[AKES") E. SEME _
LHANTES •••••••••••••••••••••••• '••••••••••

19.06

00.00

H6sTIAS,

PARA MED!CAMENTOS,O _
BR~IAS, PASTAS DESSECA DAS DE FARINHA, DE
AMIDO OU DE F~CULA, EM FOLHAS, E PRODUTOS
SEMELHANTES

01.00
99.00

H.óstias, para fins religioGos., ••.•••••• ~.
Outros •••••••••••••••••••••••••••••••••••

OO.OIl

PÃO, BOLACHAS E OUTROS PRODUTOS DE PADA _
RIA COMUM, SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, MEL,
OVOS, GORDURAS, qUEIJO OU FRUTAS

01.00
99.00

Para uso diatético •••••••••••••••••••••••
Outros •• : •••••••••,•••••••••••••••••••••••

00.00

PRODUTOS DE PADARIA ESPECIALIZADA, PRODU_
TOS DE PASTELARIA E DE BISCOITARIA, l'IESMO
C0l1 ADIÇ1l0 DE CACAU EM QUALQUER PROPORI;1(~

01.00

Para uso diatétice •••••••••••••••••••••••
OutroG ••••••••••••••••••••• ~ •••••••••••••

19.07

19.08

99.00

INCLUSIVE A DE

f~CULA

0,0 • • • • • •

DE BATATAS

5

C~PSULAS

.CAP,!TU"lO

NT
5

NT

Nr

5
5

20

P~eparações de legumes, do Hortaliças, do frutas e de
outras Plantas ou partas da Plantas

~
(20~1)

O pre serrt e Cap~tulo não compr nenda e

,)

os ~ogumes, as hortaliças e frutas, preparados
ou conec evaoos pelos pr ocee soa que se indicam
nos t ep It.ut os 7'0 Bõ

b)

as golõia6 e pastas de frutas açucaradas apra
6ont,:,d~s sob forma de artigos da confoltariã
(pos~ç~o l7.01lj ou de produ,tos do
chocolate
(pos~çao 10.06 •

(20-2)

DE legumes e as hortal-içaG ilonsideradca nas poe
çoes 20.01 e 20.22 Gao aqueles que, sob outra a_
preGentaçao, es~ao c Las s í.f Lcadoa nas
poeiçõe5"
O?Ol " 97.05, ~ncluIdos os. vegotaio citados no úl
t~mo parag~afo da Nota 7_1 do CapItulo 7
-

(2D-3)

Ar; plantas e pa r-t as de plantas comostfveis c ons er--.
vadas em ~a~ope, tais como 2 gengibre e a engóli_
c0 1 class~f~cam_r;o na posiçao 20.06; ns amondoins
torraqos classificam_so, igualmente, na
pocição

í

20.06.

_

NC
NO

ATOS DO PODER
(20-4 )
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EXECUTIVO

DO 9Ui::OS de tomato cujo t.eor , em pôso, oe " 'B)(j;rato·
sêco, seja de 7~~ ou maio, classificam,_ee na poei ,"
ção 20.02.
'

NOTA COMPLO'.ErJTAR

NC (20~1)

O IPI incida sôbra oe produtosl

.)

d. poeição 20.05; aàinentEl Quando acondicio_
nados, em unidades d. atá 10 kç ,

b)

da 'posição 20.06, Gomente quando' acondicio_
nados em unidados d, ató 5 I<g•.

CÓDIGO
POlJiçiio

20.01

'''"

00.00

LEGUI1ES. HORTALIÇAS E FRUTAS, PREPARADOS
OU CONSERVADOS EM VINAGRE' OU EM aCIDO A_
C!:"TICO; MESMO COM SAL, ESPECIARIAS, MOS_
TARDA _00 AÇaCAR

01.00

Em recipientes hermeticamente FBi::hados

Dl. oi
cr. 99

Azeitonas
Qualquer: outr.o.~
Outros

9.9. 00

20.02

'i

SubPoa1çao
e

....

Azeitonas

00.00

LEGUMES E HORTALIÇAS PREPARADOS OU CONSER
VAOOS, SEM VINAGRE NEM aCIOO AC'TICO
-

01.00

Em recipiontes hermõticamento fechados

oi.

Alcachôfra
á Lcap ar r-a

01

01. 02
01.03
01.04
m, 05
m, 06
01.07
ni , Da
or. 09
01.10

'

~

.

-.•••••••••••• ;

'•••
, •••••••••

Aspargo
..
Azeitona, mElsmo rechoada •••••'•••••••••••
Sl3:ter,raba •••••••• ;
Cobola e cebo~ihha

J.

;

..

Cenour-a

.

Cogümolo ."
.
Couve
.
Ervilha •••••••••••••••••••••••••••••••••

á

a

e
e

,
e

,
,
8

e
'a

e

01.11
01.12

Lentilha

.

Pcp Lno

.

,e

01.13

H~ssa de t.oma t a com

ou mais do extrato
.

e

soco

7%

.
.

e

.
.

e
a

Azeitona, mesmo recheada ••••••••••••••••
Be t o r r aba ••••••••,
'
.

e
e

Cebola e cebolina
,
..
Cenoura ••••••••••• " ••• ; •••••••••••••.•••

8

9~. 07

99. Da
99.09

Cogumelo
Couvo •• "

.
.

8

99.10
99'.11

Ervilha
Lentilha •• ;

.
.

01.14
01.99
99.00
99. Dl
99.02
99.0:1"
99.04
99.05
20.02

.

99.01
99.99

QU':llQ~n~ outro

,.~.,.

a
e

.
.

·

I

99.06

Em mLs t.ur-a .'
"üua l que r outro

e

Outros

e

Alcach;;fra
Alcaparra
Aspargo

'

e
8
8
8

OiS.
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ATOS DO PODER EXECUTIVO
CÓDIGO
J2osiÇe.o

O:Z.

Subposiçao
e reee

.9 9 . 1 2

Pàp no •••••••••••••••••••••••••••••••••

99.13

~tas~~ da tomat[J com 7% ou mais de exb re-

to seco ••••••••••••••••••••••••••••••••
üua Lque r- outro •••••••••••••••••••••••••

8

99.99
20.03

00.00

FRUTAS CONGELADAS, COM ADIÇ~O DE p.ÇdCAR.

4

.20.04

00.00

â

B

fRUTAS, CASCAS ·DE FRUTAS, PLANTAS E SUAS
PARTES, CONFEITADAS COM AçdcAR. ( CALDEA_

OAS, COBERTAS OU CRISTALIZADAS)

20.05

m , 00

"11<1rrons_g jecés", '" ••••••••.•••••••••••

10

99.00

Outros ••••••••••

10

00.00

DOCES E PASTAS DE fRUTAS, COI~POTAS ,E "CE
LrlAS, OBTIDOS POR CQZIHENTO,COJ", OU SEM~A
0"IÇ1l0 DE AÇOCAR

01.00

Compotas

or.

Dl

01.02

Do; goiaba

.

m , ~9

üua Lque r outro

.

03.00

03.03

Doce de goiaba
.
qualquer outro' ••••••••••• _•••••••••••••

00.00

fRUTAS PREPARADAS OU CONSERVADAS POR QUAL
QUER OUTRO PROCESSO, COM OU Sal ADIÇÃO Dr
AÇOCAR ou DE /lLCOOl

rn. DO

ámc Lxa s

02.00

Ee r e j a s

03.00"'

Peras ••••••••.•••••••••••••••••••••• ~ ••
Pôssegos ••.••••••••.••••••••••.••••••••

05.00
06,00

10
10

NC
NC

10
10

NC

10

NC

10
10
10
10

NC
"C
NC
"C

10
10

NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC

Arnendoi:l1 torrado
eastan~a de caju,

.

.

torr~d"

.
••••••••••••••

10
10
10
10
10
10

06.0::1

Am~ndoa tOl'r3t::"
Castanha comum, torr"da

.
.

09. DO

" t1u r r o n .s- g l " c é s "

.

99.00

Outros

.

00.00

sucos DE fRLlTAS (H~CLU5IVE O ~1,0STO DE UVAS) OU Di: LEGUI~E;;; E HORTALICAs,r,i'io r ca,
;';UJTADOJ, SEH ,",DIÇAO DE /lLeGOl,COM OU 5En
ADIÇ/;O O~ AÇOCAll

01.00

0!1 tOI';",,,ts, cc;jo t ec r ec p~so, do extrato
5eco, sOJo. inforior a 7;{
.

e

02. De
03.00

De uva3

8

Dl> at:ec"xi~ .••..•••.•••••••.•••••••••••

O

DlI,DO

O-'J ",ar30".)35 .••••••••••••••••••••••••••

e

:)5,00

D~

8

99,00

O:.J~!U-S

07.00

NO

Docó s 8 pastas

Doce de figo
.
Doca de marmelo ••••••••••••••••••••••••

04,00

20.07

. Goléias

03. Dl
: 03. 02

03.99

:'0.06

De abacaxis
Da pc s aeqc

01;03

02.00

20.06

o-o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

.

r e r eo jce •••••••••.•••.•••.••••••••••
.

10
10

8
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ai.

Preparaçõas Aliment!cias O~vsraaa

NOTAS
(21_1)

O presante C~p!tulo não compreendal

a)

as misturas de lagumes e ho~taliça9 da pOSiÇ;o

07.04;

b)

os sucedâneos de cafô, torrados, contendo cafá
em qualqusr proporção (POSiÇã9 09.01);

c)

se eepeciarias s outros

produtos dae posiçõos

09.04 a. 09.10;

d)
(21~2)

as !eveduras que constituem medicamentos da
aiçao 30.03.

p~

Os extratos dos eucecênooe a que ali refere a prsC!!,
dente Nota (21-I). 12.), estão cQmprellndidos na posi
ção 2~~02 •

AlíqUOTAS

.C60IGO

oas.

MERCADORIA

Subpoaição

a Item

21.01

00.00

21.02

00.00

21.03

(21004

21.05

I

21.06

8

01.00

De cafô

Dl. 01
01. 99

Cafó solúvel
Qualqusr outro •••••••••••••••••••••••••

8
8

02.00
03.00

Oe chá •••••••••••••••••••••••••••••••••
De mate ••••••••••••••••••••••••••••••••

8
8

00.00

FARINHA DE MOSTARDA E MOSTARDA PREPARADA

or. 00
02.00
03.00

Fcirinha ds mostarda, sem preparo •••••••
Farinha de mostarda, preparada
Noet.aeca preparada
.

00.00

MOLHOS; CONDIMENTOS E TEMPEROS,COMPOSTOS

01.00
99.00

Do tomats
.
Outros •••••••••••••••••••••••••••••••••

oo.oc

P;>.tPAélAÇOE5 PARA SOPAS OU CALDOS; SOPAS
OU CALDOS PREPA~ADOS

01.00

rcnt eqo'c carne ou peixe •••••••••••••••••

99.00

Du t r os

CO.

00

01.00

••••••••••••••••••••••••••••••••••

l~VEDUél.~5 NP.TURAIS,ATlVA3

!lAS ARTIFICIAIS PREPARI\Dil3

8
8
8

8
8

5
5

ou Ní'íO; lEV;::DU_

03.00

Leveous-e-néc •••••••••.•••••••••••••••••••
mortas ••••••••••••••••••••••••
Levedu r as .u:tificiai::. p r cpacadae ••••••••

99.00

Du t ro e

00.00

PREPARAÇÕES ~lHlENTtCIAS rúto ESPECIFICA _
DAS NEM COMPREENDIDAS EM OUTRA PARTE

or, 00

Pós pera proparação de pudins,cremes,soJ,'_

02. DO

2.1.07

CHIC6RIA TORRADA E OUTROS'SUCEDANEOS TOR
RADOS DE CAF~ E SEUS EXTRATOS ••••••••• 7
EXTRATOS OU ESS~NCIAS DE CAF~ DE CHA OU
DE MATE; PREPARAÇ~ES À BASE DfsTES EXTRA
TOS OU ESS~NCIAS
-

Levedur-as

, ••••••••••••••••••••••

votes, gelotine:::l e semelhantes ••.••••• I

••

5
5
5
5

6
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ALíQUOTAS

CÓDIGOS

Posi,:=ão

I:i· I.%oI.

MERCADORIA

Sub'posição

o Item
D2.00

Prepat'lçõê!s_compo"sta.s, não dcoóEcas,par-a e~~boraçao de bebl.da (extrato; concen _
ttados, sabotes'concontrados) ••••••••.•••

16

Compriroidos para uso alimentar ; baso do
qualquer
eõuj.co r ant.e (de e aca r-Lna

U3.00

t r o)

0"

0"-

D7.DO

Produto d. leite 00' madir icaçãoparcial
total do tipo do -gordura ou de pro te..!.
c•
l-1ass<I alimentfcia'adic{onada d. Leçumo e
se",elh~nto, par:3 alimentação ihfan~il•••
Palmitos en con5ervas
;
tUlhas em conservas

99',00

Outros

Df•• 00.

05.00

06.00

0"

8

• • • • • • • • • • • • • • o" • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

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

8
·8

..................
................. ..
.... ....... " ............ : ......

8
8

e

~

CAPtTUl.O

22

Bmbida6, l.íquidos AlcoólicoS e Vinagrea
NOTAS
(22_1)

O preGen~9 Capitulo-não compraendót
a)

água do mar (posição 25.01);

c)

água destilada 9 de

condutibilidads

(pD8iç;ão"

28.58);

c)

eoluçõee aqu06ee que contenhe~ em pêéo mais ds
10% de ácido acático· (poeição 29.14)1

d)

medicamentos da posição 30.03;

9)

produtos da perfumeria ou de toucador (Csp!tu_
lo 33).

(22-2)' O titulo alcoólico considerado peee a IIplica ção
daa poaiçõos 22.08 e 22.09 á o obtido. COR! o a.!
coêmatro Gny_Luaoac, à ·temperatura de 15 graus
centígrados.
Aguardonte desnaturada claosifica-s9, ~o~ ·0
cool at!lico ~8sneturado, na posição 22.08.

â,!

NOTAS COMPLEMENTARES
.NC

(22_1)

Está incluído sntro os produtos
do
ite=
22.05.01.99 o· vinho frisanta, assim conaid.,!
eecc o vinho de meea , adocicado ou alico, aevemente gaaoso, não axcedendo am anidrido carbônico da 1,5 atmosferae à temparatura de O~.

~C

(22_2)

Incluem-ss no item 22.09.07.99 as aguardentes
adicion<ldas de caaameLc , c aac ae , aevee , _raízes
ou essênciae o ee chamad<le conhaq~e de aloatrão, conhaque da ms1, .conhaqua de gengibre e
aomelhàntea, obtidos pela de~tilação do suco
fermentado ce cana_de_açúcar. adicionadas dEi
BubBtânciaa arOmáticas ou ~8dicinll.i ••

OSS.
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CJ5DICO

posição
22.01

AlÍqUOTAS
ME.RCADORIA

sunooe.í çeo
\l
Item

00.00

ÁGUA, ÁGUAS MINERAIS, ÁGUAS

LO E NEVE
OI. 00

02.00
03.00
99.00

085.

GASOSAS,GK.

Águas minarais naturais •••••••••••••••
Águao minorais a gasosas, artificiais.

Nr

(;âIo
.
Outros ••••••••••••••••••••••••••••••••

NT
NT

24

16

22.02

00.00

REfRIGERANTES, ÁGUAS GASOSAS OU MINE_
RAIS ARO!1ATIZADAS E OUTRAS BEBIDAS NÃO
ALCOÓLICAS, COM EXCLUSÃO DOS SUCOS
DE
fRUTAS, DE LEGUMES E DE HORTALIÇAS, DA.
POSIÇÃO 20.07 •••••••••••••••••••••••••

22.03

00.00

CERVEJAS

01.00

Concentrado da csrveja

55

Do baixa formontaç:ão
.
Do alta fermsntaçao •••••••••••••••••••

55
55

Cervejas em latas ••• '"
.
Chopa em barril ou recipientes semslhan
tes ••••••••••••••••••• -••••••••••••••• 7

55

02.00
02.01
02.02
03.00
04.00
99.00

Outras ••••••••••••••••••••••••••••••••

55
55

:22.04

00.00

MOSTO DE UVAS PARCIALMENTE fERHENTADO ,
OU COM A fERMENTAÇÃO ABAfADA SEM UTILI~
ZAÇÃO DE: ÁLCOOL
.

4

22.05

00.00

VINHOS DE UVAS fRESCAS, MOSTO DE UVAS
FRESCAS l COM A FERMENTAÇÃO ABAFADA. COM
ÁLCOOL ~INCLUSIVE MISTELAS)

OI~OO

Da mesa

01. 01
01. 99
02.00

"ue cde"; Com certificado de origem
e
quali~ade emitido por organ~emo estatal
do p ar a IJxportador ••••••••••••••••••••
Qualquer outro
'•••
De sobremesa

02.01

Da "Madeira", com certiricado de origam

02.02

6~1,,~gir~'7: ci;~o~;:~fFi;;'d~'d~ .~;{g~~'~

20
20

e qualida1e emitido por organiomo eeto_

02.99

03.00
03.01
03.99
99.00
:22.06

22.07

qualidade emitido por organismo estatal
do paIs exportador ••••••••••••••••••••
Qualquer oiJtro ••••••••••••••• , , ••••• ,.
Espumantes

20
20

Champanha •••••••••••••••••••••••••••••
qualquer outro ••••••••••••••••••••••••

55
55

OutroG

20

.

00.00

VERMUTES E OUTROS VINHOS DE UVAS
FRESCAS, PREPARADAS COM PLANTAS OU
MATl:'.RIAS AROMAnCAS

01.00
99.00

uermut.e o

Outros

~

.

28

••••••••••••••••• , ••••••••••

00.00

SIDRA, PERADA, HIDROMEL E OUTRAS BEBIDAS fERMENTADAS

01.00
02.00
03.00

Sidra •••••••••••'•••••••••••••••••••
Hidrsmel
.
saquê ••••••••••••••••••••••••••••••

00
99.00

Outros

R/I.

20

Vinho de Jenipapo ••••••.••••••• ; ••••
'"

.

28

24
40
24
24

'"

NC
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CÓDIGO

ALíqUOTAS

OS5.

t1ERCADORIII

POSiç;o Subpoaição

e -item

22 .•08

00. De

ALCOOL ETíLICO NÃO DESNATllRADa,
GRADUAÇÃO IGUAL OU SUPERIOR ·11

COM

ao

GRAUS; ALCOOL E~f[ICO DESNATURADO DE
QUALQUER GRADUAÇÃO

22.09

.

••••

8

0,0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

8

01;00
02.00

Não des natur-ado •••••••••••• " • o-o

00.00

ALCOOL ETfLICO, NAO DESNATURADO, .DE
GRADUAÇÃO INFERIOR li 80 GRAUS; AGUAR

Desnaturado •••

DENTES,

LICORES E OUTRAS 8EBID!\.S

AL::-

COCiLICI\S; PREPARADOS ALCOÓLICOS COM_

POSTOS (CHAMADOS EXTRATOS CONCENTRA_

DOS) PAR~ FA8RIC~ÇAO DE BEBIDAS
Dl. 00

Alcool etílico •••••••••••••••••••••

à

pZ.OO

Rum .~
.
..
Gin [l genebra
- UI-squa
Em 3/4 "do _litro ••.•••••• "'-'" ••••••
Em litro' ••••••••.••••••••.••• '" •••••
Qualquer outr?
.
Deotils20 alco§lico. próprio para e_
laboraçao de u~squo
Destilado alcoólico chamado malta
uÚ!gue (~malt whinky"), com graauã"ç au aiccoi.rca do 59,59. ~ 1,59 G.l.
,

75
75

g~;i~~a~~ ~~~~~~i2~lt~~:m;d~'~~~;~~i

45

'03.00.

04.00

04.01
04.02
04.a9
05.00

05.02

·05.99
06.00

07.00.
07.01
07.99

oe.oc
09.00

10.DO
99.00.
99.01

ufsque (ngrain whink'y-"), com g~
çeo alCOólica de ..59 ..5~· ~ l.5~ G.L.o.!!.
. tido do -caeeej, nao maitado, adrcãcnc :
do ou não dGl cavada maltada ••••.•••-:
Qualquer .outi'o •••••••••••••.••••••••
licores ou cramoa (curaçau. marasqui
no. anio~~lO" "chl"lrry_bran~)'~. ()tc .•).·
Aguardentosde cana
Simplos ••••••••••••••••••.•••••••••'..
Qualquer outra ••••••••••••••••••••••
Aguardentoeda uvas (conhaqua~ bagacc~
·ra ou grallpa. atc.) ••••••••• ó •••••••
A9uardantll'~108aqavea ou da outl'l;ls p~
taa ~ •••••••••-•• o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Aperitivos (amargos, "Fernata.... a OUM
troo) .... ~ •••••••••••.•••••••••••••••
Outros
pro cerec ce alcoólicoa composton, chanedca llxtratos concentrados. peta_fa_
cr-Lcaçac ce babidas- •••••••••••••••••
Ou~lquor

outro ••••••••••••••••••••••

00.00

VINAGRES t SEUS SUCEDANE;OS, COMESr! -

01.00
99.0q

VEIS
Oll vinho de uvas ••••••••••••••••••••
Outros ••••••••••••••••••••••••• " ••••
CAP!TULO
23

75
75

75

45
45
55
30

40

40

55

45
75

12
18

Rb8!duoa o Oeaperdlcioe da Indústria Allmant!clâ;
Alimgntoe Preparados p~ra Animeia

NOTA COMPLEMENTAR
~C

(23Ml)

00 produtos da poaição 23.07 eàmanta Bstão Bl~
cançadoo pala IPI q~ando acondicionados sm unb
dadas de atÉÍ 10ko'.

NC
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DO PODER ExECUTIYO

·

CÓDIGO

AL1QUoTAS

oro.

MERCADORIA.

23.0),

00.00

FARI,NHAS E pds DE CARNESE. DE 1~IUDOS

DE

PEIXES.' DE CRUST~CEOS OU DE MOlUSCÓS, IM
PRÓPRIO$ PARA A ALUlENTAÇlío Hur~ANA;TOR:'
RESMOS

OLOO
OLOl
01.02

01.99

23.02

99.00
00;00

cr.no

lJ1. 01
01.02
01.03
01.99
99.00

23.03

00.00

23.04

oo, 00
OI. 00 .

or. oi

Farinhas e pós
De carne •••••••••••• o•.••••••••••••••••• "
De peixes ••••••• ;' ••
Qualquer out rc, ••
Outros •••••••••• _.
o •••
'0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

0'0

••••••.•••••••••• _

•••••

0' • • • • • • • • • • • • • • 0 . 0

FARElOS, StMEAS E OUTROS RESíDUOS DE PE_
NEIRAÇAO, DE MOAGE~l OU DE DUJ.ROS TRATA _
MENTOS DOS ÓRGÃOS DE CEREAIS E DE LEGUMI
'NOSAS
farelos
08 milho •••••••• > • • • • • • • • • • • • ••••••••••••
De arroz ••••••••••••••• '," ._••..••.•• ; •••
De trigo ••••••••••••••••••••••••••••••••
Qualquer outro
.
Outros ••••••••••••••••••••••••••••••••••
POl,PAS 'DE BEJERRABA, BAGAÇOS DE CANA_DE"';
AÇOCAR E OUTROS RESíDUOS DA INDdsTRIA DO
AçdcAR; SClRRAS DE CERVEJARIA E DE DESTI_
LARIA; RESíDUOS DA INOdsTRIA DO AMIDO E
RESíDUOS- SE~1ELHANTES •• .-•••••••••••'•••••
tORTAS, BAGAÇO DE AZEITONAS E DEMAIS RE_
StDUOS DA EXTRAÇÃO DE ÓLEOS VEGETAIS,COM
EXCLUSAO OAS SClRRAS.
De ajnendo m
rene t o ••••••••••••••••••• '.~ •••••••••••••

Qualquer outro ••••••• .-

02.00
02.01

De babaçu
Farelo •••••••••••••••••••••• ~ •••••••••••
Qualquer outro •••• ~ •••••••• ~ •••••••• .-•••
Do caroço de algodao
Farelo ••••••••••••.••••••••••••••••••••••
Qualquer outro ••••••••••••••••••••••••••
De semente do linho
rareIo ••••••••••••••••••••• .,••••••••••••
Qualquer outrq•••• ~ •••••••••••••••••••••
Do soja
farelo
.
Qualquer outro ••••••••••••••••••••••••••
De tucum

03.00

03.01
03.99
04.00

04.01
04.99

05.00
05.01
05.99
06 .. 00
06.01

Nr

NT
NT

Nr
Nr

"NT

NT

NT

í

01.99

·02,99

NT

Fe r e Iu

.

.

NT
Nr

Nr

NT

NT
NT

Nr

"NT

Nr

NT

Nr

99.00

Qualquer outra ••••••••••••••••••••••••••
De.9ira8801
farela •••••••••••••••••••••••.•••••••••••
Qualquer outro ••••••••••••••••••••••••••
aagaço de azeitona ••••••••••••••••••••••
Dutl'oa
·•••••• ,.

23.05

00.00

aORRAs DE VINHO; T~RTARO aRUTO••••••••••

Nr.

23-.06

00.00

PRODUTOS VEGETAIS PRdpRIDS PARA A ALIMEN
TAÇ:l[O DE ANIMAIS, NÃO ESPECIfiCADOS NEM
COMPREENDIDOS EM OUTRA PARTE ••••••••••••

Nr

23.07

00,00

PREPARAÇDES fORRAGEIRAS ADICIONADAS
DE
MELAÇO OU AçdcARES; OUTRAS PREPARAÇÕES
UTILIZADAS NA ALIMENTAÇAO DE ANIMAIS

01.00

Preparações rorrageiras ad~cionadas
de
melaço ou ~çúcareB, mesmo vitaminadaa ou
com antibioticos ••••••••••••••••••••••••

8

02.00

Biscoitos para cães

outros animais.....

8

N'

03.00

Condimentos nao açucaradoo ••••••••••••••

8

N'

04.00

Praearações e alimentos concentrados ou
raçao equi~ibrada. mesma vitaminadas eu
cem antibiqticoo ••••••••••••••••••••••••

8

N'

99.00

üut.cae ••••••••••••••••••••••••••••••••••

8

N'

06.99

07.00
07.01
07.99

oa.oo

li!

NT
NT

Nr
Nr

N'
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EXECUTIVO

24·

fumo
NOTA C0l1PlEMENTAR
~c

(24-1)

Entende-se por:
ai cigarrilha _ o produto com capa de fôlha de
fumo em estado natural, an vc Lvendo fumo de..'!
fiado, picado, migado ou em pó;

b} c hatub o _ o p r cdut,c com capa de f~lha 'de f.!:!,
mo em estado na tur a L, 'onvolvendo rôlha

de

fumo inteira, picada ou p<lrtidaj
c) 'cigarro _ o produto de rumo , cuja capa
soja

de

CÓDIGO
1'o>;1ção

24.01

-

AL:t:QUOTAS

llERCADORlA

Subpcaâ.çac
o It<::m

_00.00

r.r
J

FU~lO

aRUTO OU

NJ'IO ELABORADO;

REstoUOS

I.P.I.

"

OE

Fur~O

01.00
01.01.

01.99
02.00
99.00

24.02

não

fôlha de ~umo em estado natural.

rôlhas
Pe::a 1::3pa de charuto (f~mo capeiro) •••••
uua.rqoe r outro ••••••• ~ ••• '••••••• ~ •••••• • .
Res{duos", •••••••• ô • • ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

NT
NT

nutres •••••••••••••••• ~ •••••••••••••••••

NT

DE. FU-

00.00

FUi1Q ELABORADO; EXTRATOS OU
r'10

01.00
02.• 00
02.01
02.99
03.00
04.00
05
06.00

Ehar-uboe , , ••••••••••••••••••••••••••••• •

4.00

9~.OO

SU~1OS

NT

Cigarros
Feitos a mão•••••••••••••••••••••••• ô • • •
Qualquer outro ••••••••••.•••.•••••••••••
Cigarrilhas •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • .• • • • • • • • •
Picado, desfiado, migado ou em pó•••. ••.•
Ern corda ou om rôlo •••••••••••.•••••••• ~:
.Extratos e sumos ••••••••• ~ •••••••••••• ••
outros •••••••• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . .

15
15
~.65,63

15
30
NT

15

"

OES.
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SEÇJfO

V

PRODUTOS MINf:RAIS

CAPíTULO 25
Sal;

rnxôfre, Terras o

Pedras; Gossos; Cal

e

Cimentos

NOTAS
(25.1)

(25.. 2)

Salvo 89 oxçeccc s- expl~c~tas ou implfcitas, rssultantes do toxto das pos~çoes, o presente
Cap~tulo
comproende os produtos lavadOS (mesmo por meio do
substâncias qufmí.c a a que eliminem as Impurezas sem
modifidar o produto), triturados, pulverizados, sub
metidos à lev-igação, passados oe rc c!;ivo ou penei..:,::rado'>, mesmo concentrados por flotaçao,
separaçao
magnética B outros .eroces~os mecânicos. ou ~íSicos
(exceto cristalizaçao)ô nao compreende, porom, os
produtos ustulados,~calcinados ou quo tenha91
sido
submetidos a cper açoe sinu tratamentos mais adianta_
dos que os indicados em cada p·ooição.
O presente Capítulo não compreende:

a)
b)

c)
d)

e)

f)
g)

h)

o enxôfre sublimad~, o anxôfre precipitado a o
onxôfre coloidal (posição 28.02];
as terras co~antos à base de óxidos
de ferro
quo contonham, em pêso, 70% ou mais do . ferro
combinado, calculado em fe . o (posição 28.23)i
2 3
os produtos farmacêuticos (CapítUlo 30);
os alitigos de perfumaria ou de .tcucaocc a 09
cosmeticos (posiçao 33.06);
00 paralelep{pedos, a~ ped~as Bara
~eio~fio o
lajes para pavimentaçao (posiçao 68.01),
os
cubos para mosaicos (ponição 68-.02), as ardó _
sias para talhados o revestimentos do edifícios
(posição 68.03);
..
ae pedras preciosas o
71.02);
os critais cutt.dvecoe
exceção dos olementos
rio igualou nuperior
os e Lemenb ca de ótica
ção ~O.Ol);

anmí.pr ec Lcs aa

(posição

do .c10reto da sódio (coe
da ót~ca) de pãso un~tá _
a 2,5 g, da poa~ção 38.19;
de cloreto de sódio (poni.

-

o giz para escrever ou para desenho; e o
de alfaiato ou de bilhar (posição ~8.05).

ALíqUOTAS

C6DIGO
Subpoeição
PosiçãD
e·itam

25.01

00.00

01.00
01.01
01.02
01.03
01.0/1
O.t.~;I

9i;::

MERCADORIA

S'\L-GEMI1, SAL DE: 5AlIN,t,S, SAL MARINHO
SAL DE COZI~HA; CLaREio Df: SaDIO PURO
~GUAS_MAES DE SALINAS; AGU.4. DO MAR
Sal-g8ma,
do 'salinas, sal /llarinho
e sal. do cozinha
Sal .. gslIla, em bruto
sei d, salinas o sal marinho
Sal "de cozinha
Sal. tipo "cerobu~" n 'sene ihanceUualqu~t' outro • • • • • • • ·• • • • • • • • • • • • • 0·

,,'

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

r.
%

L

065.
1.P.I.

-%

Nr
Nr
NTNT
Nr
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C6DIGO

OM.

SUbP051çno
e Item

02.00

D2.0!
02.99

03.00

Cloreto ac nódio puro
Com teor ~{ni~o de 99,5% de Na C1

0.0

5

OU"11'lUOl: outro ••••••••••••••••••••••

5

,l(guas~Tilãc:J; do oalinao o água do mar.

NT
NT

25.02

00.00

PIRITAS at fERRO, NÃO USTUlADAS •••••

25.0:>

00.00

ENXlJfRES DE OU."lLOU.o:R ESP~CIE, cml EX_
CLUSÃO 00 ENXl'lFRE 5U8LIM.'\OO, DO ENXO_

FRE PRECIPITADO E 0.0 ENXOFRE. COlOIDAll

NT

01.00

A granel

02~OO

Em "bastão, br-í quo t a , pão,
forl/l~ eemeLhanbe o moído

.

4

25.04

00.00

GRAFITA,NATURAL ••••••••••,•••••••••••

NT

25.05

Op.OO

00 • • • • •' , • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • :

AREIAS NATURAIS DE QUALQUER EsprCIE,
COLORIOAS, COM EXCLUS)'(O lJAS A_
REIAS METALiFERAS COMPREENDIDAS tiA PO
.,..

01.00
02.00

Silicosas c quartzos ao ••••••••••••••
Ar9ilo035 e caol!nica~ ••••••••••••••

03.00
99.00

FOld1l páti;(s1l ••••••••••••••••••••••••

00.00

01:0a
01.01
01.02
01.03

01.99
02.00
00.00

m, 00
02.00
D3.00

04.00

05.00
99.00

25.08

00.00

25.09

00.00

ca. 00
02 .•00

03.00
25.10

ou

MES~\O

SIçM 26.01

25.07

t~bo.

Outras •••••••••••••••••••••••••••.•••
QUARTZO (EXCETO AS AREIAS NATURAIS);
QUARTZITO EM gRUTa, DESBASTADO ou SI~
PLESHENTE: SERRADO
Quartzo
Em bruto ••••••••••••••••••••••••••••
Em lascas •••••••,• •••••••••••••••••••
Com propriodad~s piezo-elátric30 ••••
Qualquer outro ••••••••••••••••••.••••
Quarttitó
; •••••••••••••
ARGILAS (CAULIM, 8ENTONITA, ETC.). CoH
EXCLUS)'(O DAS ARGILAS EXPANDIDAS DA POSI_
çllo 68.07 j ANDALUZITA,' CIAN I TA', SILIMANl
TA, MESMO CALCINADAS, MULITA; TERRA DE
~. E TERRA DE
DINAS
Oentonita nacur e i •••••••••••••••••••••••
Caulim, em bruto
·
.
Caulim. lavado ou benoficiado •••••••••••
Andaluzita, cianita o silimaàita ••••••••
Terra refratáriôl, inclusive de"chamotte"
e de «nroac" •••••••••••••,•••••••••••••••
Outros ••••••••••••••••••••••'••••••••••••
GIZ•••••••••••••••••••••••••• ~ ••••••••••
TERRAS CORANTES, MESMO CALCINADAS OU MIS
TURADAS ENTRE SI, ÓXIDOS 'DE fERRO MICA :CEOS, NATURAIS
Ocres •••••••••••••••••••••••• ~ ••••·•••••,.
Terras, e s cLus Lue acres •••••••••••••••••
Óxidos de ferro micáceoo, naturais ••••••

rH

NT
NT
NT

NT
NT
NT
NT
NT

NT
NT

Nr
NT
NT
NT
NT

NT

"NT

01.02

FCSfATOS DE CALCIO NATURAIS, fOSFATOS ALU
NATURAIS, APATITA·E GIZ f OS_
fATI\DO
Não mordo
fosfatos de cálcio naturais ••••••••••••••
Apatita ••••••••••••••••••••••••••••••••••

01.99

üua Lque r cutco •••••••••••••••••••••••••••

NT
NT
NT

02.00

Mofdos
Fosfato tricálcico da origem sedimentat.
Qualquer outro ••••••••••••••••••••••••••

NT
NT

00.00

cr. DO
·01. Dl

02.01

02.99

M~NocALCIC05
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CÓDIGO

:PosiÇ!ío

25.11

25.12

00.00

SUL"FIITO DE BÁRIO .NATURAL (8ARHINA);CIIR
BONIITO DE 8!lRIO, Nf\TURAL~HTHE8nE'L :~ES~
~2Ri~LCINADO, CO~l EXCLUS O OU (iXIlJO DL

ca. OI)

Sulfato de bário, natura1(baritina) •••••

02.00

Carbonato de bário,natural (wi~hClritú)••

bo.oo

TERRAS DE INFUSt:iRIOS, FARINHAS SILICIO _
SAS FÓSSEIS E OUTRAS TERRAS SILICIDSAS
SEMELHANTES ("KIESELCUR", TRIPOLITA,DIII_
TO~lITA, lTC.), DE QENSIOADE ApARENTE
6~~AL OU INFERIOR A 1 (um)MtSMO CALCINII_

Ol •.Oa

02.00

25.13

25.16

Nr
Nr

Diatomita ••••••••••••••••••••••••••• _••••..
~

"Ki8aelgur "

.

99.00

Outros••••••••••••••••••••••••••••••••. ; •••

00.00

PEDRA_POMES; ESMERIL, CORfNOON NATURAL' J
GRANIIOA NATURAL E OUTROS ABRASIVOS NATU RAIS, MESMO TRATADOS T~RMICAMENTE.

01.00

Pedra~po~es••••••••••••••••••••••••••••••

D2.00
03.00

Esmoril •••••••••••••••••••••••••••••• ••••
C~r!ndon natural •••••••••••••••••••••••••

99.00

Outros •••••••••••••••••••••••••••••••••••

00.00

ARDÓSIA, EM BRUTO, ESFOLTADA. DESBASTADA·
OU SIMPLESMENTE SERRADA

01.00

Em bruto •••••••••••••••••••••••••••••• • ••
Em placa, esquadriada ou serrada •••••••••

02.00

25.15

I.iliRClIDORl).

Subposiçao
CI Item

03.00

p·ó o r ae Iduo ••••••••••••••••• :.•••••••••••

00.00

M~RMORES,

TRAVERTINOS, GRANITO S(LGII E
DEMAIS PEDRAS CAlCÁREAS DE CANTARIA OU DE
CONSTRUÇÃO, DE DENSIOADE APARENTE IGUAL
OU SUPERIOR A 2,5, E ALABASTRO. EM BRUTO,
DESBASTADOS OU SIMPLESMENTE SERRADOS

rn.uc
02:00

Alabastro ••••••••••••••••••••••••••••••••
Marmoro ••••••••••••••••••••••••••••••••••

99.tlO

üut cos •••••••••••••••••••••••••••••••••••

00.00

GRA~ITO. P6RFIRO. BASALTO. GR~S E OUTRAS
PEDRAS DE CANTARIA OU DE CONSTRUÇ~O, EM
BRUTC,O~SB~STAOOS OU SIMPLESMENTE SERRA_

Nr
NT
NT

NT
NT
NT
NT

NT
NT
NT

NT
NT
NT

DDS

25.17

01.00

Granito •••• _• •••••••••••••••••••••••••••••

02.00

Pórfiro •••••••••••••••••••-•••••••••••••••

03.00

Basalto ••••••••••••••••••••••••••••••••••

99.00

Outro~

00.00

SEIXOS E PEDRAS SRITAOAS(I~E~MO TRATA0 OS
TtRMICAMENTE), CASCALHOS. MACADAME E MAw
CADAME AlCATROADO, DOS TIPOS COMUMENTE
UTILIZADOS PARA EMPEDRAMENTO DE RODOVIAS
E VIAS F~RREAS, PARA lASTRO E PARA CON_
CRETO; SílEX E SEIXOS ROLADOS(MESMO TRA_
TADOS TtRMICAMEtHE); GRANUlOS E ERAGMEN~
TOS(MESMO TRATADOS TtRMICAMENTE) ( PÓS
DAS PEDRAS DAS POSIÇnES 25.15 e 25.16
Podra J:olada ou seixo para fim Lndus t.r-â a L

01.00

02.00

Cr~flulo. lasca e pó das pedras da posição

25.15
99.00

..

Outros

•

NT
NT
NT
NT

•••••••••• .. ••• ••

NT

-•••••

~T
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Posiçüo
25.10

ALíQUOTAS

Subpos1çllo
o Item

00.00

QDLDMITA, EM BRUTO, DESBASTADA OU SIMPLES

~tENTE SERRADA;

DOlot-1ITA CALO NADA; AGLot1E

fHIDO DE' OOLIMITA

25.19

-

01.00

E[Tl bruto ••••••••••••••'....................

02.00

Calcinada ou pulverizada ••• ~.............

03.00

·A9~om8rada••••••••••••••••••••.•••••••••• ',

00.00

CARBONATO DE MAGN~SIO NATURAL,(MAGNESITA)
MESMO CALCINADO, COM EXCLUSAO DE ÓXIDO DE
MAGN<:srD

Nr
NT

Nr

'

01, 00

Em bruto ••••••••••••••••••••••••.•••••••••

Nr

02.00

Calcinado(magnósia cálcinada) ••••••••••••

NT

00 •.00

cesso CRd; ANIDRITA; GESSO§. ,CALCINADOS' ,
MESMO COLORIDOS OU COM,ADIÇAO DE PEQUENAS
QUANTIDADES DE ACELERADORES OU RETARDADO_
RES~ COM EXCLUSÃO DOS G,ESSOS ESPECIALMEN_
TE PREPARADOS PARA USO DENTÁRIO

OLOO

E":'íI b ru t c ou cru

02.00

C':Ilcinado. ~ ••••••••'•••••• ~.;

.

03.00

Colorido

.

99.00

outros •••••••••••••••••••••' ••••••••••••••

25.21

00.00

CASTINAS E PEDRAS UTILIZADAS NA FABRICA çlío DE CAL OU CIMENTO.,•••••••••••••••••••

25.22

00.00

CAL ORDINÁRIA (VIVA OU EXTINTA); CAL HI _
DRAÚLICA, COM EXCLUslío DO 6XIDO E DO HI DRdxIDO DE CÁLCIO

oa. 00

Cal ordin>ír'ia
; ••.••• ~ ••••.•••••.•
Cal h dr éu.I í.ca ••.•• ,.•••• :
.

25.20

02.00

25.23

25.2 tl

25.25

25.26

25.27

.-•••'••••••••• '• •••••

í

NT

NT
NT

00.00

CUlENTOS HIDfi,,1'ULICOS(COMPREENDENDO OS CI,..
MENTOS SEM' PULVERIZAr;: CIIA~'ADOS"CLINKERS"),
ME5~'0 COLORIDOS

cr. 00

Hidráulico aluminoso ••••••• , ••••• '••••••.••

8

02.00

8

03.00

"Portland" comum•••••••••••••••••••••••••
"po r t Land'' eeooc í.e t , inclusivo branco ••••

99.00

Outros •••••••••••.•••••••••••••• : •••••• : ••

8

00.00

AMIANTO (ASBESTO)

.01. 00
02.00

Em rocha ••••••••••••• '•••••••••••••.•••,.' ••

03.00

Em fibra •••.••••••.••••••••••••••••.••••••
Em pó, inclusive r-os í cuoc ••, •.••••••••••••

99.00

,Outros ••••••••••••••••••••••••••••••••••• '

00,00

ESPUI~A_DO_~'AR NATURAL(MESMO EM PEDAÇOS 'PO
LIDOS)E AMBAR N'ATURAL(SlJCINO); ESPUNA_DO-=MAR E AM8AR RECONSTITUíDOS, al CHAPAS, ,V.!\.
RET.AS, VARAS E FOR~lAS SE~lELHANTES, SHlPL[~
MENTE MOLDADOS; AZEVICHE

rn . 00

fiTllbar, nat.u ra L ou re·constitu{do ••••••••••.

02.00

Espum a-do-ma r , natural ou reconsti.tuicja •••

1,13.00

ãz ev che ••••••••••••••••••••••••••••••••••

00.00

MICA, ~lES~\O OI LAMINAS IRREGULARES OOTI DAS POR CLIVAGE~' ("SPLITTINGS"), DE DES PERDfcIOS DE MICA
.

í

8

NT
NT.
NT
NT

NT
NT
NT

OLOO

Em bruto(lâm'inas irregulare·s).............

NT

02.00

Em po........... •••••••••••••••••••••••••

NT

99.00

Outros ••••••• '••••••••••••·••••

NT

00.00

ES,TEATITA r,ATURAL,' EM ORUTO,DESBASTADA OU
SIMPLESMENTE SERRADA; TALCO

OLOO
02.00

Em bJ:uto •••••••••••••••••••••••••••••••••
pá (t':llco)
.

E'll

NT
4

OBs.
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ALiQU01'AS

CÓDIGO

Subpos1çao
e Item

25.28

00.• 00
01.00
02.00

25.29

00.00
01.00
02.00
':J9.00

25.30

25.:31

I

I

CRIOLITA c QUIOLITA, NATURAIS
CRÍOLITA

,\1T

Nr

SUFETOS DE IlRStNIO. NATURAIS

Bissulfeto (fle'alg2.r) •••••••••••••••••••••
Trissulfoto.: ••.••••••••••••••••••••••••••
. Outros
~ •• ~ •••••• :
: •••••••••

00.00

80RATOS' ,NATURÚS.EM BRUTO E SEUS CONCEN_
TRADOS(MESMO 'CALCINADOS), COM" EXCLusJ'l:a
aos BaRATOS EXTRAIOOS DE SALMOURAS NATU
RAIS; ACIDD adRICO NATURAL COM TEOR MAxI_
MO DE 85% DE HJ 803, EM PRODUTO S~CO

OI.OO

Ácido bórico natu~al •••••••• ~ ••••••••••••
acr-at oe do cálcio
'
,••••••
Boratos de sódio •••••••••__ ••••••••••••••••
Outros ••• . . ...... "'--J'
..

02.00
(l,3.00
99.00
00.00

fELDSPATOj,. lEUCITA;, NEfELINA,E NEfELINA_SIENITO;_ESPATOfLUOR

01. 00
02.00

feldspato ••••••••••••••••••••••••••••••••
E~patoflúor (fluorita) •••••••••••••••• ~.~
Outros ••••••••.••• ~ •••••••••••••• ; ••••••••

99.00
25.32

.

QuiQlita •••••••••••••••••••••••• ~ •••'•••••

00.00

CARBONATO DE ESTRONCIO (I':§TRoNcIÃrJITA),
~lES110 CAlCHJADO, COM EXCLUSAO DO dXIDO
DE ESTflONCIO; MATrflIAS'r,tINERAIS NAO ESP.s
GInGADAS rIm CO~lPREEt-JDIDAS' 0-1 OUTRA PAB.
TE; RESíDUOS E fRAGMENTOS
DE CERAMICII

01.00 .
02.00

Alunit"a •••••••••••••••,. •••••• ~ •• ••••••••
IImbligonita •••••••••••••••••••••••••••••
Ce·lostita •••••••••••••••••••••••••••_••••
EspodumÊinio •••••••••••••••.••••••••••••••
V·ermiculita.·••••••••••••••••••••••••••••
Minérios de motal do te~ra~rara, exceto
monazita ••••••• : •••••••••••••••••••••• ••
Torras de "puzo Lana'", "santorina","Trase"
e semelhantes
.
Ilut r oa •••••••••••. ; ••••••••••••••••••••••

03.00
04 ..00
05.00
06.00
·07.00
99.00

CApíTULO

Nr
Nr
Nr

Nr·
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr

N"!"

NT.
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr

Nr

26

Minérios MGta1úrgicos, Escórias e Cinzas

W!!i
(26~1)

O prosente Capitulo não comproendo:

a)
b)

c)
d)

o)
(2~.2)

o carbonato de magnésio natural (magnosita),
moamo calcin~do (posição 25.19);
as escóriae de desfosforação do Capitulo 31;
as lãs de escórias, as lãs de rochas e outras
lãe minerais semelhantes (posição 68.07);
os produtos classificados na posição 71.11
(varroduras);
os mates de cobre, de nfquel e de cobalto, ob
tidos por fusão dos minérios (Seção XV).
-

Entendem:se por minérios metalúrgicos, na acepção
d~ posiçao 26.01, os minorais das Bspegiee miner,!!
199ic8s efetivamsnte_emprogadog na induetria met~
lurgisa, para extraçeo do mercurio,_doe mstaie de
poeiçao 28.50 ou doe metais das Soçoea XIV ou XV.
meemo que ee dostinem a fins não motalúrgicoe,dea
de que não tenham sofrido eraparas diferontes da~
queles a que nOrmalmente 8ao submetidos 08 miná _
ri08 da indústria metalúrgica.

oss,
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A posiçeo .26.03 compreende apenas 30

cinzBs'o

08

roo!dUOB que contenham metais ou compostos matál!
coa e que sojam dos tipos utilizados na indúetriâ
para extração do motEl1 ou fabrio:;o do compostos Ille

tálicos.

-

. C~OIGO

Poaição

ALfQuOTAS

(I

26.01

I.~.I.

Item

00.00

I

MIN~RIOS METALÚRGICOS, MESMO CONCENTRA_

005: PIRITAS DE fERRO USTULAOA5 (CINZAS
DE PIRITAS)

01.00
01,01
01,02

01.99
02.00
03.00

04.00
04.01

04.02

04.99

26.01

MERCADORIA

Subpca Içjio

05.00.
05.01
·US.99
06.00
07.00
07.01

07.99

DatOO
09.00
09.01

09.99

IO.DO
10.01
10,02

10.99
11.00
11.01

11.02
11.99

12.00
13.00

llI õOD
14.01
14.99
15,00

JS.Dl
15.99

16.00

17.00
18.00
19.00
20.00
21.00

21.01
21.99

22.00

22.01
22.99

MinórioB ds forro. inclusiva piritas da
farro ustuladas
Hematita ~ •••••••••••••••••••••••••••••.
Pirites ustulada~ •••••••••••••••••••••
Qualquer outra ••••••••••••••••••••••••
Minérios de cobrs •••••••••••••••••••••
Minérioa da n!quet ••••••••••••••••••••
Minérios da ~lum!nio

Nr
Nr
Nr
Nr
Nr

::~~~~: ~~~c~~~~~n~d~':::::::::::::::::

Nr
Nr
Nr

Qualquer outro ••••••••••••••••••••••••
Mináriõs .da chumbo
GalElna ••••••••••• ; ••••• ~ ••••••••••••.••••
Qualquer outro ••••••••••••••• ~ ••••••••••
Minérioo de ~inco •••••••••••••••••••••••
Minários de o~tsnho
Cassitorita •• ~., ••••••••••• ~ ••••••••••••
Qualquer outro ••••••••••••••••••••••••••
Minérios da manganos., ••• ~ •••••••••••••••
Minérios de cromo
eremita l •.. , ......•••.....•..•...•••••.•
Qualquor outro ••••••••• ~
.
Minérios de tungstênio ou volFrânio
Scheelita ••••••••••••••••••••••••••••.•••
Volframita ••••••••••••••••••••••••••••••
Qualquer outro •••••••• ~ ••••••••• ~ •••••••
Hinórios do' titânio
Rutilo •••••••••••••••••••.••••••••••••••
Ilmenita ••••••••••••••••••••••••••••••••
qualquaI; o\,tro' .'••••••••••••••• '• ••••••••
Hinérios da vanádio ••••.•••••••••••••.••••
~.\inél:ion de molibdênio
.
riiné~ios do tântalo
Tantalita
.
Qualquer outro
; •••••••••••
Minérios de zircônio
Badle!ta •••••••••••••••••••••••••••••••
Qualquer outro •••••••••••••• '• ••-• ••• ~ •••
Minórios de antimônio ••
Minérioo de bed:lio
Miriérioo de biomuto ••••••••••••.••••••••
Minérios de cobalto ••••••••••••••••••••
Minórios de mBrcur~o •••••••••••••••••••
Minérios de urânio
Pschblenda
.
Qualquer outro •••••••••••••••••••••••••
Minórios ds tório
Monszita
Qualqu!3r ou'tro •.•••••••••••.•••••••••••••
'H • • • • • • • • • • • • • •

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

Nr'
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
NT
NT

Nr
Nr
Nr
NT
NT

Nr

nas,
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EXECUTIVO

CÓDIGO

:Posição

ALiQUOTAS

Subposiçno
Item

"

23.00

24.00

26.01

25.00
26~ 00
26.01
26.02
,26.99
99.00

Minérios do prata.... ••••••••••••••••••
Minérios de platina o dos metais do griJ
po da. platina ••••••••••••• •.••••••••••••
Minórios de ouro
•••••••• •.•
Minérios de colômbio (nióbio)
Piroc:loro ••••••• ••••• •••••••••• •••••••••
Columbita ••••••••••••••••• ~... ••• •••••••
QualqUlJr outro
~.................
OutI:OE •••••••••••••••••••••••••••••••• ','

NT

"NT
sr

NT
NT
NT
NT
NT

26.02

00.00

ESCORIAS ( OUTROS RES1DUOS DA rABRICAÇ~O
DO fERRO E DO AÇO •••••••••••••••••••••••

26.03

00.00'

CINZAS E
(DIFERENTES DOS DA POSl
Ç~O 26.02) QUE CONTENHAM METAL OU caMPOS:::
TOS MET,01.LIcos •••••••••••••.•••• ; •••• ;....

NT

26.04

00.00

OUTRAS ESC~RIAS E CINZAS, INCLutDAS AS em
ZAS DE: ALGAS· •••• •••••• ••••••••••••••.••••

Nr

erstcuas

27
Combuetívaís Minerais,.61eoe Mineraie e Produtos
da aua Destilaçã~; Metérias ·Setuminooasj cêras
Minerais
~
(27~1) O presente Cl1p!tu~o.não com~reendo':
cAPtrULll

a)

b)

(27.2)

•

o8.prri~utoe org~~iC08 ~e constituição qU~m~ca
definida, eprosentedos isoladamenta; Bata ex~
clusão não COmpresnde o matano qulmicamonte~
ro, que ae-classifica na posição 27.11;
os. medicamentos da posição~~;O:l.

Eatão compreendidos na

pooição 27.07

não so

os

'óle~à o outros produtos provenient~s d~' daatila~
ção doa alcatrões de hulha a alta ~e~poratura, c~
mo tambóm os produtos eemelhentes, cujos compone~
~es ·arométicoe'predominem em pâao
eôbro os não
arom~ticos. .obtidos por.•dsstilaçíiQ de. alca·trõse
~e hulha a baixa temporatura ou
de outI:OO alca_
tr~ee minar~ie. por cic1ização·do peErólao ou po~
qua.fquer- ot,!tro Processo.
1\ expressão

ólaos de petróleo' ou de minerais ba'::'
tUmlnoaos, empregada, no texto da posição 27.10,
:deve considerar_se como de aplicação não só aos
óleos de petJólso oU de min~rais betuminosos, c~_
mo também aos ól~os semelhantes, cujos componan_
tos .não aromáticos pradominom empêso sôbrs os 2romáticos, quaiqu8~ que seja o prOCeSSO de'obt~n~
ção.
(27~4)

Estão c~mpreendidoa nã posição 27.13 não ao a pa~
rll.fina e· oe cut.cos ~rodutçIS. ne1a'men~ionadoS:l ea
1l1~ tambó'm os· produtos ~emelhantes· 'obtidos
POl:'
e!ntese ou po~ qualquer outro procosso.
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27.01

00.00

HULHAS; BRIoutTES, BOLAS E COMBUrfvEIS
S6LID05 SEMELHANTES OBTIDOS A PARTIR DA
HULHA
Hulhe em bruto, a granel ou aotnha •••••••
á granal. inclusiva

01.00

Ant~atito em bruto'ou

02.00

03.00
04.00
00.00·

27.03

RT

Antraclto em aq Iome r adns ••••••••••• : ••• ~.

Nr

LINHITOS E S'EUS AGLOMERADOS'.

or.ue

Linhitos em bruto, a gran.!ll ou mofnha•••• '
linhitoB em 1791ome.radcs••••••••••••••••••

00.00

TURFA (INCLUSIV.E A TURFA PARA ·cAMAS.

01.00

ANIMAIS) E:SEUS AGLOMERADOS
Turfa em bruto B a 9fanel................

DE:

Nr

Nr

00.00

COQUES E SEMICOQUES OE HULHA, DE lINHITO
E. DE TURFA ••••. ~
.

-NT

00.00

G~S DE ILUMINAÇÃO, G~S POBRE E'G~S

DE

A",GUA. CARV1\:O DE RETORIA .
Gás ~e iluminaçã~ (gás pobre) •••.•••••_••••
Car~ao de r~torta ••••••••••••••••••••••••

02.00

AlCATR~ES DE HULHA O~ LINHITO OU DE TUR
FA" E OUTROS ALCATRbES MINERAIS. INCLUSIVE
OS ALCATR~ES MINERAIS PARCIALMENTE DESTI_
LADOS E OS AlCATR~ES MINERAIS RECONSTITUf
DOS
~ ••••••••••••-;

~o.oa

.

~LEOS

DA
DESrILAçAo DOS ALCATR~ES DE HUlHAA ALTA
TEMPERATURA E PRODUTOS SEMELHANTES
01.00
Antra~sno brutD.: ••• ~....................
02.09
BonzQI bru~o •••••••••••••••••• ~..........
03.0q· ToIuol bruto •••••••••••••••••••••
04.~O
Naftaleno bruto •••••••••••••• ~ •••••••••• ~
'OS.DO CrosoI bruto •••••• ;' •••••••••••••-.........
06.00· Fan~i bruto ••••••••••••••••• ~
'• •••• ~.
07.00
Xilanol bruto ••• ~ •••••••••.•••••••••• :....
08:00
Naft_~ aol~E!nte.....·••••••••••••••·..........
99.00
Outros
99.01 :Rss!duoa aro=áticce......................
99.99
Qualquer outro ••••••••••••• : •• : ••••• ~.....
PICHE E COQUE DE PICHE OBTIDOS 00 ALCA_·
00.00
'TRAO DE HULHA ,E ,DE OUTROS ALCATROES MINERA IS
.
01.00
Piche minoraI •••.•,••••••••••••••••••••••••
02.00
Coque do piche'mineral.~ •••••••••••••••••
00.00

Nr

E DEMAIS 'PROOUTOS PROVENIENTES

!.......

27.09

Nr
Nr

:...............

·Turfa om aglomerados

01. rio

2.7.0S

Nr

moinha •••••••• õ •••••••••••••• ~ •••••••••• ó
Hulh~ .em agl'omaradoo ••.•••••••••••••••••••

.02.00'

02,.00

27.05

Nr

00.00

6LEOS BRUTOS DE PETR6LEO OU DE MINERAIS
BETUMINOSOS ••••••••• : ••••••••• ~ •• ; •••• ~ ••

[10.00

6LEOS DE PETR6i..EO OU 6"[ t-11NERAIS BETUMINO
SOS (EXCLUSIV[, EM BRUTO); PREPARAÇÕES Níflj
ESPECIFICADAS NEM CO~IPREENDIDASEt-1 OUTRAS
POSIÇl:lES DA. ~HjMENCLATURA.,·COM U~IA PRDPOR_
Ç~O DE 6LEO DE PETR6LEO OU DE MINERAIS BE
rUMINOSOS IGUAL OU SUPERIOR A 70(0. nt pt::
SO, ~ NAS QUAIS tSTE5 6LEOS CONSTITUAM O
ELE~IENTO-BASE

5
5

5
5
5
5
S
5

5
S

8
8

Nr
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CÓDIGO

I'osiçüo

ALíQUOTAS

e

Item

or. 00

Ih.eoe p e rc í e Lraerrt e »er Lnadcs ••••• ; ••'•••••
Óleos combustLvois

nr.

"Gás-oil" ou "orose r-cr r" ••••••••••••••••
"fual_oil" •••••••••••••••••••••••••••••••
Qualquer- outr-o
.
Gasolina

Nr
Nr
Nr

ao

Para av~açao •••••••••••••••••••••••••••••
Dúa.l quer- ou t r a •••••••••••••••••••••.; •••••
üuer os ena

Nr
Nr

04.01
04.99

Para motores a roaçao ••••••••••••••••••••
Due Lque r outro •••••••••••••'••••••••••••••

Nr
Nr

02.• 00
02.01
02.02
02.99
.03. ao
03. oi
03.99
011.

05.00
06.00
07.00

2,7.12

27.13

Graxas lubrifiCantes

09. oi
09.99

Com base de s<lb~o de ILtio •••••••••••••••
qualquer outro
.
Outros

8
B

('ile9s para tran~for~adqrD~•••••••••••••••

8

Flu~do para fre~o h í dr ao Li co •••••••••••••
Nat' t a s •••••••••••••••••••••••••••••••••••

Qualquer outro •••.•••••••••••.•••••••••••••

00.00

GÁS DE PETRaLEQ E OUTROS HIDROCARBONETOS
GASOSOS

01.00

Butano •••••••••••••••••••••••••••••••••••

02.00

p copano ••••••: •••••••••• ,

03.00

t'1eta':'o •••••••••••••••••••••••••••••••.••••

,
8

8

.

Nr
Nr
Nr
Nr

Em bruto

.

8

.
.

e

99.00

purí.r cada , :
üucro s

00.00

PARAFI~A, CtRAS DE PETR('iLEÔ OU DE MINE _

99.00

Outros

00.00

VASELINA

01.00
02.00

02.00

27.15

OJT

Nr

('ilDOs Lubr Lf Lc ant e s ••••••••••••••••••••• ,

oa. 00

27.14

8

8

OS.OO

99.00

27..!l

"1·lhite spirits" •••.•••••••••••••••••••••••
Óleos para' lamparina de mecha ( "si9n<ll_
oil ") ••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Óleo mineral branco (óleo de vaselina ou
de p ar ar âna) •••••••••••••••••••••••••••••

09.00

99.01
.99.02
99.03
99.99

27.11

MERCAlXlHIA

Subpoaãçào

' ••

í

B

RAIS BETUMINOSOS, OZOCERITA, CtRA DE LI~
r-JHITO, CtRA· DE TUHFA, ncsíouos PARAFt~I_
COS ("GATSCH". !'SL.ACK. I1AW",ETC.), MESMO
COLORIDOS
.

párafina
.
cêra de linhito(cêra Montana) •••• , •••••••

8

8

03.00

Cêra nxno ra t , bruta {oaoce r-Lt a ) ••••••••••

8

04.00

cêr a mineral r e t'Lnadc f ce r ez na ) ••• ·•••• : ••

8

99.,00

Outra(;

.

8

00.00

BETUI~E ·DE PETR6LEO,

COqUE DE PETRÓLEO E
OUTROS RESíouos aos DLEOS OE PETR6LEO OU
DE: NH,''::RAIS B.ETur1HJOSos

m, 00
02.00

roque do potróleo •••,
.
Betume do p c t r é Iee ••••••••••• ; •••••••••••

99.00

Outros

4
4
4

00.00

BE:TUI·\ES NATURAIS E; ASFALTOS NATURAIS;XIS
TOS E AREIAS BETur~HIOSOS;ROCHAS ASFÁLTI-=CAS
.

o~.oo

Rochas asfálticas ••••••••••••••••••••••••

02.00

Xisto betuminoso

í

,•••••••••••••.••••••••••••••

.

Nr
Nr
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I'osiçüo

27.16

AL!QUOI'AS .

!lERCiDORU

Subpos1ça.o
o H ee

I:l
0.0 • • • • • • •

NT

0.0 •••• , ....

~T

03.00

Anfalto e betuma na cure c ••••••

9;r.OO

Ilut r os ••••• ·•••••••••••••••••••

00.00

MI.STURAS 8ETUNINOSAS

í

,

.,

.I.P.I.

BASE DE A5FATO OU

DE BETUME NATURAL, DE BETUME ot PETR6LEO
DE ALCATRÃO MINERAL OU DE BREU DE- ALCATR~O MINERAl(M~5TIQUES BETUMINOSOS', "CUI_

ElACK5", ETC.)

"Cut_backs" (solução d, asfalto cu be turae
Emulsões d, Elnfalto cu betume •••••••••••

'01.00
02.00

27,17'

03.00
99.00

Mástiques (massa do

Ilub r-us ••••••• ; •••••••••••••'•••• ~ ••_••••••

5
5
5
5

00.00

ErJERCIA El~TRICA ••••••••••••••••••••••••

NT.

5 Eç

~

a~fa;Lto

O

,. d,

betumo

VI

PRODUTOS DAS INO~5TRIAS QUfMICAS E DAS
INOdsTRIAS CONEXAS

!!9.lli(VIMl)

a)

Com exceção dos minérios de metaie ~adiat!_
vos, qU2lquer produto que corresponda_os eapo_
cificoçoea do texto de uma das posiçoes 28.50
o~ 28.5! devará sar cloaaificodo naquala poe1_
çao e nao em qualquer outra da Nomenclatura;

b)

Com reaeeve das disposições da letra ~),. ont.,!!.
rior, qualquer produto que corraspondn as aspa
cificoções do texto de uma daa poeições 28.49
o~ 28.5~ deverá sar claosificado naqu~la posi_
çao e nao em qualquer outra desta Saçao.

prejuízo das dispoeições da Nota a~terior,que~
qUDr produto que, por aua apresantaçao em forma
de doses ou per aeu acondicionamento para
vonds'
~ varejo, deva incluir_se am uma doa
posições
30.03, 30.04, 30.05, 32.09, 33.06; 35.06,
37.06
Cu ~8.ll. devorá aer classificado naquela posição
e nao em qualquer outra da Nomenclatura.

(VI-2) SBm

CAPfTU~O

28

Produtoa Qufmicoa Inorgânicosl Compootos Inorgânioos cu
Orgânicos da Hstaio Preciosos, da (lsmentos RadiativOs,
ds Mataia das Tarr88 Raras e do Iaótopoa

!l.Qlli.

(2'-1)

Salvo~~B exce~õae' resultantes do texto d8'~19uroaB
poe1~ooa. oatao co~rsandidoa no presanto Cap!tu_
j,c , unicamcntlH

.)

Da elementos qu!mícoB isolado e ou De Compoe_
tos da constituição química definida. apraso~
todoo iaolapamonte, meemo contendo impura~aa;

O".
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(28-2)

-º.)

b)

ae eo Luçdee aquosas dos produtos da letra
anterior;

o)

ea demais soluções dos produtos da lstra -º.}
anterior, desde que astas soluções constituam
modo de acondicionamento usual ou indieponsá_
vel,doterminado exc!usivamante por motivos de
segurança ou por nocossidade de tronsporta,
e que o solvanto não torne o produto próprio
para us!2s particulares praferentemonto à. eu a
ap Lt c aç ao geral;

d)

os produtos das letras, a), b) ou c} ante _
r!ores J adicionados dg ostabilizanto Todrccensovei a sua conservaçao ou t canspor t e ,

Jném dos hidrossulfitos estabilizados por matá_
rias orgânicas e dos sulfoxilatos (posição 28.36),
da bases inorgâni
c as (posição 28.42), dos "c Lane t os simples ou com
plexos de eeooe inorgânicas (posição 28.43), dos
'fulminatos, cianatos e tiociana,tos de bases inorgâ
nicas (posição 28.441, dos produtos orgânicos com=
preendides nao posiçoes 28.49 a 28.52 e dos carbu_
retos metalóidieos ou motálicos (poBi'jão 28.56),62mente se classificam no presonte Cap~tu10 os so~
guinteil ccmpo c t oe de carbono:
11) .óxidos de carbono, ácidos ci<mIdrico J fultn{ni_
co, isociânico, tiociânieo e outros aeidos ci.
enogônicoa simples ou complexos
(po$içã~
28.13);
•
b')' cxí.e oqene t.ce de carbono (posição 28:.1;4);:.
c) nulfôto de carbono (posição 28.15);
d) tlocarbo~atoa, sol ênio_carbonatos e
telúrio_
carbonatos, sslíinio_cian<ltos e te1úrio~cian.a _
tos, tetratiocianodieminocromatos (rsinecatos)
e outros eianatos complexos de bases inorgânicas (posição 28~48);
•
e) .água oxigenadaeólida (posição 28.54, oxieeul_
feto e su1fo-halogsnetoa de carbono, ~ianogê _
oio o seus ha1ogenetos e a eianamida o seua de
eí.vadca metálicos (posição 28.58). exceto
ã
cianamida cá1cic<l com teor de nitrogênio.igual
~~ ~~f~~~!~u~02~f: em estado sêco, compreendi_
oca carbonatos e porcarbonatos

í

·0 presento CapItulo não compreandal

a)
b)

c)

d)

o clorato da s~dio d os dsmaia erodutoa mine_
rais que se classifiquem na Soçao Vj
os produtos que particip'Bm ao mesmo tampo
da
química minoral e da qultnica orgânica,exceto
os mencionados na Nota (28~2) 9Jltarior;
os produtos,a que se referem" as Notas 1, 2, :5
e 4, do Cap~tulo 31.
os produtoe inorgânicos dos tipos
utilizadô9
como luminóforos. copprssndidos na
pooição
n.07;

e)

r)

grafita artificial (posição ae.m), os prõd.\:!.
tos oxtintor•• apr••entsdos como cargao para ã
parolhos oxtintorBO ou c2mo granadas ou bom_
bas extintores, da posiçao 38.17; os produtos
(removedorsa) para eliminar a"tin~8 de escre_
vsr, acondicionados para vonda a varejo, da
posição 38.19; os criatais cultivados (que
não constituam e1smsntos do ótica) da saia nalogenados do ~atais alcalin08 ou a1calino~ter~
rasos ou óxido da magnasio, ds pêso unitár!o
igual QU ouparior a 2,5 g., da POaiÇSD
•
36. 19 1

';J.

88 pedras prscicoBs 8 semipreciosas. as
pe_
dras sintéticas ou rseonotitu!das, mesmo em
pó (posições 71.02 8 71.04), bem como 08 mo
tais preciosos' compresndidos ~o Capítulo 71i -

352

ATOS

DO PODER EXECUTIVO

g)

Da matais, masmo qulmicamente
endidos na Seção XV;

h}

os elomentos do ótica, pr-ã nc Lpakmant e os de
cais halogenadoa do metais alcalinos ou alca11

no~terr080S ou da óxido
90 •.01).
.

(28-4)

de

puros,

compro_

magnésio (pooiçãã

Os ác Idun complexos, de constituição

quImica defi_

nida, conotituldos por um ácido motaloidico do Sub

capItulo 11 e um ácido ~etálico do subcapltulo lv7·
cleseificom8sD na posiçao 28.13.

(28-5)

As posições 28.29 a 28.48 comproondem apenas
sais e ce ccai.e de metais. ou da amônia.

os

Solvo ao exceções resultantes do texto das posi_
çõeo. 00 sais duploa ou complexos ao classificam
na posição 28.48.

(28-')

A posição 28.50 compreendo exclu8iva~BntB os prod~
toe seguintoBI

a)

oo·olementos qu!micos o is~topoe f!eseia se;
guintasJ urânio n~tural a, isótopos dOA ur~
n10 233 e 235,plutonio e isotopoo de plutonio;

b)

00 Blement~s.qu!micos radiativosseluintos~
tecnéci5?, I?romsçi,?, pOlâQi,?' aa t a t n~o! radô_
n~o, franc~9' rad~o, aFt~n~o, protact~n~ol ne_
tunio, amer~cio e outroe elementos da numero
atômico mais elevado;

c)

todoe os demaià isótopos radiativos naturais
ou artificiais (inclusive 00 do metais precio_
nos ou de metais comuns doe Seções XIV ou XV);

d)

compostos inorgânicos nu orgânicos.dêstea
ou ieótop08, sejam ou não da consti_
tuição qu!mica dsfinida, mesmo mieturadoo en_
tre si;
as ligas (exceto as de ferro-urânio), disper_
sões e caramais, contendo êatea elementoe ou
ieótopoe ou seus compostos inorgânicos ou org.&
nicos;

.)

00

elem~ntos

cartuchos de roatores nucleares
diados).

usados (irra_

O tôrmo isótopos mencionado anb ar Lurmenba e
nas posiçoae 28.50 e 28.51, aatendil_se Boa
is~topos enriquecidoa,
com exclusão, porém,
dos elamentoo qUlmicos que existem na'natureza
em astado da isótopos puros e do urânio eqfra_
quecido em U 235,

(28-7)

Classificam-so na . posição 28.55 08 ferro_fóafor,os
contondo, em pêso, 15% ou mais ·de fósforo e oa
cuprowf~aforoa qua contenham, am paso, maia
de 8%
de.f~sforo.

C6DIGO
Posição

ALíqUOTAS
MERCADORIA

Subpoaição
e Item

%

I

2a.01

L I.

LP.I.

%

- ElEMÓHOS QUíMICOS

00.00
01.00
02.00
03.0Cl
04.00

HALOGtNIOSI FLÚOR, CLORO, aROMO, 1000
núor ,
Cloro
Bromo
,
Iôdo

"

04.01
04.99

bruto
Qualquor outro

4
4

..................................
.......... .......................
..............................
'm
.........................
.................. ...............
~

4
4

08S.

Aros
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CÓDIGO

Pos1.çüO

28.02

Il

00.00

01.00

Negl'o de fumo tipoe HAr, rEF, ISAF.MPC,
EPC •••••••••••••••••••••••••••••••••••
Outros com certificado, garantia de tipo

00.00

06.00

07.00
08.00

O~.OO

10.00

00.00
01.00
Dl. 01
oi • 02
01. 03
01. 04

01.05
02.00
02.01
02.02
02,.03

03.00
04.00
05.00

I.P.I.
"~I

ENXÔfRE SUBLIMADO OU PRECIPITADO;ENXO
fRE COLOIOAL
Enxôfra OUblimndo ou precipitado ••••••
Enxôfre coloidal ••••••••••••••••••••••
CARBONO (NEGRO DE GAS DE PETRCLEQ, OU
"CAR8DN 8LACK~, NEGROS DE ACETILENO, NE
CROS DE rUMO, ETC.)

01.00
02.00
03.00
04.00
05.00

28.05'

'"

00.00

99.00
28.04

1.1

IU",-

01.00
02.00
26.03

ldERCJ.DORlA

Subpoa1çao

4
4

4
4

HIDROGtNIO; GASES RAROS; OUTROS METALOí
DES
Hidrogênio
.
Gases roros •••••••••••• .-••••••••••••••
Oxigân!o, inclusiue ozônio ••••••••••••

4
4
4
4

~mm:1ij~!!j\!!~!~!))~!)~! \!! \! ~)!j)

4

4
4
4
4

Boro ••••••••••'••••••••••••••••••••••••
METAIS ALCALINOS E ALCALINO_TERROSOS; ME_
TAIS DAS TERRAS RARAS (INCLUSIVE tTRIO E
EscANDID); MERCÚRIO
Meteis alcalinos

~~H~;i~::::::::::::::
:::::::;::'::::::::::
Cssio ••••••••••••••
,o'••••••••••••••••••••••

Rub!dio •••••••••••••••••••••••••••••••••••
Metais alcalina_terrosos
B~rio •••••••••••••••••••••••••••••••••••••

4

4
4
4

4
4
4

~~i~~~.~~~:::.:::: ~'::::::::: :':::::::::::::::

4
4

Ce rio •••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Outros ~Iltoie doa t~rrag r31'ao ••••••••••••
Mercúrio •••• ,~
·.:
.

4
4
4

11 ~ ~CIDOS INORCANICOS E COMPOSTOS OXIGE

NAbdS DOS MErALoíbEs

28.06

00.00
01.00
01. Dl

28.07

28.0,8

28.09

ou

CLDROSSU~FÚRICO

~ç:ido

CLOROSSULFONICO

clor!dric c

ceecec 0l:! liqugFciito ••••••••••••,•••••••••

01.02
02.00

Em eo.iuçcc .quoaa ••••••••••••• '• ••••••••••
~cido cloroGeul~ônico(clor08auIFúrico)
• ••

00.00
01.00
02.00

ANIDRIDO SULFUROSO (BI6XIDO DE ENXOFRE)
Gnaooo ou liquef.eito ••••.••••••.•••••••••••
E~ eoluçõo aquosa
.

00.00
Ol.Oq
02.00

ACIDO SULF~RICO; ~OLEUM"
~cido aulFú~ico •••••••• ~ •••••••.••••••••••
~Dl!l~lll"
.

00.00

A"cIOO N!TRIC'O; A:CIl 1S SULFONtTRICOS
~ci.d~ n!trico
.
~cidoe eulfon!tricoB •••••••••••••••••••••

01.00
02.00
28.10

~CIDO CLOR!DRICO; ACIDO

00.00

ANIDRIDO E ~CIDOS' fOS.r6RICOS(I1ETA,OR;TO 2:
PIRO)

4
4
4

4

4

4
4

4
4

Ow.
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C6DIGO
l'olliçiio

ALíQUO'::AS

Subl1081çao

e

02.00
02.01

02.02
02.03
00.00

Anidrido fosforica ••• , ••• '-0' ••••••••_•••••
'~cidos fosf~rico;
~cido metafosfórico ••••••••••••••••••••••
Ácido pirofosfórico.: ••••••••••••••••••••
Acido ortofosfórico ••••••••••••••••.••••••

ANIDRIDO ARSENIDSO; ANIDRIDO E ACIDOS

S~NICOS

AE

I.P.I.
,/

4
4

,"

,01.00

Anidrido areenioso •••••••••••••••••••••

02.00

Anidrido araonLCo •••••••••••• ~ •••••••••

4
4

03.00

Acido ar5ê nico •••••••••••••••••••••••••

4

00.00

I1CIOD E ANIDRIDO llíiRICOS

01.00

~eido

02.00

Anidrido ~óricc

26,13

borico

ô •••

~ ••••••••••••••••••••••

4

.

4

INORG~~ICOS
QOS·METAL~IDES

OUTROS ACIDOS

XIGE~ADOS

E COMPOSTOS' 0_

0l.00

Compostos de flúor

01.01

Acid~ fluor!drico ••••••••••••••••••••••

01.02
0l.03

01.99
02.00
02.01
02.02
02.03
.02.99

03.00
03.01

03.02
03.99

04.00
04.01
04.02
04.03

04.04
04.99

05~~~

05.01
05.02
05.03
05.04

D5.99
06.00
06.01
06.02

06.03
06.99

4

Acido hi~ocloroso ••••••••••••••••••••••
lícido cj.cr í.cc ••••••••.••••••••••••••••••
Acido parclóri.co •••••••••••••••••••••••
Qualquer outro ••••••••••••••• ~ •••••••••

4

08.99
09.00

09.01
09.02
09.03

09.99
10.00'

4
4

Acido brômico •••••••••••••••'•••••••••••
Qualquer .outro ••••••••••••••.•••••••••••

.4

Compostos de iôdo
Ac~do i9d~drico
.
AC::Ldo Lód.tco •••••••••••••••••••••••••••
Anidrido iódico ••••••••••••••••••••••••
Acido pel'iódico ••••••.••••••••••••••••••
üuat quer- outro ••••••••••••••, ••••••,•••••
Compostos rla enxôfro

4
4

4
4

4

A~ido sulf!dl'ico •••••••••••••••••••••••
Acidos ·psl'sulfúricotl ••.•••••••••••••••••
Acidos tiôriicos •••••••••••.•••••• ~ ; •••••
Acido sulfâmico (aminossulfônico) ••••• ~
Qualquer out rc ••••••••••••••••••••.•••••

4
4
4
4

4

Compostos de selênio
Acido sel~n!dric'o ••••••••••••••.••••••••
Acido selonioso ••••••••••••••••••••••••
Acido selânico •••••••••••••••••••••••••
Quolquar outro •••••••••••••••••••••••••
Compostos de telúrio

08,03

4

,4

Compostos do bromo

Acido telúrico
.
Qualquer outro •••••••••••••••••••.••••••
Com'posto!l de nitrogênio

08.02

4

4.

'~cid·o brolll!drico'· •••••••••.•••.•••••••••••

07.01
07.99
OB.O·O

4

Acido fluorbóric6 ••••••••••••••••••••••
Acido fluorsil!cico •••••••••••••'•••••••
Qualquer outro
.
Compostos de cioro

07.00

08.01

28.13

'"

Item

oi. 00

2B.11

LI

4
4
4
4

4
.4
4

Peróxido da nitrogônio.(bi6xido) •••••••
Protóxido do nitro'lênio(óxido niLroso) •••
Acido ní.b r Lõ Lco •••••••••••••••••••••• ! •••
QualqUer outro •• ~ ••••••••••••• •••••••••••
.Co·mpostos de fÓSforo
/lcido hipofosforoso
,.,.

2~~~~ ~~~~~~~~6;i~~::::~:;::.;;:~:: ::.::::::
Ilu a Lque z "ou t r

ü

,

':'

•.•••••••••.•••

Cpmpostos do carbono

"

•••••••••••

t

4
4
4
4

4
4

ClIS.
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lrellCADORlA

.iu. ur
10.02
10.03
10.99

1;.1

õx do de carbono {monóxido) •••••••••••• '••
An drid~, c:;rbônico(bióxido) ••••••••••••••
Ác da c1.'-'fl1.dr1.co ••••••••••••••••••••'•••••
Qu j quc r outro •••••••••••••••••••••••••••

11. 00

Compostos de SillCio

11. oi
11. 02
11. 99

Anidrido GillCico(bióxido ee ~i1lcio,~l
1~c~ pura, óxido s Ll.Lc í.co ) ••••• ~ •••••••••
51.I1.ca 0131
.
üuaj que r outro ••••••••••••••••.•••••••••••

12.00

Ácido complexos

12. Dl
12.02
12,.03
12.04

Ácido cioronltl'ico
,•••••••
Ácido fosfomolll.i~ico••.•••••••• '• ••• .-••••••
'Ácido fosfovolfl'amico ••••••••••••••••••••
Ácido silico\/olt:râmico ••••· •••••• : ••••••••
üuaj que r outr.o •• , ••••••••••••• ~ ••••••••••

12.99

1.~:1.
4
4

4
4

4
4
4_
4_
4

4
4
4

TI I _. DERIVADOS HALOGENADOS. 0l\1:~AlOGENAh
DOS E SULFURADOS DOS ME rAL

wts

CLORETOS, OXICLORETOS E .DU1AIS DERIVADOS
HALOGENADOS . OXI';:HALOGENADOS DOS METAlÓI
DES .
01. 00

Clof!ltos e o x Lc Lor-e t.os

m . Dl

Nnnoc Lo r ebn de ~~xôfre ••••••••••••••••• ~
j-tonoc Lo r e't c de l.2do ••,•••••••••••••• ! • • • •
g cj o r e t n de enxofre ••••.••••••;.•••••••••
'r e.í.c i or et.o de a:r;sênio; ••••••••••••••••••
Triclõreto de .f us f o r c •••••••••••••••• :.:..
'tr í.cj cr e to 'de iod~.~. ~ ••••••••••••••••••.

01.02
01.03
01.04
01.05
01.06
01.07

01.08'
01.09
01.10
01.11
01.12
01.13

28 ..14

4

"4

t.

"44

Tetraclorcrto de s~ll.c1.o •••••••••••••••••
Pentecloreto de roe r or o.• ; •••••••••• , ••••
Oxicloreto do carbono •••••••••••••••.••••
Oxicloreto de fosfor2 •••••,.· ••••••••• ! •••
Oxicloreto de nit::ogenio ••••••••.•••••••,.

4
4
4

g=~~i~~:~~~: :~~~~~~::::

4
4
4

:::::::::::::::'

4

m . "9

üuaâ quo r outro ••••••••••• ·••••,••• .-•••••••

99.00

Outros
Fluoreto de boro (trHluoreto) ••••' •••••••'
Brometo de iôdo~ •••••••••••••••••••••••••
Tribrometa de ~osforo •••••••••••••••• ;.•.••
8i-iodoto.de t'o s t'o r o •.••••••••••••••.••••••
Tri_iodeto do f o af'o r n , •••••••••••••••••••
TICi-iodoto de arsênio.~.- ••• ~ •••••••••••• '.
Oualquer outro •••••••••••.•••••• , • .-••••.• ••

"44

m, 00

SULFETOS METALÓIDICOS, INCLUSIlIE O TRIS SULfETO DE FÓSrORO
De carbono (b reeut r e.to ) ••••.•••••••• .-••• '••

4

02.00

00 arsênio ••••••••• .-

03.00

De fósforo.~

.

"4

P4. 00,

De sillCio.·••••••••••••••.•.••••••,•••••••

4

\l9.00

Outr;s ••••••••••.•,

.

4

00.00

AMONíACO LlQUEFEITO OU H\ SOLuçA0

01.0Ô

Amoni acc liquefeito
'.
nmonf àcc em solução (hidróxido do amônia)

4
4

99. Dl

99.02
99.03
99.04

99.05
99.06

99.99
28.15

í

00.00

••••••
! •••• ·

"4
4

4

III _ RASES' ~XIOOS' HIDRÓXJDOS E PERbxi:_
DOS MET LICOS INORGANICOS
28.16

02.00
28.17

00.00

or,

00

fj·IORÓXIOO DE SÓDIO(SODA CIÍUSTICA); HIDRQ_
XIDOOE POTÁSSIO (POTASSA C~USTICA); PERlí
XIDOS DE SÓDIO E DE POTIÍSSIO'
Hidróxido de sódio (soda céue t ca)
í

01.01

Diluida (r'ix{via) ••••••••••.••••••••••••••

-4_

m . 02
ci . 03

fundida················;··················1
Em escamas, inclu~ive e s carna c moLdaD •••••

4
4

OEp.

35&

ATOS DO FOt'ER EXECUTIVO
CÓDIGO

ALíQUOTAS

Subpoaf çnc
c

ae, ~8

Item

Qualquer oct.xo ••••••••••••••••

02.00

Hidróxido de pot,j~wio(potasS<.i cáustica)••
Peroxido de' sódio •••••••••••• , ••• _•••

04.00

Pe'rúxido do pobáe s Lo ••••••••••••••••••.•••

00.00
02.00
03.00
04.00
05.00
06.00
07 ~ 00

28.20

28.22

28.23

28.24

0'0

'"

4

4

••

4

ÓXIDOS, HIDRÓXIDOS ( PERÓXIDOS, DE ESTRQN
DE DÁRIO [ DE MAGN~SIO

~lO,

~t~~~:t~~ ~: ~~~~~~~:~:::::.::,::::::::'::::

08.00
09.00

Hidroxido de m<lgnesío ••• ", •••••••• 0.••••••
Óxido de esb:ôncio •••••••••••••••••••••••
Óxido de bário ••••••••••••••••• ~ •••••••••
Óxido de ffi<lgnósio •••••••• ; •••••••••••••••
Peróxido dEI estrôncio (bióxido) ••••••••••
Peróxido de bário (bióxido)
.
Peróxido do magnésio (bióxido) •••••••••••

00.00

ÓXIDO DE ZINCO;

01.00
02.00

6xi90 de zinco
.
Peroxido de zJ.nco.•••••••••.••••••• ; •••••••

00.00

ÓXIDO E HIDRÓXIDO DE IILUMfNIO (ALUMINA);
CORfNDDNS ARTIrICIAI5

4
4
4

,
4

"4

A

4

PERÓXIDO DE ZINCO·
4

4

OLOO

Óxido· de <llum{nio ••••••••••••• .-••••••• ; .•

Ç2,00

Hidróxido de <llum{nio, inclusive <Ilumina
gelo •.•••••.••••••••••••.• "•••••••••••• I·! • • • •

4

03.00

Corlridons artificiais •••-

.

4

00.00

ÓÚDOS E HIORÓXIDOS DE.CROMO

ui, 00

Tri_óxido da eto.mo (llnidr ido crômi'co) •••••

4

02.00

See qu óx do do crO<l\O(óxido verde de cro_
mo) .••••••••••••••••••• ~
.

4

03.00

Hidroxido de-cromo; •••••••••••••• ; ••.•••••

00. ao

ÓXIDOS DE MANGANts

í

í

OLOO.

Anidrido permanganJ.co

.

4

02.00

Bióxido de manganês(anidrido manganoso).,

4

03.00

Óxido mengânico(sosquióxido de manganês)

4

04.00

dxido mang,:,noso(protóxido de manganêll) •••

4

99.00

Outros ••••••••••• :

4

00.00

ÓXIDOS E HIDRdxIDOS DE FERRD(HJClUSIVE AS
TERRAS CORANTES A BASE DE dXIDO DE FERRO
NIITURAL,QUE CONTENHAM m ctso 70% OU MAIS
DE FERRO COMBINADO, EXPRESSO E.M [° 2 0'3

.

OLOO

Óxido réi:rico .•••••••••• -•• ~ ••••••••••••••.

4

02.00

dxido- ferroso

4

03.00

Hidróxidos de ferro •••••••••••••• ~ •• ~ ....

4

99. ao"

Outros

.

4

cobolto) ••

4

.
-

00.00

ÓXICOS E HIOR·ÓXIDOS(HIORATOS)DE COBALTO

OLOO

Óxido

02.00

Óxido coba l boao Ip r obox Ldo do cobillto) ••••

03.00

2a.25

IoP.I.

<l.

••••••••••

03.00

ci . 00

28.19

~

01. 99

LI

cob~1tico(sesquióxido do

. dxido salino de cobalto

~

.

4

4

.

4

.

4

OLOO

Bióxido de titânio

01.01
OL02
99.00

Tipo anataae •••• ~ ••••••••••••••••••••••••
Tipo rutilo
.
Outros •••••••••••••••••••••••••••••••••••

4

04.00

Hidróxidos de cobalto

99.00

outros

00.00

ÓXIDOS DE T!TANIO

'"

4
4

oas .

ATOS

DO PODER
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EXECUTIVO

CóDIGO
1'olli ..ão

28.26

1LL1.QUOTAS

l<IERCADORlA

SubpOlllçao

oss,

9 0.00

6xiDOS DE ESTANHO; dXIDO ESTANOSo(dxIDO
PARDO) E .6XIDO.ESTJl.NICO(ArUDRIOO E5TIíNI_

01.00'
02.00

úx.í do ~.aba·n-()ao

00.00

dXI005 DE' CHUM80, INCLUSIVE O MiNIO
OMfNID LARANJA

01.00
02.00
03.00

Protóxido (lit~rghio)••••• '"

.0 0 . 00

HIDRAZINA E HIDROXILAMINA E SEUS SAIS 1_
NoReANIc05;. OUTRAS BASES,' aXID05, HIDRd_
XID05 E PERdxID05 METALICO$ INORCANICOS

CO)

28.27

'28.28

01. DO
02.00
03.00
"04.00
05.00
06.00
07; 00
08.00
08.01
08.02
09.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
17.00
18.00
19.00
20.00
21.00
22.00
23.00
28.28

.

Óxido ee t.âru co •••••••••••••••••••••••••••

(anid~ido

.

Hidrazina e seus sais inorgânic:2s ••••••••
a e ou e sais .i no r-qartí.coe ••••
dl>ido de ber{lio(glicina anidia) ••••••••

Hí dr-na.í Lamí na

~~~~~ ~: ~1~~~~::~:::::::::::::~:::::-::::

Óxido cúprioo(óxido negro de cobro) ••••••
dxido cu~ro8o(protóxido de cobre, óxido
varmolho 'd~ cobre)
.
6xido me r-cur Lcc .
Óxido amarelo de mer cúr-Io ••••••••••••••••
6xido vormelho de mer cúr-r o,' ••••••• -•••••••
Óxido me r-cu r-oao •••••••••••••.•••••••••••••

::

!~m jl:~mm;~~~~>~~: :~~::~~~:~

Pentóxido de' anti,mânio.(anidr,ido ·:'intimônlR
co) ••••• .;•• ; ••••• ~ •••••••••••••••••••••••
Pantóxldo ·i:lo bi~muto(óxldo vormelho
de
bismuto) ••••••••••••••••••••••,
.
Pontqxido do vamídfo(anidrido vanédr.co},
'Ieb r-ox í.dc de ant Imonã c ••••••••••••••••••'.
Tr~qxldo da antimõclio •••••••••••••••••• ;.'
Trl.oXl.do de bismuto
' •••
. Tr1.Óxido de mol Lbdén í,o •••••••••• t • • • • • '; ..••
Trióxido de tump,tênio ••••• ~ •••••••••• , ••
Hidróxido do ber{lio(gliciha hidratada).
Hidróxido do bismuto
;
..

24.,00

Hidróxido do. c:<Í'dmio
Hidróxido da cálcio

31.00
32.00
33.00
34.00
99.00

~

piúmbico) •••. ~:

25.00
26-.00
27.00
28.00
29.00.
.30.00

E

dxido salina (m{nia). ••••••••••••••••••••
Bióxido

J

.

'; •••••••••••••••

Hidróxido de cobra
; •••••.'
.
Hidróxido da astanho(ácido e~tânicp)•••••
Hidróxido de es·ta(lho(ácido mEits_esHl.nícIJI
Hidróxido de l{ tio

_•• ;

.

Hidróxido do m<lflganes •..•••••••••••••••••••
I\'c ido ,.permanganico ••••';'. ".: •• : ••••••• : ....
Hidróxido da molibdênio(~cido mol{bdico).
Hidróxido de

tungstii~io(ácido vplfrâmico)

Poróxido da cálcio
Outros

4
4

.

; •••••••••••••••••••••••

'4
4

4

4
4
,4

4
4
4

4
4
4

4

"4
4

4

"
4
4
4
4
4

4
.4
4,

"
•"
"
"
"
4

4

4

"4

"
4

v _ SAIS E P(R5AI5 METÁLICOS DOS I\'CIOOS
INDRCANICOS

28.29

00.00

FlUORETOSj FLUOR51LICATOS,
DEMAIS FLUDRSAIS

FLUORSORAT05'E

01.00
02.00
03.00
04.00

Flutlrborato de amonl.O....................

4

F.luorbonito do nfquo l ,

4

;....

Fiuorbor<lto de pot;assio.......... •.••••••••
r.iuorbcxat.o dEI llódio
:

4
4

358

ATOS

DO

POr)ER

EXECUTIVO

C6DIGO

l'osiç;;:o

05.00

;09.00
10.00

Fluoreto d, ba~io ••••••••••••••• ~ ••••••••
Fluoreto do cádmio .........................
El uo re t o de cé cto , ••••• _••••...•.•••••••
FLuo r e t o de cromo ............. ~ ••••••••••
FluorO'lto duplo de alumínio' 8 sódio •• 0"0 • • •

4

í

11.00'
13.00

F'Luo ro t o de ,estrôncio •••••••••• ; •••••••••
Fluol:eb? de manganns •••••••• : ••• : .••••••••

14.00

fluoretos

'12.00

4
4

4
4
4

de potássio •••••••••••• " ~ •••••
..
FliJoretos "de sodio •••••••••'-; •••••••••••••
Floureto d, zinco ••••••••••• -••• ', •.•••••••

15.00

16.00

.

.

4

.

17.00
18.00
is ..00

F'Juo
. r a.í.Li c at c d, bario.; •••• ·••.•••••••••••
,Fluorsilicato de ,cálcio: ••••,•••••••••••••

4

Efuor-s Lf ca t o d, potássio ••• .-••• ~. '.........

4

20.00
21. 00

F'Luur s.i Lí.cab o de sódio .......... " •••.•••••
Fluorsilicato do zinco ••••••••••••• ·••••••

22.00
23.00

Ti'ifluoreto

Pentafluoreto de antimônlo •••••••.••••••••
oe antimônio •••••••••••••• ~ ••

4
4
4

99.00

Outros ••••.••••••••••••••••••••••••• ;' •••• ;

4

00.00

CLORETOS E OXIClORETOS

01.00

Cloroto 'da alumfnio •••••••••••••••• , •••••

4

02.00
0;3.00

Cloreto d, amon~o ......... ; ••••••••••••••
Clorato do bário •••••••' • .-••••••••••••••• ;

4
4

04.00
05.00
06.00
07.00

Cloreto d, bismuto. :,••••••••••.••• ".•••••••
CI01:ot"o do cádmio ••.•••••••••• : .•••••••••••

08'.00
09.00

Cloreto de chumb·o ••••••••••••••••••••••'••
Cloro to do cobalto ••••••• ·••••• ~ ••••••••••.

4
4
4
4
4

10. DO
11000.

Cloreto crômiç,o............................
Cloreto cromoso ••••••••• ; ••••••••••••••••
.qort!td cúpri~o(bicloreto de cobre} .......

.

4

Cloreto d·e cálcio ••••••••••••••••••••••••
Cloroto d, C8S~p ••• '••••••••••••••••••••••

"4
4

Cloreto e s t ano eo f c í.c l o r e tu .de us t anho ) •••

4
4
4
4

Cloreto de (latr·ôncio •••••••••••••••••••••
Cloreto fE:;'rrico ••••••••••••••••••••••••••

4
.4

Clorato ferroso ............................
Cloreto d, lftio ••••••••• " •••• " ••••••••••

4
4

Clorato do :magrllisio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4

Clorato do man~<lnôs ......................
Clorato mer óúr i co f b Lc Io rn t o da mercúrio,.
sublimado co r r-os Lvo ) .....................

4

Clorota cup rosa (monocloroto do, cobre) ••••
Cloreto as tânico (Ee.t r ac Io re t o do estanho)

14.00
15.00
.16.00
17.00
18.00
19.00
20/00.
21.00
22.00

4

tlorefa me r-cu ro s o (calomelano, P t-ot.oc Lo r e t.o
de marc..ú ,iiO) .......................,••••••••
Cloreto d, n{quol ••••••••••••••••••••••••
Cloreto de ti tânio (tetracloreto d' titân í c ) ••••••• ·••• " ••••••••••••,••••••••••••••

23.00
24.00
25.00
26.00

Cloreto de

27,.00
28.00

4

í

12.00
13.00

I

"

4
4
4
4
4

0.0 • • • • • • • • • • • • • • • •

07.00

28.30

r.e.r.

fluóreto do alumínio ••
FLuc robo de amanlO ........................

Da. 00

28.30

1.1

"

06.00

:28.29

AL:fQUOTAS '

l.rEaCAlXlRIA

Subp0(l1çao
e Item

I

.

z~nco

.

4
4

.

•••••••••••••••••••••••••

·:·.··:·l

Oxicloreto de antimônio •.•••••••••
úx c Ic r e t-c de b Lsmut o í c l o re t o de b~smutl.lu) ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
í

4
4

I

4
4

0$.

Aros

DO PODER

EXECUTIVO

359:

CÓDIGO

PO&1ção

Subpoa1çao
.i It"'m
29.00

28.31

213.32

28.3:>

4

4

30.00

Ox c Lnr e t oc

Ilx Lc Io r e t o de

cromo(cloreto de eromila) ••

4

32.00

0>:ic10reto de estanho .••.•.••••••••••••••

33.00
34.00

p an t ac Lo r c t o de antimônio .••••••••.• , ••••
Tricloroto de antimônio •••..••..•.••••••.

4
4

99.00

Outros •....•.••••••••', .•.•..••••••..•••..

de cobre •••••••••••• o,, o •• o •••

í

"

4

00.00

CLORITOS r HIPOCLORITOS

01.00

CIo rito de alumfnio ••••••••...••.••••••..

4

02.00

t i o e to de sódio ••.••••••••••••...•••••••

4

03.00

Hipoc10rito de

••••••..• '••••.••••••

4

011.00

os. 00

Hipoc1orito de cálcio
..
lIipoc10rito de po,tássio •••..••••••••••••.

4

í

amon~c

4

06.00

Hí.poc Lo r.í t o de sódio

.

4

99.00

Outros •.•••••••••••••••••••••••...••••••••

4

00.00

CLORATOS E PERCLORATOS

..

4

02.00

-Cj.o re t.o de bá .. io

..

4

03.00

Clorato do c~~ci.ú •••••••••.••••••••••••••

4

0-'1.00

Clorato

os

cobro •• ·••••..••••••••.••.•••••

4

05.00

Cj or at.o

de cromo .•••••.•.••.•..••••••••..

Clorato de amônio

'
'

06.00

Clorato de estrêncio ••••••...•••••••.•• '••

4
4

07.00

Clorato de po t áss Lc ••••••••••.•..••••••••

4

08.00

Cloreto de o oc o .•.•.••••••••...••••••••.

09.00

Perc1or:'lto de

••• '•.....• '••••••..•.•

"4

10.00

p o r cj or-at.o de potássio .•••.••••••••••....

4

11. 00

p e r-c Lc z-et o de sódio ••••••..••..••••••••••

4

99.00

Outros ••••••••.. : •.•••••••....•••••••••••

4

00.00

8flOMETOS E DXltlR0f1ETDS; SRDMIITOS r pERSRO
MAHlS; HIP08ROi''.ITOS
-

01. 00

8romato de pot"ssio •••.•••••.••••.••.••••

4

:::::~: :: :~:~:~:::::: ::::::::::::::.. I

4

02.00
03.00

í

amon~o

4

.

4

oe. cálcio ••.••.•.•••••.....••••••

4

04.00

8romuto de c":Jr;üo

05.00

Brometo

06.00
07.00

Brometo cup r i co •••.•.•• " .•••.......•••••.
ür ome t o cup1'oso ..••..••..•.•..••.•.•••..•

4

OS.OO

8rometo de e s t anho •...•••...•..•..• " ...•

4

09.00

Br-ome t o de

4

10.00

Brometo de ferro •.......•.•.••...........
Brometo de iftio ....•••••.......•...•.•..

11. 00
12. DO
13.00

cee r Snc c ..•.••...•..•• " •••••.
í

BrOlflu to de magnésio ...•....•.•.......•...
ürome t o de "'er:::L:rJ.o
.

4
4

15.00

EJro;nct" de sócio ••.•••••......•..•.•.... "
Brorr.e~o
potássio ..•......••...••..•..

16.00

Hipobr",oilo

99.00

Cut ros •••.. " •...

00.00

ICDó:,CS

14.00

28.34

Oxicloreto de chumbo •••••••••••••••••••••

ar.oo

. 01. 00

28.33

ALiQUOTAS

01.00

ca.oc

"

l oda t o

r oostc

o:

C"

"oi;,íssin ..•..••.••......• "

8XIClOÓ:TDS;IODi':,OS E

á~ido

de

dI:! ~~rio

4
4

PERI~DI\TOS

potássio.:::::.~:::::::::l

.•..•. """.

"

"

O".

360

ATOS

DO

PODER

EXECUTIVO

CÓD!GO
PosiÇÍÍo

A:L:!QUorAS

Lcdabo do estrôncio ••••.•••.•••••••••••.•

Iodato naut rn do potássio.
lodato oo sódio ...........................
j cde Eo do amon a,o •••••••••••••••••••••••••
r cce tc
bismut"o ••••••••••••••.•••••••••
Iodo :0 do cádmio ••••••.••••.••••••••.• _•.

07.00

oe.oe
1::9:00.

10.00
11. 00

12.00
13.00
14.00
15.00

0"0 • • • • • • • • • • • • •

"

Icda t o do cálcio .••••••••••••. -...••••••••
Iodoto do chumb o ••••• ; •••••••••••••••••••

Iodeto dupla do potássio o zinco •••••••••
o
•
Iodeto de ostroncio ••••••••••••••••••••••
d.
lodeta
fOJ;ro ••••••••••••••••••••••••••
Iodoto do litio ••.•••.••••••.•.••••.• _.•••
ladsto mBn:úI:1cO(bi_iodeto da morcúrio,
iodato vermalho do morcúrio) •••••••••.•••

.,

I.!'.I.

"4
4
4
4
4
4
4

4
4
4
4

4

16 :00

rodeto mer-cu r oe c l p r-obc-o ode t.c de mer cu rio) ••.•• '.' •.••••••••••••••••••••••••••••••

4

17.00

Iodota do potásoio •• ~ ••••••••••••••••••••

4

18.00

Iodoto do sodia •••••••••••••• ; •••••••••••
Iodeto du zinco ••••••••••••••••••••••••••

19.00
20.00
21. 00
22.00
23.00
24; 00
25 •.00

Ilx i.c-Loda t n do antimônio ..................
Oxi_iodato do pot'ssio ••••••••••.••.•••••••
Penta_iadat6 do Mntimônia ••••••••••••••••
pe t cde t o do p~tássio •.••••••••••.••.•••.••
í

poriodoto do "ódio •••••••• ~ .•••••••••••••
Tri_iodato do nntimônio •..•••••••••••••••

4'
4
4
4
4
4
4
.4
4

99.00

üu t r oo ••••••••.•••• ·•• ,••••••••••••••••••••

00.00

SULrETOS, POLISSULrETOS

01. 00

Pentasoulfeta do antimônio •••••.••••••••••
PolissulFato do amônia ..•••••••••••••••.••

4

02.00
.03.00

p o Lí.e su.Lf e t.c do p o t aas Lo •••••••••••••••.•.•

4

04.00

PolisBu1feto d. códio •••••••••.••••••••••

05.00

po Lí.s su Lr e t o d. tálcio . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4
4
4
4
4
4

06.00

Sulfeto d. amo m,o ••••••••••••••••••••••••

07.00

. SL,llf!1to do bário •••••••••• : ...............
SulFeto do cádmio ••••••••••••••••••.•••••
Su I f e t o do cálcio •••••••••••.••••••••••••

05.00
09.00
10.00
11. 00
12.00

Sul foto do chumb~ ••••••••••.••••••••••••••
Sulfeto do cobro ••••••••••• '" ...........
"SuLr e t o do estanho •••••••• ; ••••••••••••••

13.00

Sulfato do estrô':1 c i o ......................

14.00

Sulfeto do f.erro •••••••••••• " •••••••••'••
'.
.
Sulfato do :mogn051.0••••••••••••••••••••••

15.00

4

4
4
4
4
4
4

Sulfeto do m,or~urJ.o •••••••••••••, •••••••••
Sulfeto do pot.ée eLc ••••••••••••••••••••••

4

19.00

Sulfeto do sódio. inclusive sulfidrato •.•
Sulfeto do zinco .................... ; ••••

20.00

Tri~sulfoto

99.00

Outros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4
4
4
4

00.00

HIOROSSULrITOS, INCLUSIVE OS HIDROSSULFI_
TOS ESTA8ILIZADOS POR MATtRIAS· ORGANICAS,
SULrOXILATOS·

16.00
17.00
1e.00

:':!B. ~6

•

04.00

06.00

28.35

1.1

03.00
05.00

28. :lIl

MERC.WQRIA

Subllosiçao
e I<. .

do anti~t:)Oio •••••• '-~ •.••••••••

4

0>5.
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, I.I
J

28.37

01.00

'HidrosaulFito de aódiO ••_•••••••••••••••••

02.00·

Hidr~ssulFitQ de zinco •••••••••••••••••••

03.00

Forrnal def dc sulFoxilato de e6dio •••••••••

04.00

4

Hí.dz-ceau l f i t oe esfebilizados •••••••••••••

4
4
4

99.00

Outros

..

4

00.00

SULFITOS E HIPOSSULfITOS

cr. 00

Metabissu1fito ds potássio •••••••••••••••

02.00

Mstl.'bisoulfito do sódico •••••••'••••••••••.•
S,,::!lfito áç{do do clÚCi'o (bissul.fito
de
c"lc.l.o) ••••••••••••• ~ •••••••••••• ~ •••••••
Sulfito ácida de pot",.,sio(biosulfito ._do
p o t áae d o },"•••••••••.•• ;
~ ••
Sulfito"ácido dOi eÇidio(biesulfito de só _
dia) •••••••••••• _•• ; •••••-•••••••••••••••••

4
\

03.00
04.00
05.00

~

.

"

4
4
4
4

SulFito de amon.l.O

07.00

Sulfito de cromo

Da. 00

Sulfito de. meiigssio •••••••••••• ,

09.00

Sulfito neutro de cálcio ••••••••••••.•••••

4

10.00

Sulfito neutro de co eáse í.o •• '-••••••••••••

4

11. 00

Sulfito noutra de 8ódio~· •••••••• " " •••••

4

12.00

SulFito de zinco •••••••••••••••••••••••••

4

13.00

Tios~u~fato de

15.00.
16.00
17.00

.

4
4

06.00

14.00

28.38

-

I.P.I.

'.' •.••••••••••
.

alum{nio (hipassulfito de
c Iumfn Lo ) .•••••••••••••••••••••••••••••••
TiassulFato, da amônia (hipaesultito de a_
mônia)
·••••• ·• ••••••
Lí.o aau Lf at o oe c<Í1cio(hipoesulfita do 'cál
cio).;-. " •• _••• :. '" ••••••.••••••••••••••• :
Tiossulfatb do chumbo(hipossulfito de.chum
boJ
.;
r ceauj r e to de sódia(hipoesulfito de 'só _
dio) ••••••• .; ••••

4
4
4

4

í

99.00

Outros ••••• : .••••••.••••• ; •••••••••••••••••

00.00

SULFATOS E ALÚMENSj PERSULFATOS

4
4

01. 00

Psrsulfato de ar:oônio_•••••••••••••••••.•••

02.00

. Pe i-auj t'e t o de potáooio •••••• '•••••••••••••

4

~ ••••••• ;.

4

04.00

Sul~at? ácido ds co céee.í o tb eeu i r et c
da
potass.l.o) ••••• ~ •••••• ~ •• ~ .... ~ ••••••••••••

4

05.00

Sulfato ácida da sódio.cblsc·ulrato de sódia) •••••••••••••• ~
; •••••

4

06.00

Sulfato da alum{nio •••••• '

.

4

07.00

Su l f e t o de ~ntimônio

'• •••.•••••••••••

4

oa.oo

Sulfato de búdo(preciplta?o) ••••••••••••

4

íJ9.íJO

Sulfato da cádmio •••••••••••••.••••••••••

4

10.00

Sulfato de cálcio ...•••••••.• ~. ~ •••••••••

4

'11.00

Sulfato de chumbo •••••• :.'••.••.•••••••••••

4

12'.00

Sulfato da cobalto

'••

4

13:00

SulFato de cromo •••••••••••••••.••••••••••

4

14.00

Sulfato cupr.l.co •••..••••.••••••••••••••••

4

15.00

Sulfato cupro,.,o •••••• ; •••••••••••••••••••

4

16.00

Si.!lf~to duplo de

alum{nio e amon.l.c •••••••

4.

17.00

Sulfato duplo de alum{nio opotéssio •••••

4

18.00

Sulfato duplo ds alumínio e sódio ••••••••

4

19.00

Sulfeto dupla dtl cromo-e 8IT1On.l.O •••••••• ·. .

4

03.00

Porsulfato do sód.io

4

í

010.
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20.00

Sul (ato duplo de cromo 8 p ot.âao j.o ••••••••

21. 00

Sulfato dup10.d~ ferro e amônio ••••••••••

.21. 0 0

Sulfato de estroncio ••••••••••••••••.•••••
Sulfato fórricci ••••••••••••••••••••••••••
Sulfato t er'rceo ••••••••• ; ••••••••••••••••

23.00
24.00
25.00.
26.00
27.00

Sulfato de niquel.·•••••.••••••••••••••••••

4
4

Sulfato do zinco •••••••••••••••••••••••••

4

OutroB~.· •••••••••••• " •• ~ ••••••.•••••••••••

'4

.

.

00.00

NlTR~TOS E

cr. 00

Nitrato de alumínio ••••••••••••••••••••••

t.

02.00

4

04.00

Nitrato de bário
.
Nitrato básico de bismuto(subnitrato
de
bismuto) ••••• : •••••••••••••••••••••••••••
Nitrato básico de mor cu c a.c•••••••••••.••••

05.00

Nitrato de ctidmí.o

NITRATOS

4
4

06~00

Nitrato do I::es).o ••• _••••••••.••••••••• ~ ••••

07.00

Nitrato de chumbo ••• :·•••••••••••••.•••••••

08.00

~itrato de ccbaâbu •• ; ••••••••••••••••••••

4
4
4
4

09.00
10.00

Nitrato de cobre •••••••••••••••••••••••••
Nitrato de estrôncio ••••'•••••••••••••••• ;

4
4

11.00

Nitrato do ferro

.

4

12.00

Nitrato de litia ••• ·• •••••••••• ·.; •••••••••

4

13.00

Nitrato da magnésio ••••••••• ~

4

14.00

Nitrato de manganês ••••••••••••••••••••••

15.00

Nitr'ato da mercúrio ••••••••••••••• :......

.

·••

"16.00

Nitrato mercuroso ••••••••••••••••••••••••

17.00

Nitrat·o neutro de b Lernu t o •••••· ••• ~ •••••••

18.00

Nitrato de

19.00
19.01
19.99

Ni trato da potássio
Com teor da KNO;l de 98% ou ·monos •••••••••
qualquer outro •••••••••••••••••••••••••••
Nitrato de sódio··_ com teor .de nitro[Jênio
de mais da 16%
.

21. 00

I

4

99.00

20.00·

28.'10

.

31. 00

"

32.00

03.00

28.40

.'

30.00

29.00

1.P.!.

4
4
4
4
4
4
4
4
4

Sulfato de litio•.•••• :.; ••• ; •••••• : •••••.•
Sulfato da maqnne i o ••••••••••••••••••••••
, .
.
Sulfato de manganE!s ••••••••••••••••••••••.

. . ••.••••••••••••••••••••
.
Sulfeto do marcur).o
Sulfato nautro do p obáee í.ovcom teor
de
me.í,e de 52% de Ki.o.·••••••••••••••,••••••••
Sulfato neutro da sódio(sal da Glauber).

28.00

28.39

1.1

nf que L.

~ •••••••••

4

'

4
4
4
4
4
4

4
4

22.00

Nitrato de télio •••••••••••••••••••••••.••
Nitrato de zinco ••••••••••••••••••••••••.•

23.00

Nitrato da amon;!.o ••••••••••••••••••••••••

4

24.00

Nitrato da biirio ••••.••••••'••••••••••••••

4

4

25.00

Nitrito de cálcio ••••••••••••••••••••••••

4

26.00

Nitrito õe p o t.ás s í,o •••.•••••••••••••••••••

27.00

Nitrito da sódio

.

4
4

99.00

Outros •••••••••••••••••••••••••••••• : ••••

4

00.00

FOSFlTDS, HIPOf_OSfnOS t fOSfATOS

01.00

0<1:.00

fósfato de alumínio •••••••••••••••••••• '.'
Fosfato de amônio _ com menos de 6 mg,por
kg da e r sêru o , •••••••••••••••••••••..•••• ;

4

,
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03.00
::14.00
05.00
06.00
07.00
08.00

Fosfato do cobalto •••••••••••••••.••••••••
·Fosfato d, cobre ••• : ••••••••••••.••••••••
Fosfato do cromo ••• : ••••••.•••••••••••••.
Fosfato d, 8str~n~io.••••••• '•••••••••••••
Fosfato fórrico
.
r ccret o ferroso •••••.•••.••••••••••.••••••

4
4

·4

15.00

Fosfato de zJ.nco •••••••••••• " ••••••••••'.
Fosfito oe amonJ.o ••••.•••••••••..••••••••
Fosfito d, c á Lc o
.
Fosfito ôe farra .•••••••••••••••••••••..••

16.00

rcs.r-i t.o d, ffi<lgnó.cio ••••••••••••••••••••••

10: 00
11.00
12.00
13.00

14.00

â

17.00

Fosfito do·mnnqanBs

18.00

fosfito do potássio •••••••••••••••••••••.

.

19.00

Fusfito do sódio •••••• : ••••••••·.•••••••••

20.00

Hoxametafosfato de sódio

21.00

Hipofosfito do cálcio •••••••.•••••••••••••

22.00

Hí pcf o s r t o do r er-ro •••••••.••••••••••••••
)-!ipofoG f i to' do', magn!Ísi O~ •••••••••••••••••

23.00

24.00
25.00
26.00
27.

O~

.

í

4
4
4
t

4
4
4
4
4
4

"4
4

Hi pof.osf'Lt.o do manganEls ••••••••••••••••••

4

Hipofosfito do potássio·••••••••••••••••••

4
4

Hipofoofito de sódio •••••••••••••••••••••
Ne t a r o s f e t o do sódio

r t of oe r at.o

:. •••••

4

:~:~~:~::: :~::::::::::::::::;

4

28.00

ü

29.00

Ortofósf<lto

30. ÓO

Or~o~o5fato monoácido duplo de

sódio

4

e

amonJ.o

28.41

4
4
4

FO:5fato do magné3~o •••.••••••••••••••••••
rcer aeo d, m<lnganÊis
..
Fosfato d, potássio •••••••••.••••••••••••

09.00

28./10

4

4

.

4

al • 00

Ortofosfato monocá Lc í.co ••••••••••••••••••

4

32.00·

ür t o ruer at o monoas od í.co ••••••••••••••••••

33.00

Ortofosfat·o t r Lcá.Lc í co •••••••••••••••••••

34.00

ür-t.cf o s r a t c trissódica •••••••••••••••••••

35.00

PirofosFato de alum{nio ••••••••••••••••••

4
4
4
4

36.00
37.00

Pirofosfato da sódio
~ •••••••••
p Lr of c s f at.o de z~nco •••••••••.•••••••••••

4

38.00

TripolifosF<lto de sódio

99.00

Outros •••••••••••••••••••••..•••••••••••••

00.00

ARSENITOS [ ARSENIATOS

'

.

4

4
4

ot . 00

Arseniato de e Iumfn o ••••• '.••••••••••••••

02.00

Arseniato do cálcio ••••..••••••••••••••••

03.00

Ar s ooj e tc de chumbo ••••••••.•••••••••••••

04.00

Arseniato do cobre

.

4

05.00

Arseni a to do mercúrio ••••••••••••••••••••
cseo a to d, potássio •••••••••.••••••••••

"

06.00

í

ü

í

4
4
4

"4

00.00

nrcco tat o de sódio
.
ncserut.c de cúdmí o •••••••••••••••••••••••

09.00

Aroenito de .churnbo ••••••••.•••••••••••••••

4

10 ..00

ncseru tc de cobre ••••••••••••••••••••••,••

4

11. 00

Arsonito do manganês •••••••••••••••••••••

I,

12.00

ncsemt c de potásSio

13.00

Arsanito de sódio

07.00

4

..

4

.

4

om.
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28.42

14.00

Rrsenito de zinco

, •••••••••••••

4

99.00

Outros •••••••••• ;

.

4

00.00

CARBOflfATOS E PERCARBONATDS. INCLUSIVE O
CARBONATO DE AMÔNIa COMERCXAl
CONTENDO
CAROAMATO DE AMÔNIO

m , 00

Ear bcna t o ácido de p ob ás s Lo f b Lcar-bcnat o
do potássio) •••••••••••••••••••••••••••••

02.00

Carbonato ácido
sódio)

03.00

Carbonato deA"mônio, contendo ou nac ca1'_
bamat o do am,onio •••••••.•••••••••••••••••

t.

04.00

La r bona t o de bário ••••••••••••••••••••••.

4

05.00

Carbonato básico do chumbo •.•..•••••••• ;.

4

06.00

Ca r

4

07.00

Ear-bona t o de

cálcio •••••. " ••••••••••••••

4

08.00

Ca1'bonato do c oba I to •••••••••••••••..••••
Carbonato do cob1'o •• '• ••••••••••••••••• '"
Carbonato do e s t r êncf o •••••••••••••••....
Ca1'bonato d, fo1'1'o •••••••.•••.••••••••••.•

"4

09.00
10.00
11. 00

28.43

AL1.QOOTIS

co

sódio(bica1'bonato

do
.

bonat.o de bismuto ••••-••••••.••••••.•.•

4

"
"
"

12.00

Carbonato de l{tio ••.••••••••••••••.•..•••

13.00

Carbonato do magn&oio •••••••••• ·.••••••.•.

14.00

Ear bona t ojdc manganês ••••••.••••...••••••

15.00

Carbonato neutro de chumbo .••••••••.•••••

16.00

Carbonato noutro de potássio •••.•••••••••

4

17 .00

Ca1'bonato neut r-o de ::;ódio •••••••••...••••

4

18.00

Ear bonat o de nlquel •••.•••••••••••••••••••

4

19.00

Carbonato de Zlnco •••• , ••••.•••••.••..••••

4

20.00

Pa1'ca1'bonato do pot<Íssio ••••••••••••• , •••

21. 00

Porcarbonato de sódio •••••• , ••••••••• " ••

.,

9,9.00

Outros,., ••••• , ••••••••• , •••••••. ',', •••••

Op.OO

CIANETOS SII1PLES E COl1PlEXOS

t.

4

"

01. 00

Cianoto oe cálcio •••••.•••• " ••••• ,., ••••.

4

02.00

Cianeto cuprlco ••••••••••••••••••••..•••.

4

03.00

CUP1'oso •••••••••••.••••••••••..••
Lí ariu t o duplo de morcúI'io o potássio •••• ,

4

04.00

C~anoto

4

Cianeto duplo do mer-cúr-Lo e Zl.nco •.••.•••
Ciangto d, mercurl.o ••••.•••.••••••...••.••

4
4

09.00

Cian oto d, niquel ••••••••••.••••••••.•.••
Cianeto de pot~s::lio•••.••.•••••••.•• , •••••
Cianeto d, o oõ o •••••••••••.••••••••••••••

"4

10.00

Cianeto d, zinco •.••••..••••••••••••.••••

4

11. 00

Fc r r c Lane t c do b~1'io ••••••.••••••••••..•

4

12.00

Fe r-r Lc ane t o da

chumbo. , •.••••••..•.•••••

4

13.00

4

05.00
06.00
07.00
08.00

í

í

í

15.00

Fe1'ricianeto de pot<Ís13io ••••.•••••••.•.••
Es r r i c ane t.o d, sódio ••••...••••••.••••••
Fe r-r cc ane t-o, d, amônia ••••••.••••••••••..

16.00

Fer-roc ane t

14.00

í

í

ã

ó

17.00

F'er r-o c annt.o d, cob1'e ••••••••••••..••••••

Fer1'ocianeto d, pot<Ío13io •.•.•.••••••••..•

19.00

Fer-r oc i anc t o do sódio •••..•••••••••••••••
Fcr r o c.í anubo de titânio
.

21.00

4
4

d, chumbo •••..••••••..••••••

18.00
20.00

4

í

Nit1'ocianeto de cobr,,(nitroprus5iato do
cobre) •••••••••••••••••.••• ; •••••••••••..

4

4

0"'.
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C6DIGO
Posiçã.o

2'1.43

e

Item
22.00

oi

Ni t r oc Lane t c de o od ofn Lt.r op ru ae í.a tn de
sódio) •••••..•••••••••.•.•...•••••••••••.

I.P.I.
~

í

4

Oxiciarwto de

•••••••••••••••••••

4

99.00

Outros •••••••••••••••••••••••••••••••••••

4

00.00

FULMINflTOS, CIAtJATOS E nOCIANATOS

01.00

Cianato do amonl0 ••••••••••••••••••••••••

02.00

Cianuto de potásSiCl ..•••.•••..••.•...••••
CianatCl do sódio •••••••••••••••.•••••••••

mercur~o

04.00

Fu Imí nabo da mercúrio ••••••••••••.••••••••

05.00

Tiocianato do amônio,rpdanat~ do amônia ••

4

06.00

Li o cLanat o da cálcio •••••••••••••••••••••

O

07.00

Tiociaoato do ·Oi:Jb"D ••••••••••••••••••••••

4

08.00

'l Lc c Lanat;o de ferro ••••••••••••••••••••••

4

09.00

Lto c Ianc t.o mer cu r co •••••••••••••.•••••••

4

í

10.00

r Luc Lane t o mercuraso •••••••••••••••••••••

4

11.'00

FLo c Lana t c de n Ique i

.

O

12.00

Tiocianato do pot~ssio •••••••••••••••••••

4

13.00

Tiacianato de sódio ••••••••••••••••••••••

4

99'.00

Outros

4

00.00

SILICATOS, HJCLUSIlIE OS SILICflTOS COI·IER _
CIAIS DE SlíDIO OU DE POTA:SSIO

Dl. 00

Silicato de alumínio •••••••••••••••••••••
Silicato oo bál"io ••••••••••••••••••••••••

4
4

Silicato de cádmio •••••••••••••••••••••••
Silicato de cálcio •••••••••••••••••••.••••
Silicato d, ces~o ••••••••••••••••••••••••

4

02.00
03.00
04.00
0'5.00

,•••••••.••••

4

4

06.00

Silioato do chumbo •••••••••••••••••••••••

4

07.00

Silieato d, zinco ••••••••••••••••••.••••••
Silicato d, ostl"ôncio ••••••••••••••••••••

4
4

Silio",to do manganeS .. l
.
Sihcato d, potáasio •••••••••••••••••••••

4
4

12.00

Siliceta. d, sódio
.
Silicato do z i r-cén Lo •••••••• ,•••••••••••••

13.00

Silic",to d,

.

4
4
4

?9.00

Outros •••••••••••••••••••••• '•••••••••••••

:4

08.00
09.00
10.00
11.00

28.46

1.1

23.00

03.00

28./15

AL1QUO'l'AS
r.rSRCADORlA

SubposlçllO

me9nes~o

ao. 00

BORATOS E PERBORATOS

01. 00

ao ce eo do cádmio •••••••••••••••••••••••••

f.l2.00

BOl"eto do chumbo

.

4

03.00

80r a to de cobalto
ecr uec de cobre

.

4

04.00
05.00
06.00

acr c to de l{tio
Bo r e t o d, manganlH

;

4

.

4

.

4

.

O

.

4
4

.

09.00

Barato de morcurio.:
Barato do n.i que I
Bc r e t o d, zinco

.

4

10.00

8orato d, zircônio

.

4

11.00

He t ebo r at.u de II.mônio ••••••••••••••.•••••••

12.00

Net ebc ec t c de sódio.

.

4
4
4
4

.

4

fl7.00
08.00

~

.

13.00

Parbora.to de magnésio ••••••••••••••••.••.••

14.00

Parborato de cc tées Ic

15.09

P"rberato de sódio

~

OI<.
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ALiQUOfAS

l.maCADQRIA

1.1

•'

28.47

w

16.00

Te t r abo r a t q do sódio .... ,................

ir

99.00

O~tro.s

4

00.00

SAIS DOS ÁC10PS DE 6x!OOS METÁL!COS(CRO_
MATOS, P(R~1ANGANATOS, ESTANATOS, ETC.)

01. 00

Aluminato. de bário •••••••••••••••••••••• ,'
Aluminato de cálcio
.
Aluminato de chumbo
.

02.00
03.00
04.00
05.00
06.00
El7.00
08.00

; •••••••••• -............

Aluminato de cobalto
Alumin3to de cromo
Aluridnato dO potássio

.
.

.
Aluminato de. S~dio
.
Aluminato de zinco •••••••••••.••••••••••••

09.00

Ant.imoniato de chumbo

10.00

Antimoniato de potássio ••••••••••••• : ••••

11. 00

8icromato do amon~o
.
8icromato de po t.ás s í,o •..•••••••••••••••••

12.00
13.00
'28.47

I.P.I •

.

4
4

4
4
4

4
4
4
4
4
4
4

4

14.00

.8icromato de sódio ••••••••' .••••••••••••••
Cromato. de amcn ro
.

15.00

Cromato de bário

.

4

16.00

Cromato de cálcio •••••••••••••• ·••••.•••.••

17.00

Cromato do chumbo ••••.•••••••••••••••••••
"Er oma to de cobalto ••••••••.•••••.••••••••

4
4

18.00

4

4

19.00
20.00

Cromato do estrôncio

.

4

Cromato dEI ferro

.

4

21. 00

Cromato de potássio •••,

.

4

22.00

Cromato de sódio

.

4

23.00

Cromato de

.

4

24.00

Eetanato de alumínio •••••••••••••••-••• ~ ••

4

2?00

Es bana t o de

26.00,
27.00

Estanato de cobre •••••••• ~

28;00

Estanato de eotí o •••• ;

29".00
30.00
31.00
32.00

z~nco

•••• '

cobalto •••••••••••••••' •••••••.

.

Manganato de bário ••••••••••• ~ •••••••••••

4

Eebana t a de ero"mo

.
,

í

Mangan.ato de sódio •••••••••••••••• ,' ......
Meta,;àn timanla tá .n(J·:sódi n •••••• '.' ••••••••
Molibdato de amon~o ••••••••••••••••••••••

33.00

tfoli~data de

34.00

Molibdato de chumbo

35.00

Molibdata de sódio

36.00

Permanganato do cálCiO •••••••• ~ ••••••••••
pe rmanqanabo da pot.áes Lo •••••••-, .•.•.•••'••••

37.00

çá.l c í.c

••••• ; ••••••••••••••••
.

'• •••••••••••

38.00

Perrnanqana't o de t;ódio ••• ,.

0.0

..

39.00

permanqanabn do zinco •••••

0.0 •• '

.

40.00
42.00

r:lqmtr.w;o,(:le baJ:io ••••••·•••••••••••••••••.•.•
ojumbe tç do c~:t.cio ..·
:
.
Pl.umbabc de es t eênc o
.-•••..••••

41.00.

4

4
4
4

.

í

4

4
4
4
4
4
4
4
4
4

4
4

43.00

Plumbato 'de sódio

'•••••••

4

44.00

Tit.3n3to do bário •••• ·.' '••••••••••• '•• '•• '.-.

4

45.00
46.00

'runce.tat.c de amônio(volframato de amônia)
Tungs-tato do bário(volframafodQ bário).'.

4

47.00

Tunge~ato ds cá1cio{volEramato pe'cálcio)

4

48.00

Tungt-tato de chumbo(volframato de chumbo)

4

o"'.
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CÓDIGO
?osiç;;:o

28.47

S\\bp03iç1lo
" It"",
49.00

1.1
"'

T,"!ngatato de PotáCGio(volframato de po_
t as s a o ) ••••••••••••••••••••••••••••••••••

50.00

Tungstato de súdio(volframato de aódio) ••

51.00

Vanadato de amônio ••••••,

52.00

uanadat c do sódio •••••••••• ~.·•••••• ~ •••••
Zincato da bário
.

.

I.P.I.
d

4
4
4
4
4

55.00

Zincato do cobalto ••••',
Zincato de sódio

.
.

,
,

99.00

Outros ••••••••••••••••, ••••••••••••••••.•••

4

00.00

OUTROS SAIS E PERSAIS DOS'ÁCIDOS INORGÀNI
COS COM EXCEÇÃO 005 NlTRnOS.5ALINOS(AZr":'
DAS)

01.00

Cobaltinitrito de oódio •••••••••• _•••••••

02.00

Foat'omo Lí hde't o de sódio ••••••••••••••••••

53.00

54.00

28.48

AIJ:QUOTAS

).ffiRCAOORIA

..

03.00

~~s~6~~~~~;~;~.~~.~~~:~~:~~:~~~~:~~~~;~

04.00

Salanato da' cádmio •••••.•••••••.••••••• ',"
smenraco da amonJ.O
.

05.00

06.00
07.00

se Leru a to de ccb ro •••••••••••••••••••••••
Salaniato de p;t~s'Sio ••. , ••••••••••••••••

4
4
4
4
4
4

"

08.00

sercruaco

09.00

Selenito de bário ••••••••••••••••••••••••

4

10.00

Salenito de cobre

11. 00

SulfoantimonilÍ.f;o de sódio ••••••••••••••••

4
4

12.00

Cloreto duplo de amônio e zinco ••••••••••

99.00

Outros •••••••••••••••••••••••••••••••••••

00.00

METAIS PRECIOSOS EM ESTADO COLOIDAL; AM~L
GAMhS DE METAIS PRECIOSOS; SAIS E DEMAISCOMPOSTOS INORGÀNICOS OU ORGANICOS. DE ME
TAIS PRECrosbs, MESMO DE CONSTITUIÇ~O QUT
MICA N~O'DrFINIDA
-

da/sódio

.
.

4

4
4

VI~~

28.49

28.49

01. 00

Matais pral::iooos em estado coloídal

01.01
01.02
01. 99

üua l quer- outro •••• ~ •••••••••••••••••••••'.

02.00

Amálgama de motal RJ:acioso

02.01
02.02
02.99

Amálgama de ouro
.
Amálgama de prata ••••••••••••••••••••••••
Qualquer outro
.

03.00

Saio e dem~i9 compootos inorgânicos
orgânicoo da motaia eeecreeee

03.01
03.02
'03.03

03.04
03.05

03.06
03.07
03.08

03.09
03.10
03.11
03.12

03.13
03.14
03.15
03.16

03.11

Ouro coloidal ••••.••• ,• •••••••.•••••••••••••
Prata coloidal ••••••••••.••••••••••••••'•••

4
4

<C.

.4
4

.4

ou

Acetato do preta •••••••••••••••••••••••••
Ácido auJ:oclórico •••••••••••••••• _•••••••
~cido cloroplat{nico •••••••••••••••••••••
Ácido cloJ:oplatinpso ••••••••••••••••••••. ·
Ácido haxa_hidroplat{nico ••••••••••••••••
Auricianeto de. pc;!táosio ••••••••••••••••••
Auricianeto de sadio
.
Auritiossulfato de sódio •••••••••••• ~.~ ••
Auroclorato de amôl}io: •••••' ••••••.•••••.•••
Auroclorato do p~tassJ.o ••••••••••••••••••
Auroclorato: do Bodio •••••••••••••••••••••
Azida da prata
.
8enzoato de prata ••••••••••••••••••••••••

~;~~~~~t~ed~r~~~~~::::::':::::::::::::::::

aecmc tc da pr-at.a ••••••••••••••••.•••••••••
Cianeto de ouro ••••••••••••.•••.•••••••••••

4

•
••
4
4

•
4

4
4

4
4

4
4

4
4

4
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ALiQUOTAS

C(D!GO

POlliÇã. o

m:,'!lCAOOiUA

Sullposiçao
o !te!!
03.18

Cianeto do prata •••

03.19
03.20

0.0

.

,
4

03.24

Cin<lffi"to ,de .prata ••••••••••••••••••••••••
Cloreto aurico (tricloreto de ouro) ••••••
Cloreto auroso(protocloreto de ouro) •••••
Cloreto do irfdio ••••• _•••••
Cloreto do pal<Ídio •••••••••••••••••••••••
I;:loreto de p s-at.a •••••• 0 . 0 • • • • • • • • • • • 0 ' 0 • •

03.25

Cloreto de ródio •••••••••••••••••••••••••

03.26
03.27
03.28
03.29
03.30
03.31
03,32

Cloreto de rutinia •••••••••••••••••••••••

4

fosfato de prata •••

4

03.21
03.22

03.23

03.33
03.34

03.35
03.36

03.37
03.38

03.39
03.40
03.41

03.42

03.43
03.44
03.99

0

••••••••••••

0'0 •••••••••••••••••••

~~~~J~~~~ ~: ~~{~~~::::::::::::::::~::::

Icdc t o vde iJ;'{dio ••••••••••••••••••••••••
t.e ctat.o de c ce t.e ••••••••••••••••••••••••
Nitrato de prata
.
6xido o hidróxido do ir{dio •••••••••• ~ ••

~~f~~ ~~ ~~~~~::::::::::::::::::::::::::

6xido de platina
.
6xido' de p ra t a ••••••••••••••••••••••••••
Porm!lng<:lnato do prata •••••••••••••••••••
p.í c r at.c de preta••• ~ ••••••••••••••••••••

4
4
4

4
4

4
4
4
4

,
4
4
4
4
4

4
4
4

~t:~f~~~f:~~~~ ~~ ~~~~~;i~::::::::::::::

4
4

Proteinato, nuc Laat o , nuclllito. albumina
to, peptonato, vitelineto ou tanato dó
prata ••••••••••'••••••-•••••••••••••••••••
Salicilato de pJ::l:lta
.
Tiocianato dd prata •••••••••••••••••••••
Qualquer outro •••••••••••_•••••••••••••••

4
4
4
4

ELD~ENTOS QUÜlICOS E Is6TOPOS, ríSSEIS ,
E
OUTRQS ELEMENTOS QUíMICOS RAOIOATIVOS
ISOTUPOS RADI DATIVOS;
SEUS
COt-1POSTOS
INORGI\NICOS OU ORGI\NICOS, 'MESMO DE CONS_
TITUIÇí'íO QUíMICA Ni'iO DEFINIDA! LIGAS OIS
PERSt1ES E CERI\1'AIS, CONTENDO ESTES ELE ::
t~DJTOS OU Is6TOPOS OU SEUS COMPOSTOS I r'IORGI\NICOS OU ORGJl.NICOS •••••.•••••••••••••

28.50

00.00

28. SI

00.00

ISÓTOPOS DE ELEi-~UITOS ouímcos ~Jíío
INCLuíDOS NA POSIÇÃO 28:50; SEUS
COMP.oSTOS
INORCI\NICOS OU OnGI\~JICOS, ~lESMO DE CONS TITUIÇí'íO QUíMICA Ní'íO DEFINIDA ••• ; ••••••••

28.52

00.00

COtWOSTOS INORCI\NICOS OU DRGI\p.jICOS DE T6IlIO, DE URANIO ENFRAQUECIDO Hl
U 235
E
E
DE METAIS DAS TERRAS RARAS, OE 1TRIO
DE EscANDrO, MESMO MISTURADOS ENTRE S1.

01. 00
02.00

Acct"to de tó·rio •••••••••••••••••••••••••
Acetato da uranila (ou de ur;nio) ••••••••

"4

03.00

ficido u r-an i cc ...•••••••••••••••••• ~ ••••••

04.00

8onzoato do tório •.••.•••••••••••.•••••••

,

4

4

05.'00

Cloreto de cár rc •••••••••••••••••••••••••

4

06.00

f)oreto de tório

.

t.

07.00

Cloreto ur-aoo e o •••••••••.•••••••••••••••••

4

08.00

fOI'roiato do tório •••••••••••.••••..•••••••

4

09.00

FosFato de uranila

.

4

10.00

Hidráxido de tório •••••••••••••••••••••••

4

11.00

Hidróxido do urânio •••••••••••••••••••••

4

12.00
13.00

Nitr<lto de cer~o
• ••• ··-·
Nitrato de tório •••••••••••••••••••••••••

4

14.00

Nitrato de urenil(l.(nitrato uriinico) •••••

4

15.00

rHtreto de

~ório •••••••••••••• -••••••••••

4

16.00

4

17.00

OX"lato do cário
.
OxiclorDto dD tário •••••••••••••••••••••

18.00'

Cix'ido de çorio:;~ ••••••••••••.••.•••••-••••

4

19.00

Cixido de torio ••••••••••••••••••••••••••

4

4

4

om.
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"

20.00
21.00
22.00
23.00
24.00
"28.52

25.00

26.00
27.00
99.00
26.53

:28.54
28.55

Ar: c cmp r-Lmí.do

00,00

PERÓXIDO DE.HIDROGtNIO(~CUA OXIGENADA),
INCLUSIVE A ÁGUA OXIGENADA SÓLIDA ••••••••

Op.OO

FOSFETOS

01.00
02.00

Foofoto de cálcio
Fosfeto de cob r o , , •••••••••••
Fosfeto da ea t anhc

4

4

..

4

.

4

Fosfato de zinco •••••••••••••••••••••••••
fosfato de rerr c •••••••••••••••••••••••••
Ilu t r-os •••••••••••••••.••••••••••••••••••••

4

01.00

Carbonato de alumínio ••••••••••••••••••••
Carbonato do bário •••••••••••••••••••••••
Carbonato de boro(borocarbono) •••••••••••

•
4

4
4
4
4

Carbonato de cáj c í.o
:
Carbonato de silíl::io(" c a rborundum"), silicieto do carbono
Do granuloinotria. até 220, lf,2F' o '3f••••

4
4

4
4

oa.oo

Qualquer outro •••••••••••••••••••••• : •••
Carbonato de tungstênio(carburato de
\lolrrâmio) ••••••••••••••••••••••••••••••
Carboneto da zltcônlo •••••••••••••••••••
Borocarbonato do alumínio •••••••••••••••

99.00

Outro.') ••••••••••••• ~ ••••••••••••••••••••

4

00.00

HIDRETOS, NITRETOS E HIDRO_AZOATOS(AZI~
DAS), SILICIETOS E BORETOS

01.00
02.00

Azida de chumbo •••••••••••••••••••••••••
Azida da $ódio •••••••••••••••••••••••• ~.
Borato de elum!nio •••••••••••••••••••••••
Barato de cálcio ••••••••••••••••••••• ~ •••
Nitrato da ajumíru o ••••••••••••••••••••••
Nitrato da areBn.l.O •• ~ ••••••••••••••••••• •
Nitroto de boro •• ~ •••••••••••••••••••••••
Nitrato de silíoio •• _••••••••••••••••••• •

06.00
07.00'

:28.57

Nr

•••••••••••

&

CAR60NETOS (D~ SILíCIO, DE BORO; CAR60Nf
TOS METÁLICOS,ETC.)

05.01
05.99

4

.

00.00

05.00

4
4
4

Ih: líquido ••••••••••••.•••••••••••••••••••

04.00

4

"4
4

02.00

02.00
03.00

4
4

-üut roe •••••••••••••••••••••••••••••••••••

01.00

99.00

-,

Sulfato uranos~.: ••••••••••••••••••• :: •••
'l ar t e r ab o de 't o r-Ln••••.:
.

AR LiQUIDO (INCLUSIVE O AR LiqUIDO DO
QUAL TENHA~l SIDO ELHllNADOS OS GASES RA~
RDS); AR COMPRI!lIOO

04.00
05.00

:26.57

Sulfato do tório ••••••••••••••••• : •• : •••
Sulfato do ureru La •••••••••••••••• : ••••••

00.00

03.00

28.56

Óxido do urânio
.
pírc-vcana to da sodio ••••••••••••••••••••
Sulfato de ce c ro'••••••••••••••••••••••••
Sulfato duplo de tório o.sódio.~
.

I,P,I.

03.00

04.00
05.00
06.00
07.00
08.00

09.00
10.00

11.00
~;l. 00

4

4
4
4

4
4
4
4
4

~ilioiBto do caloio •••••••••••••••••••• ••
Silicioto de oobre •••••••• ~ •••••••• ~~ ••••

4
4

Silioiato do oromo ••••••••••••••••• ••••••
Outroo ••••••••••••••••••••••••••••••• ••• •

4

~

oro.
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AL1QUOT~.s

CÓDIGO
1'Ol>1

sa,

26.56

JóERCAOORlA

Subposiçao
o Item

00.00

OUTROS COMPOSTOS, INORGANICOS,

INCLUSIVE

AS !\GUAS DESTILADAS. AS ~GUAS DE CONDUTI_
8ILIOADE OU DO MESMO GRAU DE PUREZA;I\Mri1.

GAt'lAS,
01.00

1;/ r.s.r,
d

OS

EXCLUSIVE

DE

~1ETA

IS

PRECIOSGS

de condutibi 1 idado

il:guas destiladas,

""

de igual grau de pureza •••.••••••••••••••.

4

preciosos.

4

exclus~vode m~tais

02,00

Arn-álgamas,

!l9.00

Outros •••••••••••.

0

4

• • • • • • • • • • • • • • • • • • 0.0 ••

;:,ÇJl'Rt.TUld -29

(29-1)

Salvo as axcexões ros~ltantes'do texto de algumas
de 7uas ppsiçoos, salsa compreendidos no presonto
t ap ccno unicamente:
í

a)

b)

DO compo:ltos org3.nicoa de conotituição qu!mi_
c a dofinida apresentados t ec t edement.e , mesmo
contendo impurazas;
as mí et ur-ac de isômeros do um mesmo composto
orgânico, embora contando impurazas, COm oxco
ção das mí at ucan do í.eômer oe ( di r er entee dos
estéreo-isâmeros) dos hidrocarboneton ee Ie i
coa, saturados ou ntio(Capítulo 27);
os produtoa das posições 29.38 a 29.42, as
óteres e ée t e ee s de açúcares e seus sais
da
posição 29.43, e as prod!:!toa da
eonição·
29.44, maernc do constituiçao quí'"'1ca nac defi
nida,
as !loluçõell aquoaas dos produtos cee letras
.!!.), ~) ou E.) anterioros;
as demais soluçõS!l dos p rodut.oa das letras
.!!.l, .9) ou E.) anteriores, desde que eetee !lol.!,!.
e ooa c one t f t uem moda do eccncãcr.onemene c U5U~
al e indiopensável, exclusi~amente determina_
do pol'motivo de segurança ou poi n!:!ceesidl!
dos de transporte e quo o aolvente nBO torne
o p!,od':lto próprio para uece eepec are de pre_
ferencla o seu uso oa r aj e
09 produto!l oae letras .!!.).!!.), :=.),&) ou ~)
anteriores, adí níonadoa de eet abt i i aent.e
n-.
dispenaável à eua consorvação ou transporte;
oeteeí.e de 'diazânio normalizados, 003 arilidos
~ormalizados utilizados c orno
c çpuj ant ee para
eates saia, bem como as basss sol idas para co
rantes azóicos normali;zados
í

c)

d)
e)

í

f)

í

g)

(29_2)

O presontll Capítulo não compreende:

a)
b)

,)
d)

.)

os produtos c Lane If'Lcadoe na posição- 15.04 B
a glicerina (posição 15.11);
o álcool et!lico(poniçõas 22.08 e 22.09);
o metano (poeiçôo21.ll);
os .ccmpcet.oe .de-c ar bonc mencionados na Nota
(ae..,:,2)1
..
.
a uréia com teor emnitrogânio igu<ll ou inre_
rior·o ·45% em eíiso, em ee tudc aíico, clalls1fi_
cada nas .pOSiÇOSB 31.02 ou 31.05, conforme o
seu acondicionamento;
,
as :mat.ií:;i;~ ccrant.clEl, da o r-dqam vagatalou ani:.
mal (posiçao 32.04), as me t o r a s corantos o r-,
gânicassintéticas, os- produtos orgâniccs sin
tiítico.s dc t Lpc dos utilizadas corno luminófo:"
.!..S!.:!.; os produ~os ·dos . t~pos chamados agentes
de ·branquoio .ot.i.co, .f..!,xl:lv.ei,s . ,nas. r ãbs-e s , o
J:ndigo nat ur-aj, (posiçao 32.05),.bem c cmo e a
í

m<'.
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e in cee ~L'ejJ<lram18 1"<.11"<)
C.i.f'9i1' "pr8s8ntadas
em formas ou r oc p Len t.e s par" venda a va r e j o
(posição 32.09);
í

o mo t a Ldo Ldc , a bexame t Ll eno't e t r-amí na e pJ:odu
tos análogos apJ:sse,,::ados em tab1etes, bas ::tõss ou formas somelhantes 9ue se destinem a
ser utilizados como c orebue t Lve e , bem como os
combue t Lve e r Ioo coe do tipo dos
utilizados
em isqueiros, apresentados em recipientes do
capacidade igualou inferior a 300 cm3 (p c e í,»
ção 36.08);
os produtos extintores apresentados como· c e r-,
gas para aparelhos extintoJ:es ou e~ granadas
ou bombas extintoras da posição 38.17; os pro
dutos para oliminar a tinta d\! escrever (rem:2:
vedores); acondicionadas em , recipientes para
venda a varejo, compreendidos na posição
38.19;
í

í

h)

i)

í

os elementos no ótica, ospoc t e.tnont,e os
do.
tartarato de etilenodiamina (posição 90.01).

(29_3)

Qualquer produto quo S8 possa classificar om duas
do presente CapItulo, considera_
naquela que estiver em último lu
gi:lr por ordem de numeração.

(29~4i

Naa posiçõ8s 29.,03 a 29.05, 29.07 a 29.10,
29.12
a 29.21, qualquer referência eos derivados haloge
nados, sulfonados, 'nitrados e nitrosados, aplica:se ig-ualmente aos dar Lvadoe mistos (sulfohalogena
dos, ní t eone í.cooneoc e , nitrossulfonados, nitros-=
sulfohalogenados e outros).
Os grupos nitrados ou nitrosados não so consido ~
ram funcões nitrogenadas na acepção d~ posição
29.30.

~~ ~~~~ ~~~~~~~~

a) os obteres do compostos orgânicos do
função
ácida dos Subc ap Ltu Loe I 00 VII, COIr comoost.oe
orgânicos dos mesmos SubcapItulos, "c La s s Lf Lc anr
se com aquêle"composto que portença à posição
COlocada em último lugar por or-cem do numera _
ção;
b)

os ésteres de álcool etIlico ou de glJ.cerJ.n<l
com compostos orgânicos de função éCJ.da
dos
Subcao Lt uã oe I ao VII, c i eee.i r cem-ee com os
correspondentes compootoG de função ácida;
í

c) os sais dos éet.e ree considerados nas lotras a)
ou .Q.} anteriores ,com bases inorgânicas c j aas'E,
Ficam-se com 'os _estoroo correopondentss;

d)

os sais de out ros compostos orgânicos de fun_
ção ácida ou do funç~o feno1 dos SubcapItulos
I a VII, com bases inorgiilo:ic<ls,
c1as~if~c':lm
se com os compostoo organ1coo do funçao aC1da
ou de função r enoa c cr rc ooondent o ,

o)

os halogenetos dos ácido.:: c arbo xf Lac ca c1assi
ficam-se com os ácidos cor r oaoonooo t.es ,
-

Os compostos das posições 29.31 a 29.34 são cempostos orgânicos cuja molécula contóm, além dos
átomos de' hidrogêniO, oxigônio ou nitrogêrio, á_
tomos de outros meta1óides eu me t e e , tais
como
enxôfre, arsênio, mercúrio, chumbo e outros, di_
re-tamonte ligados ao carbono.
í

As pcoiçõos 29.31 (tiocompostos org§nicos)e 29.34
(outros compostos organominerais) n<lO eempreendem
o» derivados sulfonados ou ha10gnnadoG
inclusive os deriv«qos miston) quo _ com exceç ao do hi~
drogêni0.t oxigênio,8 nitrogênio _ só. contonham ,
em ligaçao diruta com o carbono, os atamos do 011._
·xôfre o do-halogênio que lhes conferem o caráter
de derivados sulfonados ou h<llogenados (ou de de-,
ri~ados mistos).
.

!

Na 12osição ~9.3? (ccmpo7tos he~8:ócfc~icos) não
as t ao corrpreendJ.des 00 ct.o coa-oxt oce In t e r nce , os
semi_acetais intornos, os é~eres_óxidoo ffioti1snl-
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ccs d~s o~to~ifEnOi(), os ,()poxido~ alta e beta, os
a c e t a l - s c í.c j Lo o s ,
as
p o Lí.me r c s c c Lí c o s dCG a j o e f
dos, do:;; tioaldeídos, ou o as a Ld.i.m Ln a s os anidrT
dos.~o ac~dos po~ibásicos. o~ Bsteres ~ícqcos di}
pct ãafcocã s 'cOm ac Ldos polibasicos, as u r e í daa 01:.
clicas, as imidas de ácidos p oj bás cos , a hexame
t i l eno t e t r atní na e a trimetilenotrinitramina.
,í

í

í

CÓDIGO

AL!QUOTAS

UERCAllORIA.

,

1.1

.,

IoP.I.

I _ HIDROCARBONETOS, SEUS DERIVADOS HALD
GENAOOS, SULfONADQS, NlTRADOS E: N.I ::
'TROSADOS

00.00

HIDRoCARaONETOs

m.un

Acatilano •••••• ~ ••••••••••••••••••••••••••

02.00

Aleno ••••••••••••••••••••••••••••••••••••
A.lilono

Amileno (penteno) •••••••••• _••••••••••••.••

05.00

8utadieno ••••••••••••••••••••••••••••••••

06.00
07.00
08.00
09.00
10.00

Butano (e ta Lece t í.Jcno ) •••••••••••••••••••

auer renc•••••••••• -• ••••••••••••••••••••••
Eteno ••••••••••.••••••••••••••••••••••••••
Etileno (etono).: ••• ~ •••••••••••• , •••••••

4
4

ISoprono (metilbutadieno) ••••••.•••••••••••

4

li;oo

MetilvinilaoetilQno •••••••••••••••••••• : ••

12.00

Pr op LLeoo {propono)

13. DO

Vini1aco t ileno ••••••••••• '" ••• ~ ••••• , •••
Ciclobutano {t.a t r ame t Lj.cno }•••••••• '••••••

4
4
4
4

14.00

· ••••.••••·•••••

15.0Q

Cielobutllno·•••••••••••••••• : •• ..',:••••••••

16.00

Cielo-hexano {hexame t Ll eno ) ._•••••••••••••

4

17.00,
18. Da

Ciel.o_hex'ono ••••••••••••••••• :

4

Ci cLop en tano (pcn bame t í.Leno ]' ••••••••••••••

4

19.00
"20.00
21. 00
22.00
23.00

Ciclopenteno •••••••••••••••••••••••••••••

4

Cie10propano (trimetileno) •••••••••••••••
Deca~hidronaftalono (docalina) •••••••••••

"4

Et í.Lc í c l.o - he x ann ••••••••••••••••••••••••

4

Metilciclo-hexano •••••••••••••••• " ••••••

Eanr eno •••• -"
.
Dipenteno ••••••••••••••••••••••••••••••• ~

4
4
4

limonono ••••••• '
~ ••••
Pdrieno •••••••••••••••••••••••••••••••••••

4

28.00
29'.00

Acenafteno •••••••••••••••.•••••••••••••••

4

Antraceno ••••••••••••••••••••••••••••••••

4

30.00

Benzeno ••••••••••••••••••••••.••••••••••••
Cumnno [Ls op ro pilbenzeno) ••• , ••••••••• '_'.

4

24.00
25.00

26.00
27. Da

29.01

(~etil~cetileno)•••••••••••••••••

03.00

04.00

4
4
4
4
4
4
4

..

4

31.,00
32.00
33.00
34.00

O'i t end Ime t ano •••••••••••••••••••••••• : •••
Difenilo (fenilbenzeno) ••••••••••••••••••

4

Estilbeno (difeniletileno) ••••••••••• ; •••

4

:35.00

Ec t Lrenc (vinilbenzono,ostiroleno, eatx-

"4

36.00
37.00
38.00
39.00

Etilbenzeno (fenilotano) ••••••••••••••••••
Fonilacetileno' (tolanc) ••••••••••••••••••

4
4
4
4

Fj.uo r enc (difeniI8nofl\~"tano)••••••••••••••

4

40.00
41.00

lndeno (benzaciclo-hexano) •••••••••••••••

4

l-les Lb Ll.ano .( t J:imoti1bonzeno) •••••••••• '"

4

42.00

Na F t a Lertq (naftalina) •••••••••••• ~ •••••••

4

rol)

.

Fenan t r-enc •••••••••••••••••• ~ ••••••••••••

ATOS
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ALtQUOrAS

CÓDIGO
l'oa1çâo

a

".~."

1.1'.1.

-,

'13.00

Pa!'<lcimono

•• _ •••••

4

44.00

Pi!'ono
.
Te t r-a-b í.dr onaf tar eno {t c t r aLí na} ••• ·•••••••

46.00

Tolueno (metilbenzeno)

.

4
4
4

-47.00

T!'ifenilmetano (t!'itano)

.

4

48.00

Xileno
Outros

.

"

99.00

29.02

•

Item

45.00

29.02

I.I

SUbP01l1ÇElo

99.01
99.02
99.03
99.99

~1~~i~~~~;·;·~i~iã~i~;;::::::::::::::::::

00.00

DERIVADOS HALOCENADOS DOS HIDROCARBONETOS

rn • 00

Brometo de a l Lj a

02.00

B!'ometo de bu t Lé ••••••••••••••••••••••••

03.00

Brometo de etil"(bromo-etano) ••••••••••• ~

r-omá t cos •••••••••••••••••••••••••••••••
üuaLqonr- ou eco •••••••••••••••••••••••••••
ü

í

.

í

ct

4

"4
4

4
4
4

04. cio

Bromoto de

05.00

Br-crno t o de met.LLafb r ornomet ano ] •••••••••••

06.00

8romofórmic' '{t r Lb r omomet ano ) •••••••••••••

07.00

ClorClto de. ali la •••••••••••• ,

08.00

Cl~reto de

09.00

Cloreto de etileno (dicloro-etano) •• ~ ••••

4
4

10.00
11.00

Cloreto do me t Lj a {cj or-orne cano ) ••••••••••
Cloreto de me t Lono {d í.c Io rome t ano ) •••••.

4
4

12.00

Ct o eet c de vinil<l (cloro-otilono) ••••••••

13.00

Cloreto, de vinilideflO •••••••••••••••••.••

4
4
4

í

t enc

.

.

etila (cloro-et<lno) •••••••••••

í

14.00

Clorof Luo r-o t ano ••••••• ', ••••••••••••••••••

15.00

C101'0 f luore t i j ono

16.00

Clorof luorme t,lnOS

16.01
16.02
16.99

Diel orod i f luo!'metano •.••••..••.•.••••••.•
TI' .í cj c 1'0 fluo r-ms t ano •••••••••..••••.••••••

.

17.00

Qualquer outro ••••••••••••• ~ •••••••.••••.
Cl o!'ofórmio (t r icl o r-orne t ano ) •••••••.••..••

18.00

Di elo ro_e t il ano ••••••.••••••.••••...•••••

19.00

Fluo rb rom omet ano .••••••••••••••••••• ~ •••.

20.00

Fluoromet"flo •.•••••••••••.•.•••••••••..••
lodeto do aj Lj a
.

"4
4
4

44

"4
t.
4
4
4

23.00

Iodeto de e t í La f Lc do e t an o }
.
r oce eo de me t Laf cuorae t eno ) ••••• :.: •••••

211.00

Iodeto do metileno(di_iodomot<JrlO) ••.••••.

4
4
4
4

25.00

Iodo fó!'mi o (t r i- iodometano) .•••••• ; •••••••

4

26.00

4

27.00

Pon tac 10 ro_e t en O • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Te t r ac Lo r e t o de carbono(tetraclorometa -

28.00

no) •••••••.••••.••••••••••••.••••••••••••
Te t rac Lo 1'0_0 t i leno •...•••••••••.•••••••••

4

29.00

T.ri cloro_etileno

4

30.00

He xa c Lo roc t ano •••••••.•••••••••••••••••••

31. 00
32.00

Cloreto de bornila
üj o cocanrenc de concentraç:iío mínima

33.00

Eâ or ccanf anc em conce nt r eçáo inferior

21.00
22.00

c

í

í

.
.

"

.

4

99% •••••••••••••••••••••••. '••••••••••.• ,.

4

Hexaolorociele_hexanó_isômero gam" •••••••

4

4

do

99~~

34.00

4

a

O",.
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e Item

35.00

Hexaclorociclo_hexafw_mistuI'a do i80,;"101'o.

36.00

Dctaclorotetra_hidI:o_4,7_erldometileno_ sn
d",,'o •••.•••••••••.•••••••.•.••.•••....•• :

37.00

Brometo de banzila ••••••••

36.00

81' orno_os tirano ••• '"

39.00
40.DO
41.00
42.00

29.03

4

Clorato da benzonila(bonzotricloreto) ••••

"4

Clorato de bonzilideno ••••••••••

4

0.0 • • • • •

Cloro_iodeto do. fenila(dicloro.to de iodo.

4
4
4

43.00

Ej or o t o Luertn ••••••••••••••••• , , " -, •••••••

'14.00

Ort o-c LcLo r ocena 8no •••••••••• ; •••••••••••

45.00
46·,00

Pal:a_diclol:obenzono ••••••••••••••• " •••••
Dd cj or-cd i foni:). t r icloJ:o_otano (DOI)

4

46.01

Em conccn t r açác minima de 99,%••••••••••••

4

46.02
47.00

Em concenb eeçáo ãn t e r Io r a 99% •••••.•.•••••
Dd c Lo r-c-c d L F'e n i Ls-d i c Lc r-n a tartü •••••• : ••••••

4
4

48.00
49.00

Nono cLo r oben z eno •.•••••• , ., ••••••••••••••••

4
4

50.00

Monocloronaftaleno ••••••••••••••••••• ' •••

4

51. 00

ücbacLor-onaf t a.l ono •••••••••••••••••••••••

4

52.00

T ri c Lor-ohenz eno ••••••••••••••••••••••••••

53.00

54.0p

Tetracloronaftaleno '.' •••••••••••• '" •• ~ ••
1,2 _ Dibromo_3_clorC1Jropa'no •••••••••••••

55.00

Octacloro-motano-totraidroindano •••••• : ••

56.00
57.00

OctacloJ:o-tetr~idro_fto.lometano
••••••••••
fJexacloro_epoxi_octai dco- dien do- dimet<lno

4
4
4
4
4

-nar t e Looo •••••••••••••••••••••••••••••••
Hexaclo ro-epoxi_octaid ro-dime tano-ner tal

4

58.00

no •••••••••••••••••••••••••••••• ••• ••••••

59.00

Hexac l,o r n-hexa d r-ovõ ime t anocnaf t.e Leno ••••

4
4
4

u c jorone r ee renc
í

: ••••••••••••••••

í

60.00

Heptacl?ro_tetra{dro_metano_indano •••••••

61.00

SulFito do 1,2!3,4,7, 7_Hexacloro_bicicl
(2.2.1) _ 2 _ Hepteno_S,6 - Bis _ oXi_mo

99.00

Outros ••• ~ •••••••••••••••••••••••••••••••

DO.DO

O'ERIVIIDOS SUlFONA.DOS, NITRI\OOS
DOS DOS ~IDROCARBONETOS

t Lj.eno ••••••••••••••••••••••••.•••••••••••

2~.03

4

••••••••••••••.••••••
CIOl:oto de benzila •••••••••••••••••••••••

benzeno)

29.02

4

0.0 • • • • • • • • • • • •

r

4
4

NITROSA
-

OLIJO

~cidos benzenossulfônicos ••.•••••••••••••.•

4

02.00

~cido etanossulfônico: •••••••••••••••••••

4'

ua.co

Ácido etilenossulFôni.co ••••••••••••••••••

04.00
05.00

~cido metanossulFônico(musônico) ••••••••

"4

.Ácidos nar e aaenosaut r Sot cos ••••••••••••••

4

06.00

~cid08 tolu .. nossulFônicos.·•••••••••••.••••

4

Q7.00
08.00
09.00
10.00

Ácidos x í Lenos su Lr ên í.coe •••• .-••••••••••••

4

11.00
12.00

. Oini t robu ti1paracimeno ~muso cimone) ••••••
Dini troto Lueno •••••••••••• " •.•••••••• ~ ••

4

Oinitroxi10no

.

4

Oini trobonzono

.

4

M"anoni tro to tueno •••••••••• " ••••••• -.'•••.••

4
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Subposiçao
e lUl:l

"

14,00

Noncní ccox.í Ieno ••• " . " " " " " " •••••• , •••
Ni t cobenaeno •••••.•••••• " ••••••••••• ; ••••

15.00

Nitro_etano ••••••••••• , ••••••••••••••••••

13.00

16,00

Ni trometano •••••••••••••••••• ; •••••••••••

17.09

Nitronaftaleno •••••••••••••••••••••••••••

18.00
19,00

lli trop rop<lno ••••••••••• ; ••• " " • '" ••••••
Tr-Lní t r obenz eno {TNB) ••••••••• , ••••••••.••

20.00

Trini trobut Ll e-met a x Ll o 1 (tr ini trobutilme

21. 00

Trinitro metano (ni t r of o i-m o}, ., ••••• " ••

r.e.r.
..'

"
"

4

4
4
4

t.

e

t ax Lenoj mus c
í

:xilene).~

:.

4
4

í

22,00

T;-Ln í, t r-o t o Luenc (t r ili b, TNT) ••••••••• , .,

23.00

Ácidos bromobenzenodissul fônicos •••••••••

24,00

!'icidos b romcbenzenos so Lfônicos

25.00

Ácidos clorobenzeno-dissul fônicos •••••••••

4
4

,

cIo r-obenz enos auj, r érucos , •• ,

26,00

Ácidoc

27.00

Ácidos cloronaftalenossul fânicos: •••••• , •

28,00

Ácidos iôdo-bBnzenodissul fônicos •••••••• ,

4
4

..

29,00

Ácidos iôda _benzenossul fônicos. , •••••••••

30.CO.

Sulfocloreto de para_tolueno(cloreto

31.00

tosila), •••• ,.:, •••••••••••••••••••••••••
Bromoni trometano
, , , •••••••••• , ,

4
4
4
4

de

4

"
"

32,00

Clo.ronitro~etano

33.00

IâdonitJ;'ometano

34.00
35.00

I odotr ini tr rrnu tano (iodopicr ina). , ••••••••
Ni trobromobenz eno •• , ••••• , •••••••••••••••

4

36,00

Ni t roc Lor-obanz eno ••.•••••• ,.••••• , •••• , ••• ,

37,00

Ni trocloro tolueno ••••••••••••••••••••••• ,
Tr icloroni tromo tano (elo r op c r Lna ) ••••••• ,

"
"

30.00

29.03

I.I

:

,.

, •• , ••••••••••• : ••••

"
4

â

'10.00

Ácidos dinitrobe~ossulfônicos.,••••• , •• "
Ácidos di rii t co-, e s tilbcnodissul fôn i cos , , , •

41. 00

Ácidos

39.00

4

dini t.ro toluenossul fôni cos ••••••••

4

,c,

"

t12,00

Ácidos mononi t r obenz cnoseuj fôn icos •••••• ,

43,00

Ácidos nitronaftalenossulfânicos •••••••••

44,00

Ácidos trinitrobenzenossulfôhicos." •••••

45.00

Ácidos tri ni trotoluenossul fônicos ••••••••

"4

519,00

outros

4

.-." ••

4
4

I I - !'iLeooIs E SEUS DERIVADOS HALDGENII _
DOS,

SULFONflDÓS, NITRADOS [

(IIl[HO _

~

00.00

ALeOOIS AetelIeos t SEUS DERIVADOS HALO_
GENADOS, SULfONAOOS, NITRflDOS E NITROSI\-

cr. 00
02.00

Álcool alílico
Álcool am{licc ou Lecarn í Lí co

03,00

Álcool bu t.Lj Lqo ou isobut(lico •••••••••••

04.00

Álcool cerÜico(éerótico) •••••••·••••" ••••

05.00

Álcool cBtIlico (bexeoeceno i ) •.••• ' ••••••••
Áico~l dec{lico
,
.

DOS

06,00

~ ••
.

07.00
08.00

Álccol esteárico ou ostoar{lico(ostenol),

09.00

Álcool hep t

10,00

Álcool hex{lico(hexanol) ••• , ••.•• : ••••••• ,

Álcool e t Ll p r op Ll a l Ll í.co , •.• ~.••••••••••••

f I ico (h ap t.ano L] •••••••••••••••

4
4
4

"te
4
4

4

"
4

0:%.
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11. 00

ÁleoollaurÜico(dodeclinol) •.•••••••.••.••

"t.

13.00

sllcool m8tllico (me t ano j

) •••••••••••••••••

4

14.00

Álcool mar í c f Lí co •.•..•••••.••••••••.••••

4

15.00

Álcool nonflico •••••••••.•••..•••••••••• '.

16.00

I\leool oc t fIico (l-oct'Jnol) ••••••••••••••.
I\lcool olóico •..••••..••••.•.•••••••.••••••

4

17.00
18.00

!\"lcool p r op

4

19.00

Citronelol •••••••••••••••••.•••••.•••••••

í

j

í

co íp r-opanc L] .•••••••.••.•••

4

"•••...

"

~ •••••••••••••••

4

20.00

üe r an o I

21.00
22.00

L'i n a Lo I (Lí.car-ec j

Nerol ••.•••••••••••••••.••••.••••••.•••••

23.00

Hod no I

24.00

Votivorol •.•••••••••.•••••••••••..•••••••

"

25.00

Álcool s eo-cc e í t rco..••••••••••••••••••.••

4

26 .. 00
27.00

Duleitol (dulci ta) .•••••••••••.•••..••••••
Eritritol {e r j t r d t.a , "'ritrol). •••••••••••

4

28.00

Etilonoglicol(ctanodiol, glicol) •••••••••

4

29.00

He xaoo t r c L••••••••••••••••••••••••••••••

4

30.00

11<1nitol (manit<l) ••••••.•••..••••.•••..•.•

4

31.00

pem a-er i tri tolo •••••••••••••••••••••.••..

4

32.00

P-eritanot r-io 1

33.00

P Lnaco L (d Lme t

í

í

) ••••••••

(isôm"'ro do eitron"'lol) ••••••••••

ã

4

4

4

.

4

Lbut anod Lo l ) •••, ••••••••••.

4

34.00

Propilono'llioo 1 (p copano-ü , 2_dio 1); •••••••

4

35.00

Sorbi tol (sorbi ta) ••••••••••••••••••••••••

4

36.00

Trimetilonoglicol •••••••••••• : •••••••. ',"

â

37.00

Hid r ato de c Lur a L••••••••••••••••••••••••

"4

38.00

Hidrato do butilcloral ••••.•••••••••••••••

4

39.00

ÁlCool t r í.b r-orno-cet í I ico (tI' ibromo~etanol,
3vertina) ••••••••••••••••••••••••••••••••

4

Ál c no L triclorobutllico (triclo~obut<lno 1,
cloretona) •••••••••••••••••••••••••••••••

4

41. 00

Dicloridrina d", glicerol •• ~ ••••••••••••••

4

42.00

Hoxani tromani tal. '.' ••••••••••••••••••••••

4

43.00

Hono c l o r Lõ r ãna de gli.cerol •••••.••••••••••

44.00

Monocloridrina de glicol •••••• ~ ••••••••• ;

4
4

45.00
99.00

Hexilenoglicol(2_metil_2,4_pont<lnodiol) ••

4

99.01
99.02

99.99

29.05

.r

12.00

40.00

29.05

1.1'.1.

'"
1110001 isopropllico(isopropanol_2_propa _
no L) •••••••••••••••••••••••••••••••••••••

29.04

1.1

Outros.
nonoéf coo í e •••••••••••••••.•••••••••••••.
üer ivacos he Lcqcnadoe , sulfonados,nitrn_
doa e nitr.osados ••••••.•••••••••••••.••••.•
Qualquer outro
.

4
4
4

00.00

~LCOOIS CfCLlCOS E SEUS DERIVADOS HALoCf
NADOS, SULFONAOOS, NITRADOS E ~ITROSADOS

01.00
02.00

801'''001 •••••••••.••••••••.•••••.•••••••••••

cãcao-nexenca ••••••••••• ~ •••••••••••••••

4
4

03.00

Colastar.ol •••••••••••••••••·•••••••••••••

4

04.00

Dimetilciclo_haxanol ••••••••••••••••••••

4

05.00
06.00
07.00

Metilandrostanodiol ••••••••••••••• : •••••.
Inosi tol (hoxa_hidroxicicln_hoxano) •• ; ••.•
Ls otror-ne o L••.•••••••••••••••••••••••• • ••••

4
4
4

oro.
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.,

Item

"

09.00

~lentol •••••••••••••••••••••••••••••••-••••
Motilcicl o_hexanol ••••••••••••••••••••.••

10.00

. Santa101 ••••••••••••••••••••••.••••••••••

08.00

1.1'.!.
d

"4
c

11. 00

Terp.ineol

.

4

12.00

Te r-p í na e hidrato do t e rp Ina'•••••••••••••

4

13.00

Álcoo 1 benz íl t co (feni ~ carbinol, f en í.Ime t ano I ) ••••••••••••••.••••••••••••....•• ; •••

t.

i4.00

Álcool cinâmico •••••••••••••••••.••••• : ••

4

15.00

Di feni1meta'no1 (benz idro1, di fenilca cb oo j
í

)

16.00

Álcool fenilotí li co (2_ fenilotanol) •••••••

4

17.00

Álcool fonilp ropÍlico (3_ fanilp copano l ) •••

18.00

Trifenilmotanol(trifenilcarbinol) •••••••.

4
4

19.00

Di_hidro_androsterona •••••••••.•••• , •••••.

4

99.00

Outros •••••.' ••••••••••••••.•••••••••••• , ••

4

IIr _ FENdIS [ FENdIS_ÁLCOOIS'SEUS DERIVA
DOS HALOGENADüSj SULFÜNADOS, ~JnRA_
DOS c NITROSADOS

29.06

00.00

FENdrs E FENdIS-ÁLCOOrS

ru , 00

Alfanafto1

.

4

02.00

8etanafto1. ••••.••••.•.•••••••••••••••••.
Ea rvcc ro I (h id rox i_para_cimeno ioop rop r il

4

~:::~~:~~~::::::::::::::::::::::::::::::;1 -

4

03.00

04.00
06.00

Di_hid roxinaftalenos •••••••••••••••••••••
Dimet i l_h i dr-cqu Lno I (dime t .i I h idroquino-

07.00

na) ••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••
Fenol(ácido 'fênico,ácido ce rbó Lí co ) ••••••

05.00

29.06

"4

c

4

c

"4

08.00

FLo r oq l uc í-no I (floroglucina) ••••••. : •••• :.

09.00

He x í.Lr-e s o r-c no l ••••••••••••••••••• ; •.•••••

10.00

Hepti 1 resorcinol •••••••••••.••••.•••••••••
Hid r o qo Lno L (hidroquinona,. dihidroxibenz e

4

11. 00

no, quinol) •••••••••••••••••••••••••••••.
Hid roxi_hidroquinol (1: 2: 4_ t r i-h idroxiben

4

12.00
13.00
111.00

í

.zeno) •••••••••••••••••••••••••••••••.•••••

4

Orto fe ni1 fono 1 •.•••••••••••••.•••• , •• ' ••••
Pi rocatacol (cet ecoj , ort o-d i_h id cox.ib en-

4

zeno, pirocatnquina) ••••••••••••••••••_•••

4
4

15.00

Pit'ogal01 (ácido pit'ogálicO) •••••••••••••

16.00

Rc sorcinol {r e s cr c i na , motadihidroxibcnzo-

no) •••••••••••••••••••••••••••••••• ••••• •
Timo1 (4_isopropllmetecroSol,. ácido tími-

4

17.00

co) ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

4
4

18.00

Xâ Luno Ls ••••••••••••••••••••••••••••-•••••

19.00

Áleoa 1 hidI'oxibGn2í lico (oa1igonina

.é

i co-,

'•••
~lcool p_hidroxi m_matoxi cinâmico(álco~
01 cco r e cf t cc ) •••••••••••••••••••••••••

t

:20.00
21.00

8onzsstrol ••••••••••••••••••••••••·•••••••

4

22.00

Oiano_estrol ••••••••••••••••••••••••••• '• •

4

23~OO

Estilibootrol (d ie tilestilbostrol) ••• -.••••

24.00

He~ostrol•••• ~.~ •••••••••••••••••••

"4

ol sa1icí1ico)

í

?9.0D

í

····'··
Outros •••••••••••••••••••••••••••••••••••

4

4

Ow.
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ATOS

DO PODER EXECUTIVO

CÓDIOO

29.07

oss,

00.00

DERIVADOS

MALOG~nADOS,

5ULrONADDS, MITRA_

005 E NlTRDSAD05 DOS fEN6IS E DOS fENÓIS

_ÁLCOOIS
Clorofcnol •••••••••••••••••••••••••••••••

Cloroquinol (cloro_hidroqui~ona)••••• : •••

4

03.00

Iodotimol (ditimol.di-iod~do. ar-Le t o j

4

) •••

04.00

par-acjoromet ac r oso), ••••••••••••••••••• o••

4

05.00

Pentaclorofenato de sódio ••••••••••••••••

4

V6.00
07.00

Tribromofen.ol

4

08.00
09.00

.

Ácido di_ipdoftlr101sulfônico(ácida soacã cdólico) ••••••• : ••••••••••••••••••••••••••
Ácido:; fenolsul.fônicos •••••••••••••••••••
Ácídos naftolsu1fônicos(ácido Nsville
Winte~. ácido Schaeffo~. ácido f,ou qua1_
qus~ cu t r o ] ••••••••••••••••••••••••••••••

10.00
10.01

Dirli t.r-oc r-e s o í.e

lO.S'9

Qualquer outro ••••••••••• ~ ••••••••••••••• ·
Dinitrofonóis ••••••••••••••••••••••••••••
Nonon í, t rn fenol ••••••••••••••••••••••••.•••
T1'init1'ofeno1(ác.;.dQ p Lcr-Lco}•••••••••••••
Trinit1'ol'I'eOO1'ci no1 (ácido os ti f lnico) ••••
Trinitroxilenóis •••••••••••••••••••••••••
Estibofeno •••••••••••••••••••••••••••••• ;

11. 00

29.07

4

01.00
02.00

12.00
13.00

14.00
'15.00
16.00

H.DO
']9.00

4.6~Dinitro_orto_creso1 ••••••••••••••••••

4

4

4

4
4
4
4
4

4

"4

pon baq'lo r of'eno I ••••••••••••••••••••••••••

4

üu t.r os •••••••••••••••••••••••••••••••••••

"

LTERES _ óXIDOS. PERÓXIDDS DE ÁLr.O_
OIS. PEROXIDOS DE ETERES. EPOXIDOS
ALFA L EJETA, AtErAIS E SE11I_ACETAIS;
sEus DERIVADOS HALOGENADUS. SULfONA_

DOS, NIIIlADOS E NIIROS!lD05
29.D8

oo.00

ÉrEREs_dx IDOS, ~TERES_ õx IDos_ALeGaIS, ÉTE_
RES_dx I 005_ FENdI 5, ÉTERE5_dxI OOS_ALcoa1S_
FENdrs, crnõxroos DE ÁLCOOIS E PERdxlOOS
DE ÉTERES; SEUS DERIVADOS HALOGENADOS,SUL
fONAOOS, NITRADOS E NITRO~ADOS

01.00

Anetol
.
/lnisol(éter met í.Lf end j Lco} •••••••••••••••
Qioxana (di_óxido dietilono) •••••••••••••
Étor'ami1etllico(óxido ami1etila) ••••••••
Ét e r bonziletÜico(óxido benziletila) ••••
tter amllico(óxido do amil~,éter din~llico) ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

02.00

03.00
04.00
05.00

06.00
07.00

Lte~ benzilico(óx}do de benzila,ótnr di_

08.00

Éto~

09.0Ó
10.00
11.00
12.00

"4.
4

4
4
4

bonzflico) •••••••••••••••••••••••••••••••
but{lico(óxido de butila. étor dibQ

4

tll,ico) ••• ~ ••••••••••••••••••••••••••••••
Éter cloro_etflico(éter beta_beta diclo_
ro-etllico)
.
l::tsr etilbutÜico(óXido butiloHla)
.
Éter etÜico(óxido de eUla, atoxi-e.tano,
Bter dietllico) ••••••••••• ~ ••••••••••••••
l::tec'etllico do betanaftol •••••••••••••••

4

4

"
4
4
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ATOS DO PODER EXECUTIVO
CÓDICO

AL!QUOTAS

!.u::il.CA1XlR!A

SubpoSiç.. o

LI

cIte",

29.08

~t8r e t í.Lí e op r op f Lí c nf óx í.do

14.00

la) •••••••••••••••••••••• : •••••••••••••••
~ter fenilcresflico(óxido. f e n Lcr-c e Lj a ) ••
~ter fenÜico(óxido de difenilo,éter di_

16.00

r ení i t cc) •••••••••••••••••••••••••••••••
Lter fElnIlico de glicol(1:2_difeniloxi_

19.00

4

e Eano ) ••••••••••••••••••••••••••••••••••
Éter Ls op r op Ll Lcof cx.í du de isopropila) ••
~ter metIletIlico(óxido met í'Le t j o ) •••••
Éter metÜico(étor diry1Dtflico) ••••••••••
í

"

,
"
"
4

Éter ·metflico do be t anaf'Eo L•••••••••••••
Éter me t i Ip r op i Lí co •••••••••••••••••••••

"4

22.00

Éter metÜi"co de dinihobutilmctacrElsol
(mus e Q1nbr[)tte) ••••••••••••••••••.•••••••

4

23.00

Éter met Ij Lco do putiJ.Illehicresol .••••••••
~ter metflico de metac.rosol •••••••••••••

20.00
21. 00

24.00

25.00
26.00
27.00
28.00

Eucalip tal {c Lneo L) ••••• ,
.
Fene t o L (é te r e tilfenúi co ).' ••••••••••• i ,
r'lefenesina (otto- toloxip ro-panodiol) ••••••
1·18 b Leriovd Lcb e t anaf'bu L ••••••••••••••••••
í

30.00

Nãt r o-ean Leo L ••••••••••••••••••••••••••••
tl-itrofenetol ••••••••••••••••••••••••••••

31. 00

11estilbol~••••••••••••••••••••••••••••••

32.00
33.00

[teres do etileno glicol
.
Ét ar-e s do dietilenoglicol •••••••••••••••
filcool anfs co ••••••••••••••••••••••••••
Dietilenoglicol
.
Gl icer ilguaiacol
.
Clicorilguetol ••••••••••••••••••••••••••

29.00

34.00

35.00
36.00
37.00

38.00
39.00
40.00

ã

"4
"c
4

"4
4
t.

4

"
"4
4

Eugenol •••••••••••••••••••••••••••••••••
C<li:.col(éter metIlico do pi"rocatecol) •••
Guetol(eqi p Lr-ocabe qu i naj á t e r- et Ir co

4
4

í

do pirocatecol) •••••••••••••••••••••••••

4

/il.OO

r eo-euceno

4

42.00

Veratrol(éter dim~tflico do ca t eco j

43.00

Sulfoguaiacolato de potássio ••••••••••••

44.00

Hidroperó>:ido de ctila ••• ' •.•••••••••••••
Peróxido de c t Lj a •••••••••••••.••..•.•••
Poró>:ido de c c Ln-b exanona ••••••••••••••
Peró>:ido de di_tcrc{ário_butil~ •••••••••
Outros •••••••••••••••••••••••••••••..•••

45.00

46.00
47.00
99.00

í

•••••••••••••••••••••••••••••

) ••••

í

"4
"4

"

"4

{l0.00

EPdxIDOS, EPOXI_ÁLCOOIS, E~O~r_FENdIS E
EPOXI_ÉTERES(ALFA OU 8ETA)jSEUS DERIVADOS
HALOGENflDOS. S'ULFONAD05,NITRADOS E NITRO_
SAOaS

rn,

Epicloridrina ••••••••••••••••••••••••••••
Óxido de es t ceno'(epéx.roo de. estireno) •••
Óxido de e t Ll enof epóx Ldo de u t Lono ) ••••.

"t.

Óxido de propileno(epóxido de propil~~o).
Outros
~ •••••••••••••••.•

4

00

02.00
03.00
04.00

99.00

:29.10

d

í

15.00

18.00

1.P.I,

.ssopr op t i et L,

13.00

17.00

29.09

.,J

00.00

í

í

ACETAI5 r 5EHI_ACETI\I5,. HE5~1O 05 DE rUN _
ÇÕE5 OXIGENADAS SI!'lPLES' OU COi1PLEXAS;SEU5
DERIVADOS HALOCENADOS, SULfONADOSj NITRA006 E NITflOSADOS

4

4

'I
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DO PODER EXECUTIVO

ATOS

:Posição

"

ALíQUOTAS

MERCADORIA

SUbp031çao

LI

"

rt<::m

J .:P,I.

"

m, 00

AcataI d e t Ll í.co •••••••••••••••••••••••••

4

ü2.00

Acatar dimet{lico ••••••••••••••••••••••••
Alcoolato de clo~al(mono_otilacetalclo~

4

ral_hidratado,alcoolato de otilelaral) •••

4

03.00

í

04.00

Cloropropi1ac"éta1 ••••••••••••••••••••• , ••

4

05.00

Mati1a1 ••••••••••••••••••••••••••••••••••

D6.oo
ü?oo

Suf r o L•••••••••••••••••••••••••••••••••••

4
4

Da. DO

mcrai.oee- (91icoral) ••••.•••••••••••••••••
1,3 _ d oxana ••••••••••••••••••••••••••••

4
4
4

99.00

1,3 _ d i oxc Lana ••••••••••••• : ••••••••••••
Outros •••••••••••••••••••••••••••••••••••.

4
4

00.00.

ALDEíDOS, ALDEioos_ÁLCOOIS, ALDEfoos_fTE_

m.DO

Aldaldo acé t Lco (atanal, ece taj ccfdo ) ••• , ••
A1àoldo acrllico(acro~a{~a,propenal)
• ••••

09 -:00

10.00

r ecesar.cca •••••••••••.•••••••• ; .•••••••••••
í

v _ COMPOSTOS DE FUNÇÃO ALDEíDO
29.11

G2.00.

03.00

04.00
05.00
06.00·

Aldeldo a Lf a-wm í Lc i nâmí.oo ••••••••••••••••
Aldoldo bcnz c co (b enz a Lde.i do ) •••••••• : •••
Aldeldo butl1ico(butanal) ••••••••••••••••

4
4
4

í

A1dsldo

4

08.00

cápr ico {decane j )
..
A1deldo capr {Lí.co (octana1) •••••••••••••••
A1deldo cinâmico(cinama1deldo) ••••••• ~ •••

09.00
10,00

Aldeldo crotônico {but.cna L) •••••••••••••••
A1deldo fó rmi co (f orrnaldlJldo, melanal) •.••••

4

11.00

.
Aldeldo r en.í Lacé t í.co ; ••••,
. A1doldo heptIli co (tiop t ana L, enantol) ••••• -•
Aldeldo láurico (dUOde canal ) ••••••••••••••

07.00

29.11

RES, ALDEfooS-FENÓrSE OUTROS -n.or rcos DE
fUNÇÕES ·OXIGENADAS SIMPLES OU. COMPLEXAS

12.00

13.00

14.00
15.00

A1daldo para_iso_p ropi l_alfa_metil_hid:t:0_
cinâmico •••••••••••••••••••••••••••••••••

4
4
4

4

4
4

Aldaldo p~largônico(nonanal) ••••••• ".-•••'••

4
4
4

16.00

AldoIdo propiônico(propana1) •••••••••••••

17.00

ru ce Ioo

und'ocÜi co (undacanal) ••••••••••••

4

18.00

Ci c rcc b:ai s (cic1oci t r aL) ••••••••••••••••

4

19.00

Citral (go ranial, flor a l,1 emonaj, ) •••••••••••

4

20.00

Ef t r cne Ia L•••••••••••••••••••••••••••••••

4

21. 00

Clioxa1(aldo{do cxé t r co )

22.00

í

.

4

Hel<lldeIdo

• ••• ,· •
~etilglioxal (aldoldo pirúv ico) •••••••••••

4
4

24.00

Para-aldo.ldo ••••••••••••••••••••••••••••.

25.00
-26.00

p ar af ormaldc{do
.
P,ar ilaldo Ido •••••• , ••••••••••• ," •••••••••

27.00

p r opancdd ak (Il,hlsldo malônico )-••••••••••••

4
4
4
4
4
4

23.00

28.00

Sefranal ••••••••••••••••••••••• , •••••••••

29.00

Alds{da glicôlico •••••••••••••••••••••••

30.00

Aldol ••••••••••••••••••••••••••••••••••••

31.00

Hidroxici t r one I a I

.

32.00

Aldeldo an!sico(aldaldo paramEltoxiban_

33.00

zóico)
.
'Aldo!do et tpr-ct.oce tóquico (atil vanilina,
í

4
4
4

ccs,

ATOS DO PODER

381

EXECUTIVO
ALíQUOTAS

CÓDIGO

"l'otllção

o

I;}

Item

29.13

.'

van Lr ona ) •••••••••••.•••••••••••••••••••
Aideido metLl enop r otocatéquico (he 1 io~ro_

o.

p í.na , piperonal)
; •••••
Aldoído me t i lp rotoca tóqu i c~ (vanil ne )

4

35.00

35.01

uan i Lí na bruta(lioxina) •••••••••••••••••

35.99

üua Lque r outro ••• ; •.; ••••••••••••••••••••

4
4

36.00
37-.00

Aldeído p r o t cc at equ cu ••

4

ã

í

0"0 • • • • • • • • 0 . 0 • • •

Aldeído salid..lico(aldéido orto_hidroxi_
bnnz ó.í co ) •••••••••••••••••••••••••••••••

,

Outros ••••••.•••••••••••••••••••••••••••

4

00.00

DERr VADOS HfllOGENADOS, SUlFONADOS, N!TRADOS
E N!TROSADOS DOS PRODUTOS-DA eosrcxe 29.11

01.00
02.00

Amilenocloral. ••••••••••••••••••••••••••.
Elutilcl oral (tr Lc Lo r ncut ana

03.00

Cloral (t ric loro_aldo {do) •••••••••••.•••••

04.00

Cj o r

D5.DO

~J{trobenzaldo{do ••••• , •.••••••.•••••••••••

4

99.00

Outros

4

í

)

•••••••••••••

obeoz aldo{~o

.
.

VI _ COMPOSTOS DE'FUNc1(O CETONA 011 Dr
CAO QUI NONA

29.13

css,

1.1'.1.

34.00

9~.OO
2~.12

MEllCAIlOTIlA

Subpos1çao

,
4

G

u

rUN

00.00

CETONflS, CETONAS_ÁLCOOIS, CETONAS_ FENÓI 5,
CE TONAS_A LDEfDOS, QUINONAS, OUI NONAS_ÁLCO_
OI 5, QUI NDNAS_ rENOIS, QUI NONAS_ALDE tons E
OUTRAS CETONAS E OUINONflS DE FUNÇDES- oxr
CENADAS SUlPLES ou CO~lPLEXAS;SEUS DERIVA
DOS HALOGENADOS, SUlFONADOS,NIT.flADOS E N!TROSADOS

OLDO

Acetilacetona (pontanodiona) ••••••••••••••

4

02.00

Acetofonona (hipnona). -••••••••••••••••••••

03.00

fice tol [ace t i I carbinol ,hidroxip ropanor7la) ••

4
4

04.00

Acetona (p r-op anona , dimetilcetona) •••••••••

4

05.00

Acetoni Lace tona ••••••••••••• , ••••••••••••

4

06.00

Sen z i 1 ocnocc tcoe

4

07.00

Benzofenona

.

4

08.00

Bi_acotila(butadiona,di_acetila) •••••••••

4
4

,

í

,. ; •••

09.00

But.r IdimÇJ t r Laco t o f'e nona •••••••.•••••••••••

10.00

Cilnfora n.aturaI' ou sintético •••••••••••••

11. 00

Carvona ••••••••••.•••.•••••••••••.••••••••••

12.00

Ci clo_hexanona •••••••• , ••••• , ••••••••••••

"

4

"

l3.00

. Ciclopen t anona (adipocetona) ••••••••••••'.

4

14.00

Di:-acotona álcool ••••••••••••••••••••••••

.15.00

fenchona

4
4

16.00

foronas ••••••••••••••••••••••••••• ~ ••••••

17.00

Ionona5 ••• : •••••••••••••••••••••••••• -••••

4

18.00

Lr onc

4
4

ó

, •.- • • • •

,•••••••••••••••••••• : •••••••••

,

19;"00

Jasmona •••••••.•••• _• ••••• ;

.

20.00
21.00

Montona

.

t1etilacetofllnona •••••••• ~ ••••.••••••••••• "

4
4

22.00

Metilami I cetona [h sp t anone ) •• , ••••••• ;,••.••

4

23.00
24.DO

Meti I ciclo_hexanona ••• , ••••••••••••••'••••
Mot il_h ep t il cet ona( ncnanona ) •••••••••••••

4.
4
4
4

25.00

~1etilotil~etona

26.00

Metiliononas

:

(b''J ta nona ) ••••••••

~ ••••• .;
;

I
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ATOS DO PODER EXECUTIVO
CÓDIGO

1'06i..;;0

ALiQUOTAS

SUbpOlliçao

a

Item

1.1

I.P.I.

01

."

4
4

27.00

Ne t.Ll Ls cbub i Lce t.c na (hexona) ••••••••••• ', ••

28.00

M.etiloctilcetona (dec30ona) ••••••••••••• ','

29.00

Me t Lnaf t í Lcu tona •••••••••

• ;.-. ~ •••

'4

30.00

tlxido de mes Lt La •••••••••••••••••••••• :.

t.

31. Da
32;00

ps eu do-i onãnas •••••••••••••••••••••••• '"
p r op ão r enona
.

4

í

~"""

í

33.00

P ropionona (dieÚlceton~)••••• : •••••••••••

.34.00

Acenaft~noquinona

35.00

Ant:caqL,linona •••••••••••••••••.•.•••••••••••

36.00

Bonzo,quinona (qu.inone ) •••• ',' ••••••••••• :.' •

37.00
38.00

Benz an t r ona
..
CJ;' isaz ina (1-8_di_hidrox i_ant:caquinona) •••

39. DO

Di_hidJ;'oximBtilanhaquin'ona (ác.í dc c e Leo.,

.

"4
4
4
4
4
4

f-;;nico) ••••••, •• ·••••••••••.••••• ~.••••••••••

4

L~O.OO

renan traquinona ••••••••••••••••••••••••••

41.00

Metilantraquinonll·••.•••• , •••••••••••••••••

,4
4

42,00

Naftoquinona •••••••••••••• ~ •••••••••••••.
Ouin aar-Lna (1_4_di_hidI.'"oxi_antI.'"aquinona)

4
4

l!S.OO

Ácido <:;anfossulfônico.~•••••••••••••••••
8romc.\:o d~ cânfo<'<l(bJ;'omocânfora) ••••••••

4
4

43.00

44.00

í

46.00

CID r ace tof8.nona •••••••••••••••••••••••••

.47.00

CloI.'"acotona(mucc ce~ona) ••••••••••••• ~ ••

48,00

Din i trodimet"ilbu tilaceto t'enona •••••••••••

4
4
4

49.00

l'JitJ;'oacotQf"'nona •••••••.•••••••••••••••• ,

4

50.00

~1e.nadiona •••••••••••••••••••••••••••••••

t.

51.00
99.00

Pregnenolona •••••••••••.••••, ••••••• :: ••••
~

Du t.r-os

4

4

..

VII - ÁCIDOS, SEUS ANIDRIDOS. HAlOCENETOs,
PEROXIDOS E PERACIOOSj SEUS DERIVADOS HALOGENADOS SULFONAüOs,
DOS E NlTROSADOS

00.00

Nr I KA -

MONOÁCIOOS, SEUS ANIDRIDOS, HP.LOGENETOS ,
PERdxIOOS E PERIÍCIOOS; SEUS DERIVADOS HA_

LOGENADOS, SUlFONADDS, NITRAÇlDS·E NITROSll.
DOS

01.00

Ácido acé t.Lco o anidrido acél:ico

m, Dl

Ácido acstico(etanóico)", Lnc Lus Lve o piro
reohoso ••••••••••••••••••••••••••••••••••

4

or. 02

AnidJ;'ido ace t j co •••••••••••••••••••••••••

4

'02.00

Sais do ácido acé t í.co

02. oi
02.02
02.03

Acetato de alum{nio
Acetato de bário

.

02.04

Acetato biícico de chumbo

.

4
4
4
4

02.05

Acetato básico de-cobro •••••••••••••••••.

4

02. D6

Acetato de cálci?

02.07

Acetato do cromo

i]2.D8

Acetato do Forro

02.09

Acetato de mag~ósio

.

:0 2 . 1'0

Acetato de mercúrio

.

'02.11
02.12
02.13

02.14

.

Acetato do amonl-o

, •••••••

,
~

:Aootato neutro de chumbo
Acetato noutro de cobre
Acetato de n{quol
'Acotato de pc t as e o ,
â

4,

.

4
4

.

.
.

;
;
;

.

.
.

"4
4
4

4

OES.
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ATOS

AUQUOTAS

CÓDIGO
:Posição

LI
O;

Subl'osi<;,ao

e

r aca

02.15

Acetato de .sódio •••••••••••••• .-••••••••••

4

02.16·

Acstato de zinco

.

4

02.99

Qualquer cut r c.•••••••••••••••••••••••••••

4

03.• 00

lstere~ do

ui

Acetato do amila ou de isoamile ••••••••••
Acetato do an í o i La •••••••••••••••••••••••

4

03.03

4

03.04

Acata.to d, benzila •••••••••••••••••••••••
Acetato do bc r o La .... ~ •••••• : ••••••• ~ •••

03.05

Acetato do butila ou de icobutile ••••••••

4

03.06

Acetato do c Lnam.i La ••••••

4

4

••••••

~

••••••

0.

Acetato de citronelilà •••••••••••• ~ ••• ~ ••

01.08

Acetato de otila.; ••••••••••••••••••• ~ •••

03.09

Acet",to de foniletila •••••••••••••••• ".,.

03.10

AcetatQ de geJ;':Jnile

,
4

4
4
4

.

03. il

Acetato do :' Lsubn rn í.j a

03.12

Acetato de' linalila

..

4

03.13

Acetato do mentila •••••••.••••••••••• ~ ••••

.

03.14

Acetato de metila •••••••••• ;

.

4
4

03.15

Ácetat'o de JlOnila •••••••••••••• ; ••••••.•••

4

03.16

Acetato de o c t.Ll a ••••••••••,
.
á cat.eto
de paJ;'acJ;'osila •••••••• '••••••• ','"

4

Acotato de p r-op Ll a ou do isopJ;'opila

.

4

Acetato de teJ;'p.anila

.

"«

03. ~8
03.19·
03.20
03.21.
03.22

4

Acetato do vinil:J ••• :
.
ncot accs de glicoJ;'in<l(mono, di e triacetl.
na ) •••••••••••••••••••••••• , •••••••••••••

4

Acetatos do eonaes t rof •••·•••• ~.'••••••••••

4
4

03~23~

Acet.e tc de c onc-ee t co l ;

.0 3 • 2 4

Acetato de estilbostJ;'ol

03.25

Acetato de hnxes t r oj ; • • • • • • • • • • :
Acetato da me s t í.Lbb.L, ,

03.26

..

í

; .••••••••

"

4

•••••••••

'

4

03.28

nce t atc do e t Lnod í'o L;
.
Aoetato dos ó t e r-e e do e t.i Lenoç Lí co l.L •••••

4

0'3.29

Acetato dos ·éteros do di_etilonogl.iéol., •• I '

4

03.30

Acetina

03.99

üue Lqucr- ou t r o ••••

04. DO

Ha Loqene t os do ácido acé t Lco

03.27

~

4

.

4

•••••••••••••,•••••••••

4

04.01

Brome t o da scetila

; ••••••

04.02
04.9.9

Clgreto de acotila
nue t qoo c ou t r o , ;

.
; ••••

05.00

Acidos br-omo.cáce t Lcos , o eue sais o ,btSJ;'8

05.01

Acidos b r-omccacé t ã cos •••••••• ; •••••••••••

,

05.99

Dua Lque r out.r-o •••, •••.•••·

; •••• .-.

4

06.00 '

Acidos c l or o-e cát Lcos , se ua sais

Gste -

"

€I

4
4
4

06. m

re
tícid9.9 cloJ;'o-;-ecético::, •••••••••••••.•••••

06.02

CloJ;'o-;-acstatos

..

4

06.99

QualÇlusJ;': put r o

.

4

07.00

,

4

í

03.07

03.17

29.14

ácido acético

03.02

03.

29;14

I.P.r.
."

. tícid9. b~nzáiç:o, OOU$ sais 8 éstsJ;'es

4

.•

07.01

Acido, bÇl[1~áico.•••••••• ~ ••••••••••••.••••

4

07.02

Bonzoato da amJ>llio

4

.
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ATOS DO PODER

EXECUTIVO

CÔDIGO

07.03

Bpnzoato básico de bi~muto

07.04

Benzoato do benzila ••••••••••••••••••••
Benz dat c de benzaiIa •••••••••••••••••••
8enzoata de cálcio ••••••••••••• 0 . 0 0 . 0 • •

4

aenz oet.o d, citronelila ••••••••••••••••
Benzo<lto de eb La •••••••• 0 ' 0 • • • • • • • • • • •

4
t:

ds Y8ran~ia.•••••••••••••••••••
de 1ina1i1a ••• 0 . 0 • • • • • • • • • • • • •
d, lí tio •••••••••••••••••.•••••

4
4
4
4

D7.0S
07.1)6

07.07
07.08
07.09
07.10·

07:U
07.12
07.13
07.1/1

07.15
07.16

07.17

07.99

,

Benzoato
8enzoato
Benz oat n
Benz6ato
Benz oat.o

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

.

~cido clorobonzóico ••••• ~••••••••••••••
~cido nitrobenzóico •••••••••• ~ •••••••••

08.99

Qualquer outro ••••••••••••••••••••••••••

09.00

Acido~ butitico e i!lobutfrico. eeuc sate.
a $steres, anidridos bub.i r Lcoe

09,D1

09.lG
09.11

Acido butlrico o' isobutlriço
.
Anidrido butlrico •••••••••• ~ •• ~ ••••••••
But.i;I:ato de amâ.La
.
ButiI:ato de amon10 •••••••••••••••••••••
ButiI:ato de etilã ••••••••••••••••••••••
B~tirato do iso-amila•••••••••••••••••••
8utirato da isepropila •••••••••••••••••
ButiI:ato de magnes10 •••••••••••••••••••
8utiI:ato do ~etila
.
8utiI:ato da sódio ••••••••••••••••••••••
Qualquer outI:O sal dos.écidos butírica a

09.12

Qu~lqueI:,o~ho· éoter ~os êcí.ooo but Icí.co

Ls obut.Lr fcu ••••• ~ ••••••••••.••••••••••••

10.02
10.03
10.99
11.00

Ácido cin~mico, seus sais a éstores

11:01

Ácido cinumico (ácido betafenilacrI11co).
Cinamato do sódio ••••••••••••••••••••••
Cinamato de benzila ••••••••••••••••••••
Cinamato de otila •••• ; •••••••••••••••••
Cinamato do 9uaioo01 ~
.
Cinamato de moti1a •••••••••••••••••••••
Cinamato da propila ••••••••••••••••••••
Qualquer outro ••••••••• ~ •••••••••••••••

10.01

11.02
11,03

11.•04

11.05
1l.U6

11.07

11. 99

4

4
4
4

4
4

..

c 1sobut1.I:1CO
'"
Ácido chaulmúgrica. seus sais e ésteres
Acida chaul~úgrica •• ~ ••••••••••••••••••
Chaulmugrato da eti1a ••••••••••••••••••
Chaulmugrato de sódio •• ~ •••••••••• ~ •••••
Qualquer outro •••••••••••••••••••••••••

10,00

4

4
4

sais

08. Dl

09.09

4.

4

í

08.02

09.07

4

d, morour1o •••••••••••••••••••
d, metila ••••• ~
.
Bonzoato õe naftila ••••••••••••••••••••
Benzoato d, pot áeeã o '"
.
Banzoato d, r-o dt n La •••••••••••••••••••
Benzoato de sódio
.
Qualquor outro
:
Ácidos cloro e nitrobenzóico, seus
6 é s t e z-ea

09.08

4
4

â

08,00

09:02
09.03
09.04
09,05
D9.0"6

29.14

0"'.

4

4
4
4

•

"
4
4

4

4
4
4

4

4
4
4
4
4

4
4
4
4
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ATOS DO PODER ExECUTIVO
J.L1QUOTAS

CÓDIGO

01>5.

)reRCAIlORll

12.00

Ácida asteárica, seus sc c c óstere5

12. Dl

Ácido esteárico (ácido octadecanóico) ••

12.02

Estearato de a1umlnio , •••••••••••••••••

12.03

Estear a to o:\e buti1a

.

12.04

Ee t e ar-at,o do. eãrc ro

.

12.05

Esteerato de chumba

12.06

.
Ea t carat c do e t La
Ea t e ar-at o d, 11tio ••• ~ ••••••••••••• ~ •••

12.07

12. ue

í

••
•
4

4

â

4
4

12.09

Eo t o ar a t c de magnésio; •••••••••••••••••
.
Es t ea r a t o do mereurlO

12.10

r ct oerct o do zinco

12.99

Qualquer outro •••••

13.00

Acido fórmico, seus s a.i s

13.01

Acido fórmico (úcido mot anó.i co ) • '" ••••

13.02
13.03

8

Formi"to de bonz â La
Formi a to do cãlcio

•

••

.
.

Formiato do citronolil,,·
For-m a t c d, etila(orto) ••••••••••••••••••

13.06

Tormiato do fenilotila •••••••••••••••••••
Formiato do gar<lnila •••••••••••••••••••••

.

í

13.09

Formiato d, s oc amí.La •••••••••••••• : •••••
Formiato d, isobornila
.

13.10
13.11

Formiato de .í s obu t i La
Fo rrnLaho de 1in"lila

13.12

Formiato da -men t í Le ••••••••••••••••••••••
Furrn i a t o de m-etila
.

D.13

.

óstorOG

13.05

13.00

•
•
4

.
•.••

13.04

13.07

4

.

ã

; ••••

.

13.1/1

r crmí at c do propil<l

13.1S

Fo rm.í e t o de r cdj n í.La •••••••••••••••• ; ••••

.

13.16

Fcrmí at c de códio ••••••••••••• ~

13'.17

Cloroformi<lto de e t Lfaf cj o rc cacbona t o

.
de

e t Le} ••••••.•••••••••••••••••••••••••••••
í

13.99

Dua Lque r outro

14.00

Ácido ginocárdico,sous sais e estores

.

14. oi
14.02

Acido ginociltdico
Ginacardato de sódio

14.99

uu Lquar- outro

•
•
••
e
•

•
••
4

~

•
•

•
•
4

,;•••••••••
.

4
4

.

4

4.

Fenilacetato do
F'ün j ac a t a t o do
í

Fenilacstato de
Fsnilacetat~·do

Fonilacetato do

r ení j acot.a.to do
16.00

ficido oleíco, s eus saio e és ter os

16.01
16.02

Ácido o1~ico
01aato do cé c Io

:.

4
4

16.99

Quulquor 04tro...........................

4

í

.aros

DO PODER

ExECUTIVO

C6DIGO

:Posição

"

css,

ltIERCAOORlA

Subposiçno

Item
saio a

17.00

Acido pe.l mf t.Lco ,

17.01
17.99

il"cido pa1mftico •••••••••••••••••••••••_••

18.1)0

SIlUlI

é

at n rea
o

Ou'-'lquer outro •••••••••••••••.••••••••••••
IÍcidoll acrílico e ae t ac r j LLco ,
á s t e r ee

.9llUS

4
4

sais

e
18.01

Acido acrf1ico •••••••• ~ ••••••••••••••• ~ ••

16.02

Acido m9tacrfli.co ••••••••••••••••••••••••

4

.. 18.03

Acrileto da ll1oti1a •••••••••••••••••••••••

4

18.04

Acrilll..to de atile ••••••••••••••••••••••••

4

18.05

Metecrilato de mot ila

4

18.06

He fac r Lo t.o da eti1a •••••••••••••••••••••

4

16.99

Qualquer outro •••••

4

),9.00

tlcidq e anidrido propiônicoB, SGUS sais 8
és t.er es

;

í

o •••••••••• • ••••••••••

19.01-

Ácido proPiônico ••••••••••• ~ •••••••••••••

4

1?02

Anidrido propiônico ••••••••••••••••••••••

19.99

Ilualquer outro ••••••••• ·••••••••••••••••••

4
4

4

20.00

~cido eorb co ••••••••••••••••••••••••••••

99.00

Outros

9$'.01

9;1.02

Acido ceor If ãco ou cct.Iü Lcc ••••••••••••••
Capriloto estanoso(octoato estanoao) ••••

99.03

IÍcido céor t co ••••••••••••••••••••••••••••

4

99.04

Acido co Lànf co

.

4

99.05

A:cido ciclo_haxanoc<lI-box{lico

.

4

99.06

Acido ciclopentcni1;;lcótico •••••••••• ·•••

~.

I,

99.07

Aoii:la r cn Lp r-op ên.í.co ••••••••••••••••••••

99.08

Ácido hexflioo

99.09

!toido hid,"!oo~rpioo••••••••••••.••••••••••

99.10

Acido Iinoléioo ••••••••••••••••••• : •••••

4
4

99.11

ADido linolênioo. o
• ••
Acido naftóico ou naftalônico •••••••••••

4
4

99.12

í

í

í

.

4
4

4
4

9?13

.(cido 2_otilRh€Jxóico (2 cc t.Et t co ) •••••••

4

9í'.11l

(til_hllxoato os tanoeo •••• -•••••••.••••••••

I,

99.15

:0:9.15

4

~cidos vaIeriânico e isovaleriBnioo •••••

4

.

4

..

4
4
4
4"

99.16
_99'.17

Cloreto de benzólla

99.18

Peróxido de b enz o Ll.a •••••••••••••••••••••

Clorato de nitrobemzof1a

99.19

tloreto de tiub Lr í.Le •••••••••_

99.99

Quelquor outro ••• :

..

00.00

POLIACIOOS, SEUS ANIDRIDOS, HAlOGENETOS,PE
RÓXIDOS E PERÁCIDOS; SEUS DERIVADOS HALOGE
N~DOS, SULFONADOS, NITRADOS [ NITROS~OS.

01.00

Ácido e anidrido orto~tálico6, aous sais e
ésteros

~ •••• '••••

01.01

.ol:cido

.

4

01. 02

Anidrido rtâlico •••••••••••••••••••••••••

4

01. 03

Ftalato do bwtila •••••••••• 0

4

01._011

Fba Lat o de c rc rc-nexraa

01. 05

Ftalato de e t.Lfa ••••••••••••••••••••
FtaInto da motilll.
,

01.06

orto.. ftálico

•••••••••••••

~.;

.

4

••
..

4
4
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OóDIGO

AL!QUOTAS

oro.

Subpoe1çao
e

Item

01.,07
01.99

Ftalato de optila
Qualquer outro

.
.

OZ.OO

Áoldo·paraftálioo. ~ouo oaio O 66tor09

OZ•.Ol
OZ.02

Ácido paraft';lico (teraf~iílico)
Te r ert.e La t o de dimetila
:..............

4·
lili-

02.99

qualquer outro

03.00

Ácido metaft';liql. seus sais o óstoroo

03.01
03.02
03.99

Áoido metaftálico (isof'hílico) ••••·.u .....

eo tt.e at o de dimotila •••••••••••••••••.•••

4
4

qualquor outro ••••••••••••••••••••• ~ •••••

4

04.00

Ácido D anidrido malsico, seus-sais e ss~

t

:........

4
4

r-ee

D4.01
04.0Z

Ácido meléico (úcido cis-butanodióico)
Anidrido malsico (~oxflico)

04.99

Qualquer outro •••• ~

4

4
.

Ácido oxéj co , eeue sais e-éebe cea
í

4

'29.15

Oxalato de

a

üxeLat.o do

4
4
4
4
4
4
4

Oxalato do
.üxaj at o de

Oxalato de
Oxalato do
üxaLat.o de

Oxalato do
Oxalato de
Ox<>lato de

4
4

üxej at c do

4
4
4

Oxalato de

:S.16

06.00

Ácido eobéc í.co , .e eue saio 8 óstoros

06.01

06.02

Ácido sebáoioo •• ,
.
sebe ceuo de d í Locb.í La •••••••••••••••••••

4
4

06.99

QuaXquor outro

99.00

Outros

4

99. oi

Ácido ad{pico (hsxanodióico)

99.02

Ácido diclorof'tálico ••••••••••••••••••••

4

99.03
99.04

~cido malônico ••••••••••••.••••••••••••••
Ácido aucc In í.co" (b~tenodióico) ••••••••••

t:

99.05

Ácido t a t r ac.l c r-of t é l Lcc

99.99

Qualquer outro ••••••••••••••••••.••••••• ;.

DO.OO

ÁCIDOS_ÁLCOOIS, ACIDOS_ALDEíDOS, ACIDOS_
CETÓNAS, ÁCIDOS_FEMÓIS E OUTROS ÁCIDOS DE
FUNÇÕES OXIGENADAS SIMPLES OU COMPLEXAS,
SEUS ANIDRIDOS, HALOGENETOS, PERÓXIDOS E
PERÁCIDOS; SEUS DERIVADOS HALOGENADOS,SU1
fONADDS, N1TRATOS E NITROSADDS'

4

.

4

"

4
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{ATOS DO PODER
CÓDIGO

01.00
01.01

ALiQUOT!IS

Ácido c{trico,s.6US cais e ésterss

Ácido c{trico (hidroxip.ropanotr.icarboxüi.

co) •••••.• _••

29.16.

0.0 • • • • • • • •

_

•••••••••••••••

!'

01.02

Citrato de alum{nio ••••••.•••••••••••••••

01.03

Citrato de ce Lc o •••••••••••••••••••••• ~

01.04
0l.05

Citrato de ferro ••••••••••••••••••••••••

01.06

Citr",to de l{tio •••••••••.••••••••••••••

4
4
4
4
4

.(l1.O?

Citrato do pobáo s Lc •••••

4

01,08

Citrato de sódio ••••.•••••••••••••••••• ,

01.09

Ci tri1to de butila •••••••••••••••••••••••

í

Citr"to de ferro amonical .•••• _•• , ••••••

0.0 • • • • • • • • • • • • •

01,10

Citrato de atila •.•••••••••

91 • 99

uuaj quur outro

02.00

f;cido q Luccn í.co , aeua tais o ést:eros.•

02.01
02.02
02.99

4c i d o

03.00

Ác.ido 1úetico, seus sais e lÍst~re3

03. ui

Ácido 1áctico (alfa h.í dr o x ip r op Lond co ) ••
Lact at.c de omônio •••••••••••••••••••••••
lactato da a ntirnânio ••••••.••••••••••••••
lactato de bismuto ••••••••••••••••••••••
lactato de but.Lj e
lact;'lto da cálcio •••••••••••••••••••••••
la"ctato do e t LLa ••••• ; •••••••••.•••••••••
lactato de ferro •.••••••.•••••••••••••••

03.02

0

..

.

4
4
4

•

ütuconet.o de- cálcio •••••••••••••••••••••

4
4

Qualquer outro

4

gludônico •••••••••••••••••••••••••

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

.4

4

03.09

lactato da mercurJ.o

.

03.10

l.act.a t o de sódio

.

4
4
4
4
4
4
4
4

03.11

lactato de zinco ••••••••••••••••.••••••••

4

03.99

üua Lqu er outro ••••••••••••••••••••••••••.

4

04.00

Ácido ee.í ãcf Lí co , a e u a sais

03.03
03.04

03.05
03.06
03.07
03.08

(3

ástore8

04. Dl

Ácido ear cf i t co

04.02

Salicilato de alfa_nafLol •••••••••••••••

04.03

Salicilato do amila e

04.04-

Salicilato de. benz Lka •••••••••••••••••••

04.05

Salicilato de biomuto

í

(orto':'hidroxib'ol1zóico) •
i~o_amila ••••••••••

,

..

4
4
4
4
4

'04.06
04.07

Salicilato do bornila " •••••••••••••••••
Salicilato de but í.La

.

04.00

Se Lí.c LLat o de cálcio

! ••••••••••••

4
4

04.09

ca.f.ri

Salicilato dEi citI'onalila •••••••••••••••
Salicilato de e t Lj a
.

4
4

04.11

Salicilato do fani1a (salol) ••••••••••••

4

04.12

Sa1icilato do gorani1a ••••••••••••••••••

04.13

Salici1ato de 91ico1 ••••••••••••••••• ; •••

•,

ü4.14

Salicilat9 do menti1a ••••••••••••••••••••

4

04.15

Sa1ici1ato de metila •••••••••••••••••••••

4

04.16
ü4.17

Sa1ici1ato do naftila •••••••••• ~ •••••••••

4

Salicilato dó ~odinila •••••••••••••••••••

ü4.18

S<,l.licilato de sódio •••.•••••••••••••••••••

4
4

04.99

Qualquer outro •••••••••••••••••••••••••••

4

oss,
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.

CÓD!GO

b1Çíio

A11QoorAS

Subposiço.o
o

ItcJ:I

05.00

Ácido tç~tá~icol 8GUO oais o ésteres

05.01
j15.02

Ácido ta~tá~ica(di-hid~oxibutanodi,óico)..
Tar-t ar-at o de erní Ia •••••••••••• ·•••••••••••
Tar t ar-at o da amoru,c •••••••••••• ~.........
Tar t ar-at c do bismuto ••.••••••• ~...........
'rar tar-e t.c básico-de pot,;ssio..............

05.03
05.04
05;05

I.P.I.

.,
4

4
4

4
4

05.06

Tar-b ar-abc do

05.07
05.08

Tar t.ar-a t c do cádmio.. ••• •••••••••• ••••••••
Tartâ~ato de cálcio .•••• :............ •••••

05.09

Tàr t ar a t c dUPI.o de antimônio e potássio

05.10

rar tar e tc duplo de sódio e potássio

de Seignetto) ••••••••••••••••••••.••••••• ;.

4

05.11

Tartarato de a t Lj,a , .••••••••••• •••••••••••

4

05.12

Ta r t ar a t o de rer~o o.potássio.............
Tar t a r at o do potássio(neutro).............
Tartarato de potásSio(ác:ido)ou b ear taca.,
to de potásÚo(cromor de tártaro).........

4

4

Tartarato de .eócn o
:....
Tartarato de' bioffiUto e potassio............

4
4
4

05.13
05.14
05.15
05.16

:29.16

1 •.1

b~tila...

•.••

11

(tártaro smético).........................
(Dal

4

4
4

4.

í

05.99

Dua Lque r- outro.'....................

06.00

Ácido gálico

06.01

GaIato básica do bisffiutO(- Eubgalato).......

06.99

Qualquor outro........ ••••••••••• •••••••••

4
4

99. ao

Outros

99;01

Ácido acetil-orto_cresot{nico

99.02
99.03

Ácido ace t í l s a Lí c Êf i co (uep i c Lna ) ••••• H

Acido agaric{nico ••••••.••••••••••••••••••

4

99. D4

Ácido an.í o i cc ••••••.•••••••••••.••••••••••
Ácido bota_hidroxi_di_iodofenil_alfa_p 1.'0_'

4

99.05

" ••• :
•••

4

4·

plonloco ••••••••••••••••••••••.•••••••••••••

;,

99.D6

Ácido cólica....... •••••••••••••••••••••••

4

99.07

lI~ido

99.08

cr-e s cb In.i co •••••• , ••• ~.""'''''''''.'
IIcido' desoxicólico ••••••••••••••••• :......

4
4

99.09

IIcido diclol'o_f8noxi_acético.. •••• ••• •••••

4-

99.10

IIcido fonilglicólico.......... ••••.•• ••••••

4

99.11
99.12

~cido renoxi-acético......................

4

Ácido gent{sico..................... ••••••

4

99.13
99.111

IIcido glicólico....................... •••

4

IIcido

cvu l fn Lco , , •••••••••••••••••••••••

4

99.15
99.16

Ácido málico............ .•••••• ••••••••••

4

IIcido [llctilcloroi·onoxi_Bcético. •••••• ••••••

4

99.17

IIcido octil_oxi_acótico.:............ ••••

4

99.18

libido oxi_antracônico....................

4

99.19

IIcido oxinaftóico ••••••.•••••••••••••••• ,

4

99.20

IIcido oxelacético........... ..•••••• ••••••

4

99.21

IIcido para_hidroxibonzóico...............

4

.99.22

IIcido piporon{lico.... •••••••• ••••••••••.

4

99.23

Ácido pirúvico(oxipropanóico) •.••·.•••••.•

4

;19.24

Ácido óaliciloalicIlico(Clalisal,diplooal)'

4

j

oro.

390

ATOS :DO PODER

ExEcuTIvo

CÓDIGO
POB1Ção

ALíQUOTAS

Subpoeiçao

, '''''''

99.25

iI"",ido t r-Lc Io r o fenoxi_acótico ••••••••••••

4

99.26

nce t

e cebe t o do otila ••••. ,.,: ••••••,•••••

99.99

üue Lque r outro .•••

4
4

í

j

VII.! _ ~STERES DOS
SAIS;

. 00.00

écrons

MINERAIS E SEUS

SEUS DERIVADOS HALOGENAOOS

SlJLFONAOOS.

29.17

o ••••••••••••••••••••••

,

NITRADOSE NITROSflOOS.

~STERES SULFÚRICOS E SEUS SAIS; SEUS

<,"

DERI

VADOS IIALOGENAOOS, SULFDNADOS, NITRADOS E
NITROSflOOS
.
01.00
29.17

29.18

la) •.••.•••.••••••••••••••.•.••••••.••••••
Sulfato neutro do etilB(sulfato do di_e,_

4

0:1.00

tila) ..•••••••••••••••.•..•••••••••••••...

4

04.00

Sulfato neutro de metila(sulfato da dime_"
tila) •••••••••••.•••••••••••••••••••••••••

4

99; 00

Outros ••••••.••••••••••••••••••••• c••••••••

4

00.00

~STERES NITROSOS E NtTRICOS; SEUS DERIVA _
DOS HALOGENADOS, SULFONAOOS, NITRADOS E N1.
TROSADlJS

01.00

Ní t.r a t.o de

amila ••••••••••••••••••••••••••

4

02.00

Nitrato do butil" ••••••••••••••• '••••••••••

03.00

Nitrato do a t LLa ••••••••••••• ; ••••••••••••

4
4

04.00

Nitreto d, metila •••••••••• , •••.•••••••••.••
Nitrato d, propilEl ••••••••••••••••••••••••

4

Nitrito do amila •••••••••••
Nitrito d, butilEl •••••••••••••••••••••••••
•••••

4

09. DO

NHrito do Eltila ••••••••••••••••••••••••••
Nitrito do propila •••••••••••••• ~ •••••-••••

4
4

10.00

Nitrito do mot La ••••••••••••••••.•••••••••

11. 00

Ni troglicerol (trini trugli co 1:'0 1) •••••••••••

4
4

12. DO
13.00

Ni troglicol ••••••••••••••••••••••"•••••••••
re c ren.í t r opent.a-e r i t6 tol Cpen t ri te) •••••••

99.00

Outrae .••••••••••••••••••••••••••••••••••• o

00.00

~STERES rosrõmcos E SEUS SAIS, INCLlJSIVE
OS LACTOFOSFATOS; SEUS DERIVADOS HALOCENA"
DOS, SlJLfONAD.OS, NITRAOOS E NITROSADOS -

06.00
07.00
08.00

29.19

4

Suj.f at o écido de motil,a(Gulf<>to monomo t L,

05.00

29.19

Sulfeto ácido do etilo(sulfata monoetila)

02.00

0'0

•••••••

:

í

4
4

4
4
4

01. 00

ticido glicexofosfórico ••••••••••••••••••• ".

4

02.00

4

03.00

l'iciclo inoeitol hex"fosfórico e acue S?is ••
Fosfato do que í aco I •••••••••••••••••••••••

04.00

Fosfato de tributila (tHbutÜico)

.

4

05.00

Fosfato de tricresila(tricrosilico) •••••••

4

06.00

Fosfato de

tri-stil" ••••••••••••••••••••••

4

07.00

Fosr .. to de trifenila (tri fanílica) •••••••••

4

l car-cf'osfe t c de sódio •• o" •••••••••••••

4
4

08.00

ü

09.00

Glic8rofosfoto da c:Jlcio ••• ;"•••••••••.••••

10.00
11.00

í

Glicerofocfato do ferro'••••••••••••••••••
"Glicerofosfato de

magnas~o

•••••••••••••••

4

4
4

12.00

qU<llqusr "outro glicorofoofato ••••••••••••

4

13.00

Laot or osrc tce ••••••• _•••••••••••••••••••-.

4
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CÓDIGO

:Posiçiio

~9.20 '

:29.21

ALíQUOTAS

Subpoe í.çao

o

H<m
99.00

nuí.roe •••••••••••••••••••••••••••• .;••••••

00.00

~STtRES

CARBCNICOS E SEUS SAIS; SEUS' DE_
RIVADOS HALOGENADOS, SULFONADOS, NITRA _
DOS E IHTR0.í>ADOS

01. 00

Carbonato·di-at!lico •••••••••••••••••••••

4

02.00

Carbonato do.guaiocol ••••••••••••••••••••

4

03.00

Ortocarbooatb, de etila ••••••••••••••••••

4
4

99.00

Outros; ••••••••••.• '•••• '" ••••••••••••••••

4

00.00

OUTROS ~STERES DOS áCIDOS MINEnAIS(EXC~_
TO 05 ~STERES DOS ~CIDOS HALOCOJAOOS) E
SEUS SAIS; SEUS DERIVADOS HALOGENADOS,
SULFONADOS, NITRADOS E NITROSADOS

01.00

Oibutilditiofosfato de sódio ••••••••••••

4

02.00

Dicl;esilditiofosfato de flódio •••••••••••

4

03.00

s Lí.cot o de o t Lj,a •••••••••••• ;.•••••••.•••

4

04.00

Lí.cf'oaf abo de O,O_dietil_p_nitl;ofllni1. ••
. Tiofosfato de O, O_dimotil_p_ni t r-nf ari i L, •

4
4
4

05.00

í

06.00

0,0 dimetil (l_hidroxi 2,2,2_triclol;oo_
til) Fosfonato ••••••••••••••••••••••••••

07.00

0,0 diotil_S_(etil_tiomotil) f~sForo di_

tioato ••••••••••••••••••'••••••••••••••••

4

08.00

3- (d f raotoxi roe fin i loxi) _N, N_dimstilcis_
c r o t onarrd da •••••••••••••••••••••••••••••

4·

09.00

14.00

0,0 dietil_S_banzil tiofosfato ••••••••••
Fosfato de 2_cloro_2_dietilcal;bamil_l_me.
til vinil-d'imetilu ••••••••••••••••••• -•• ; ;
Fosfato de 2_col;bol:1stoxi_1_motilvinil_di_
raoe ru ••••••••••••••••••••• ~ •••••••••••••
Ditiofosfato de O,O_dimetil_S_motilcal'ba
milmetile •••••••••••••••••••••••' •••••••••
O, O_distildi t í.of'os f'o c Lrnnbeno ,' •••••••••••
Fosfato de cs:o- (2_motiicarba~il.,l_metilll1.
ni1) d i rnet Ll.a ••••••••••••••••••••••••••.•
FosFato de 2_Clol;O_l_(2,4_diclol'ofonil)di

4

15.00

tilvinila ••••••••••••••••••••••••••••••••
2_0 j or o-u- (2,4, S_tl; icloroFen i 1) v in il dil'l8

4

16.00

til fosFato •••••••••••••••••••••••• .-••••••
O,O_dietil S_p_oloroFenil tiometil r ccrc-

4

17.00

rcd t í oabo
.
N_rnetil_N_ (1_naf til) monof j.uor-o.cecaboamí.oo

4

18.00

10.00
11.00

4

4

,

í

12.00
13.00
29.21 .

í

19.00

4
4

í

N_nitrofenil_tiono bonz cno f os fune Eo
et

í

de

La •••••••••••••••••••••••••••••.•••••••

4

20.00

O,O_dimetil_S_(N_metil cUl;bomoil) metil
fos Fo rodi ti",,- to .•••••••••••••••••.•••••••
3,5_dimetil_tetrahidro_I,3,5 2H t iocn ez r-.

4

21. 00

no_2_tiono •••••••••••••••••••••••••••••"••
O, O_dimeti I_S_ (2_oxo_3_al,,-_butil) mono t â.o-,

4

22.00

foofeto •••••••••••••••••••• _

4
4.

99.00

.
uot.r cs •••••••••••••••••• ; ••••••••••••••••

00.00

COMPOSTOS DE FUNCJíO AMH!A

oi , 00

Anilina, r on Lami nu e seus ooie •••••••••..

4

02.00

~cido aminobonzonossulfônico •••••••••••• ,

4

IX _ I;..OMPOSTOS DE FUNÇÕES NITROCENAOAS
:29.22

í

oro.

393

ATOS

no

PODER

ExECUTIVO

o6DlGO

ALt<.llJOTAS
1_',1
~

. 03.00

29.22

Cloroanilina, ••••••••••••

1.1'.1.
"

o-o • •

4

04.00
05.00

Dietil<lnilina ••••••••••••••••••••••••••••

4

Di Fsnilamin',. ••• o'•••••••••••••••••••••••••

4.

06.00

Dãrno t Lã an

l Ln a • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

4

07.00

Mono_stilanilina •••••••••••••••••••••••••

4

08.00

Nonocmeb Lfan í.Lí na •••••••••••••••• ; •••••••

09.00

4
4

10.00

Ni t 1'o-anilina ••••••••• ; •••.
Ni trocloro_anilina ••••••••• ", •••••••••••••

11. 00

Nitroaoanilina e nitroalcoilanilina ••••••

4
4

12.00
13.00
14.00
15.00

Pr-op Ll aníLí na •••••••••••• _"

4

Tet r-an Ltro_<,nil ina (TNA) ••••••••••••••••••
Tri foni1amina ••••••• , ••••_•••••••••••• '••••
Te t r-and t r-ceonc-me t I 1ani11na (tr ini t rof a-,

4
If

n11metilnitroamina. tatril) •••••••••• ~.;.

4

í

0.0 ••• 0.0 ••

0.' • • • • • 0 · 0 . 0 . 0

16.00
17.00
18.00

Alfa_naftilamina e

19.00

Aril_iso_propilam{na.~•••••••••••••••••••

20.00

Toluidina II e e ua cais ••••••••••••••••••••

4

Xilidina e

••••,••••

4

sais •••••••••••••

4
4

SEIUS

sain
SQUS

~

N-alcoilfanilen'odiamino, seus dorlvadOll
hologenados, nitrados o sulfa nados ou DOU

21.00

saia......................................
N_alcoiltoluilenodief)llna, eouc derivados

4

-haj oçersedce , ni trados o sulfoned03 ou seu
sois •••••••••••• "•••••••••••••• ~ ••••••••••

4

8onzidina(diaminobifonila) •• : ••••••••••••

4

22.00
23.00

8ata_naftilamina o seus saia •••••••••••••

4

24~00

Diamalminodi fonilamina •••••••••••••••••••

4

25.00

Dimotilar.tinociclo_haxano ••••••••••• , •••••

4

26.00

Dir.l(Jtilnit ancuraí.nc •••••••••••• "••• ; •••••••

4

27.00

Etilaminas ••••••• ~ ••••• "
.
Et,ilcnodiamina e seus s a Ls •••••.••••••••••

4

foni1etilamino ••••••••••••••••• : •••••••••
renilenodiamina. seus derivados halogona-

4

dos, nitrados e sulfonados ou seus sais ••

4
4

28.00

29.00
30.00
-31.00

Hexametilllnodiamina e seus aais ••••••••••

32.00

Hexedini trodi fonil amina ••'•••••••• '••••••••

4

33.00

Metilaminas ••••••••••••••••••••••••••••••

4

34.00
35.00.

Hono_aminodifenilamine •••••••••••••••••••
Propilamina~~ ••••••• : ••••••••• _••••••••••

4

36.00

Toluilllnodiamina, seus cor Ioccoe halogana

.37. Da

38.00

Oibenziletilanodiamina•••••••••••••••••••
Dif'enilnltroeumina ou N_nitroso_dif'enila_

.99.00

mina •••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Outros
.

doc, nitrados e sulfonedoB ou-seus sois ••

29.23

4

00.00

4

4
4
4
4

COMPOSTOS AM!NADOS DE FUNÇõES OXIGENAOAS
SIMPLES OU COMPLEXAS

01.00

Arilstanolamina, eeue ce.te , 8steres e de_
rivadoo ••••••••••• ~ ••••••••• ~ •••••

2<;1.23

02.00

0.0 0.0.

4

39i!-

ATOS DO PODER EXECUTIVO

G

CÓDIGO

1l:>Bição

AL1QUOTAS

1.1
J

.,

1.);>.1.

03.00

r~ono_etanolamin3

•.•••.•••••••••••••••••.••

4

04.00

Dj.c.c tanolami na •.• '•••••••••••••••••••••••••

4

05.00

Tr i_ etano lamina •••••••••••••••••••••••••••

4

06.00

Propanolamina •••.••.••••••••••••••••••••••

4

07.00

Te t r e , etil di armnobenz Ldr-o 1 •.•••••••.•••••••

4

08.00

Te trame ti 1 di"minoben zid rol. •••••.•••••..••

4

09.00

fi.minocrosol 6 seus s a e ••••..•••••••••••••

4

.10.00.

Aminofonol 6· seus sais ••••••••••••••••••••

11.00

Di_aminoFonol e seus sais ••••••...•.••••••

"

12.00

/lddo aminon<lftoldiosulFônica(<Ícido H) ••••

4

13.00
14.00

/lcido tlminonaFtol>3ulfônico(ácido isog"ma).

4

Amino_antraqu i nona

.

4

1S~00

Aminobenzaldaldo ••••••••••••••••••••••••..

4

16.00
17.00

Antrimida •••••••••••••••••••••••••••••••..•
Diamino_antraquinon" ••••••••••••••••••••••

18. ao

Ts t ra_etildiaminob6nzoFenona •.•••••••.••' ••

"
"

19.00

Te.trametildiaminobeazofcnona •••••••..•••••

4

20.00
21. 00

/lc ido amino-açótico (9 i coco re , 9 Ú c na ) ••••

4

í

í

í

4

4

/lcido 8::;pártico •••••••••••••••••••••••••••

4
4

23.00

Ácido glutümico( o "q.l ub ab Ionv).••••••••••
Dj ut emato monoeeóda co •••••••••••••••••••••

2l.L.OO

AlFa_alanina ••••••••••••••••••••••••••••••

22.00

25.

ao

He t a e Lan i n a

.

c

c
4

,4

26.00

Ftm í.Le La n Ln a ••••••••••••••••••••••••••••••

27 .00

Fen{lg 1 ici na •••••••••••••.•••• ; •••••• .-••••

4

28.00

j

s o Leuc Ina . ~"""""""""""""""
Leuc ma .••••••.•••••.•••.••••••••••••••••.•

4

LÜ)~na ••••••.••.••••.•••••••....•.•.•.••••

29.00

2'9.23

MERCAOORlA-

SUbp03içao
e It~lJI

"
4

30.00
31. 00

Su rcos Lne ••••..••••••••••.•••.••••• : ."•••••

"4

32.00

Serina •••••••••••••••••••.•••••••••••••••.

4

33.00

Tirosina •••••••••••••••••••••••••••••••••.

4

34.00

r r eooo roe •••••••••••••••• t ••••••••••••••••

4

35.00

Vali~a •.•••••••••.••••••••••••••••••••••••

4

36.00
37.00
38.00

IÍcido par-a-carn nc aaaj Lc

39.00

co e seu::; caio •••

4

/lcido meta_aminobenzlÍico ••••••••••••••••••
/lcido orto_aminobanzõico. aouo saio a os_
taras ••••••••••••••••••••••••••••••••••••
/lcido para_aminobonzóico. seua saia o QO~
teres ••••••••••••••••••••••••.••••••••••••

4

í

Êj

â

40.00

Acetil 5alici1ato da metamina(hexapiri_
na) ••••••••••••••••••••••••••,••••••••••••

41.00

Ani,::idina (amino_ánieol) •••••••• ~ ••• ;; •••

42.00

Cloroariiaidina •••••••••••••••••••••••••••
Cra6i~ana

• ••••• ~ ••••'~ ••••

4

4

,
4
4

Di:;misidina •••••••••• ;.•••••••••.••••••• ~ ••

4
4

45.00

Fanatidina.

4

46.00

Ni tro_flniaidin8 •••••••••••••••••••,•••••••

4

47.00

Ni t r cc c Lo r-n-can Ls Ld Ina •••••••••.•••.••••••••
lIi tro_n_propoxi_flnilina (amino_ni t rc-n-

4

p copox.í.ben aano ) •••••••••••••••••••.•••••••

43'-00
44.00

48.00

ó' • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

49. DO

/leido iodopanóieo ••••••••••••••••••••••••

4
'4

.50.00
51.00

~cido atileno-diaminotatracético •••••••••

4

Treo_1_p_nitrofanil~2_amino_l.3_propano_

diol •••••• """•••••••••••••••••••••••••••••

4

C::.-.'>.

.11 ATOS

DO PODER ExEcUTIVO

C6JlIOO

AL1QUOTAS
lo!ERCAOORlA

29.24

99.00

Outros •••••••••••••••••••••••••••••••••••

00.00

SAIS E HIDRATOS DE AMONIO QUATERN~RIOS.
INCLUSIVE AS lECITINAS E OUTROS fD5fO_AMI
LIPíDIOS
-

01.00

80taina (trimatilglicocola)'••••••••••••••

4

02.00

Colina (hidróxido do trimetilatanolamô_
nio), inclunive seus sais o dorivados(a_
cetilcolina, matilcolina, neurina ou qual
quer outro) •••••••••••••••••••••••••••••:-

4

·03.00

L~c~tinas

ou qualquer outro fosfoominoli_

p í.c c ••••••••••••••••••••••••••••••••••••
04.00

Totraotilamônio, seus saio o tí e r-Lvadca •••

4
4

í

29.25

05.00

Tatramatilamônio, seus Sais o dorivados ••

4

99.00

Du t r oe •••••••••••••••••••••••••••••••••••

4

00.00

COMPOSTOS OE FUNÇKo AMIOA

oa. 00

Ácido barbitúrico, acue e e La e de r-Lvadne ,

02.00

Acetanilida••••••••••••••••••••••••••••••

03.00

Acetamida ••••••••••••••••••••••••••••••••

4
4
4

04.00
05.00

Acatil_para_aminofenol •••••••••••••••••••

4
4

06.00

Acetil_para_aminoooalol {ea Lof e nc , fonet_
Dal) ••••••••••••••••••••••••••••••• '••••••
Acotil_para_fenotidina (r onacet ne ) •••••

07.00

DietildifonilurBia {ceob ee r Lêe ) •••••••••

De. 00

E't í.Lac e t art i Lí.d a

.

4
4

09.00

Etilurstana (ure eanu) •••••••••••••••••••

4

10.00

Asparagina ••••••••••••••••••••••••••••••
Lac t L'l f e ne t j d í ria {j ec t ot en Ine ) ••••••••••

4
4

Fenilacetamida
,
..
H~dantoina o seus derivados do Gubstitui_
çao •••••••••••••••••••••••••••••••••••••

4

13.00

4

14.00

Paril-fsnetoluróia (dulcina) •••••••••••••

4

11.00
12.00

15.00

::29.• 26

4

í

Uréi<"l, com teor do nitrogênio de msiG

4

do

45% um e g t e d o eêco ••••••••••••••••••••••

4

16.00

Uraida de csdsia aborta
(bromodiBtil"c~
tilurGiB, bromoisovalerilur6ia ou
qU<llquor outra) ••••••••••••••••••••••••••••

4

17.,00

Ar~lida,~ ar-Lkada substituida

18.00

Acido acetrizóico •••••••••••••••••••••••

4

19.00

Lidocaina •••••••••••••••••••••••••••••••

4

20.00

S.alicilamida ••••••••••••••••••••••••••••

4

21.00

Salicilariülida ••••• 0

4

22.00
23.00

3,5_dinitro_orto_toluemid<l ••••••••••••••
Dimot il-li_acstamido_2_et oxibs'nzoato •••••

do 5c i d o
oXJ.naftoJ.co •••••••••••••••••••••••• '0 •••

••••••••••••••••••••

4

4

24.00

l-Naftil motil carbemato

••••••••••••••

4
4

99.00

Outros ••••••••••••••••••••••••••••••••••

4

00.00

COMPOSTOS DE fUNÇJl:O IMIOA OU DE rUNçl!:o I·
MINA

01.00

rt<llimida ~.••••••••••••••••••••••••••••••

4

02.00

Succinimide. •••••••••••••••••••••••••••••

4

03.00

Sulfirnide. or-t cbenz ô.í.ca (6ac<lrina) o ea ue
s a í.a (6ucrllmina, sucroso ou qua Lqueroutro) ••••••••••••••••••••••••••••••••••••

4

04.00

Aldol_alfa':'naftilamina ••••••••••••••••••

4

oss,

ATOS DO PODER

Eucui'Ivo

895

CÓDlCO
1'o:J1ção

29.26

''''.

llb'RCADORlA

SUbpOs1çaO
e Itelll

05.00

Aldol_beta_n"ftila01ina ••••••••••••••••••

4

06.00

Butilideno-anilina '" '" ••••••••••••••••

4

07.00
08.00

Tri01otilenotrinitra01ina (he~ógono) ••••••
.Oifenilguanidina (ee i aro.i na) •••••••••••

4

09.00

Di-orto-t01ilguanidin" ••••••••••••••••••

10.00
11.00

Etilideno_anili'1" •••••••••••••••••••••••
Etileno_para_ tolu í.õ Lna •••••••••••••••••••

4
4
4

12.00

Guz'1idina {ca rb ana d'ír-a ) ••••••••••••••••••

4

13.00

Hoxama ti rene ta tra01i'1a (hexamin<l, formina),

,

í

seus ce s o dur Lvadoa ••••••••••••••••••••
í

14.00

Orto_to libiguanidi'1a •••••••••••••••••••••

4

15.00

Cloridrato de sin!:<llina (docomotilonodiguanidina) •••••.••••••••••••• ; ."•••••••••••

,

16.00

AJ;ginina •••••••••••••• ,~ ••••••••••••••••••
~J_ 2_01oti 1_4_ c Lo r o f' an Ll ; N 'N'-dimetil_ I'o rma.,
midi'1a •••••••••••••••••••••••••••••••••••
LLõ r i d r a to de r,- (2_010 til_tl_clo rofon il )_11'
t<'_ dimatil_ fo rm'.'midino ••••••••••• " •••• "

17.00
18.00

29.27

99.00

üut.r oe •••••••••••••••••••••••'••••••••• '"

00.00

cm~pOSTOS 'OE rWlçfio rHTRILA

,

,
u

01. 00

Aeetaldáfdo cianidrina •••••••••••••••••••
Acetonitrila •••••••••••••••••••••••••••••

03.00
04.00

Acriloni trila •••••••••• '" '" ••••••• " ...
Adiponitrila••••••••.•••••••••••••••••••••

05.00

Aminofoni Lecc t on í. t r i1a •••••••••••••••••••

4

06.00

Banz on í.t r-Ll.a •••••••••••••••••••••••••••••

4

,
4
4

07.00

C'Lan dr Lna

do acet.one ••••••••••••••••••••

4

08'.00

Ciano_acetamida ••••••••••••••••••••••••••

4

09.00

Cianoguanidina (dicianodimúd<l) ••••••••••

4

10.00

Cianop inaco 1ina ••••• '" ••••••••••••••••••

4

11. 00

r cnk Lc í.anaraí.de •••••••••••••••••••••••••••

4

12.00

Hidroxi fenilacetoni t r i la •••••••••••••••••

í

13.00

Imí.nod Lace toni tr ila •••• , •• , '" " '" ., ••••

,

14.00

Ne rcnoru trila ••••••••••••••••••••••••••••

4

15.00

Naftonitríla; ••••••••••••••••••••••••••••

4

16.00

rli tro benzo ni trila. " • " • "
,~
t<it.ror oru Lecec cru tr ila •••••••••••••••••••
Succd.noo í, t r ila ••••••• " ., ••••••••••••••••
Tr xc Lanc t r imeti11lmina ••••••••••••••••••••

18.00
19.00

29.28

4

,

02.00

17.00

29:.28

4

4

4

4

,
4

20.00

Valeroni tr i1a ••••••••••••••••••••••••••••

4

99.00

Outros •••••••••••••••••••••••••••••••••••

4

OO.dO

COMPOSTOS DIAZ6ICOS, Az6ICOS E Az6xICOS

01.00

,l{cido a01ina_azo_benÚ'nossulfônico,
sais e seus éstaros

eoua
4

01.01

Ácido a01ino-6zo-benzenossulfônico •••••••

01.02

P::(~hmctila01ino)_azo_benzenosou Lt oaat.o d

.

4

ui • 99

Ouai quer outro ••••••••••••••••••••••••••

02.00

Amino_azo_benzono •••••••••••••••••••••••
A01ino_azo_naftaleno •••••••••••••••••••••

"4

03.00
04.00

Azobenzono

.

4

05.00

Azo-bi s_ieobutironi t ri la •••••••••••••• ;,.

4

SOdlO •• ,

4

Aros

DO

PODER ExEcuTIvo
r-:

C6DIGO
ilo.'51Çii.o

-

~.:l'9

29.29

.

!IJ.Ql:CT,\S
~AOOR1A

SUbP061ç,ll.o
06.00

A20fHlft<Jl>mQ ••••••••••••••••••••••••••••

07.00

Azotolucno '"

08.00

Dimelilazobonzono l ••••••••••••••••••••••

09.00

Jlcido azoxibonzóico

10.00

IIcido a aox i c i nàmí co •••••••••••••••••••••

11.00

Azoxibenz'mo ••••••••.••••••• ~

12.00

n z ox loluidin'J·.;

13.00

Azoxilo1oono

.

14.00

Pnr-u

.

•••••••••••••••••••••••••••
.

c

az cx

í

.
;

í

..

anj ooj

15.00

Pa r a c-e z ox i f crm t o L

16.00

Jlcido di-<Jzossalic:i:lico •••••••••••••••••

17.00

Jlcido p"ru-di_uzobon2cnossulfônico ••••••

18.00
19.00

Az c-cam no t o l uu j,
.
Cloreto de fcnil_hidr ü2ânio· •••••••••••••.

20.00

Dfi c-az o-cami n ob an z e o o

21.00

Hidrelo do fonil~diazônio

22.00
23.00

~'etil-di-aze_aminobenzcno •••••••••••••••
Azo_di_ollrbonamida ••••••••••••••••••••••

99.00

Outros

00.00

DERIVADOS QRCRNICOS DA HIDRAZINA OU DA Hl
DROXIlAMIIIIA

01.00

genzi 1- foni Ls-hi d r a z Ln a

02.00

Hr omof en i Lc.h âdr az Lna

03.00

Fon í.Lc h draz Lne

.

í

.

.

.
, ••••••••

í

I.P.r.

.'

t.

,

,
,"
,

,
"4

,c
"u
"

"
"

"•
"
"
"«
"

04.00

Fcnil-hidroxil"min<l ••••••••••• ~

05.00

He t Lf f en í.Lcb i draz Lna

.

06.00

N<lftil-hidrazina

.

07.00

Tolil_hidrezina
.
tlilrosofcnil_hidroxilumina ••••••••••••••
fcni 158mi car-baz idu l foni l_h idrazona_amida,
c r oqo n ne )
.

t.

10.00

Scmicarbazid'J (hidrllzina "","ida) •••••••••

4

11.00
12.00

~cido" hidroxü.micos •••••••••••••••••••••
AcetLlto-E11d":i:dof,,ni1 h í dr az cna
..

13.00

Aceta1doxima

"
"
"
"
"

08.00
09.00

í

29.30

li

H<•

.

í

.

14.00

Aoctoxima •••••••••••••••••••••••••••••••

15.00

H5.drazid<l5 de úcxcos c"rbox:i:licos • ~

16.00

Benzaldl):i:do aemí c arb a z ona •••••••••••••••

õ ••••

17.00

Bonzaldoxima

18.00

8011zilidcno-acctoxima •••••••••••••••••••

19.00

DiFonilcorbazi.da

20.00

Dimetilglioxim<l (di<lcelildioxim<l) •••••••

21.00

fonilglioxir"a

za.no

fenilg1uco~azona

.
.
.
••••••••••••••••••••••••

t.

"
"
4

"

"
"
"

"
"
"
"
"
"
"

23.00

Fenil hidr<lzOn<l5 ••••••••••••••••••••••••

24.00

Hí draz d.í nas •••••••••••.•••••••••••••••••

25.00·

quí nona., oxima_ bonzol_hidraz ona ••••••••••

99.00

Outros ••••••••••••••••••••••••••••••••••

00.00

CO/-1POSTDS DE OUTRAS fUNÇÕES .NITROGENADAS

01.00

Alofanato da benzila ••••••••••••••••••••

4

·02.00

Azideo do ácidoo car b cx Ll c os •••••••••••

u

í

í

OI\'3.

Aros DO PODER EXECUTIVO
CÓDIGO
l'olli~ão

e

0"'.

!dl>'RCAOORlA

Subponi~ao

'''''

03.00

Ciclohexil sulf~m~to de sódio •••••••••••

0/1.00

Cloreto do

••••••••••••••••••••

4

05.00

Clorofenolwindofonol ••••••••••••••••••••
Isoc: i<.IIH,t os·

4

06.0r
06.01
06.99

lli~.iJocinuto da tolueno ••••••.••••••••••••
Q"alquer outra ••••••••••••••••••••••••••

4
4

99.00

Outros ••••••••••••••••••••••••••••••••••

4

alof~nila

4

x _ COMPOSTOS O~GANO-MIN[RAIS [ COMPOSTOS
HE TEnuc1CLICOS
29.31

00.00

TIOCOMPOSTOS ORCÂNICOS

01.00

Amilxantatos

4

02.00

Ben z a Lxan ta t ce ••••••••••••••••••••••••••

03.00

But Lj.x ant.a t cs

,

04.00
05.00

[tilx~ntllto" •••••••••••••••••••••• '• •••••

4
4

06.00

Di_orto_toli·ltiouraie ••••••••••••••••••••

07.00

Ditiocarbam~tos

•••••••••••••••••••••••••

4
4

08.00

Tiocarbanilida (difoni1tioureia) ••••••••

4

0·9.00

Amilmercaptana •••.•••••••••••••••••• 0

10.00

But í.Lme r c apbana •••••••••••••••••••••••••

11.00

Dimorcaptopropanol (8A~) ••••••••••••••••

12.00

Etilmorcaptan~

4
4
4
4

13.00
14.00

.

ner.r i xanee cos .•••••••••••••••••••••••••••

••••

••••••••••••••••••••••••••
Matilmercaptana •••••••••••••••••••••••••

16.00
17.00
16.00
18.01

18.02
18.99
19.00

4

Isossulfocianato de a1ila (oecêncs e
de
mostarda artificial, aj Lccneuoj ) .•••••••

4

Isossulfocianato do atila •••••••• ~ ••••••
Isos$ulfocianato de feni1a ••••••••••••••

4

í

15.00

4

Jl:ci'do di t Ioscucc Imco B seus (laia •••••••
Ápido mercaptossuccfnico (tiomálico)- e
seus 68is
Ácido morcaptos$uoéinico .••• :
~ ••.
O,O_dimotil_ditiofosfato da diotil_marca.e.
t ossuociou bo ••••••• " •••• ~.,; ••••••••••••••
Qi.l"lq.uer outro ••••••••••••••••••••••••••
Acido tioglicólico (morcapto-acótico)
a
ssus saio •••••••••••••••••••••••••••••••

,
4

4

4
4
4

21. DO

Aliltiouréia [b Loe Lnam na ) ••••••••••••••
Dinsulfeto do tetra-8tiltiuram~ (tiurani_
da) •••••••••••••••••••••••••••• •.• • • • • • • •

22.00

Dissulfato de tatra_metil tiurama •••••••

23.oD
24.00

Sulfonal ••••••.••••••••••••••••••••••••••
sut t'ur et c do dicloro-atila (gás mcc t ar-da}

25.00

Tetronal (dietilsulf~~diatilmetano) ••••

4

26;00

Tio_unilina •••••••••••••••••••••••••••••

4

27.0.0

Tiodiglicol •••••••••••• _ ••••••••••••••••

4

28.00

Tiofonol ••••••••••••••••••••••••••••••••

4

29.00

Tiouréia (sulfo-uróia, tiocarbamida) ••••

4

30.00

Acotil mationina ••••••••••••••••••••••••

31.00

cistafna

.

4
4

20.00

í

4
4
4
4

32.00

jtst cru.ne

,••••

4.

33.00

TiossomicarbazOna (p-acetilaminobenzalde{
do tio_semicarbazona T8-1) eisuue deriva:'
dos •••••••••••••••• ~ •••••• ~ •••• ó ••.••••••

4

í

398

ATOS DO PODER

ExEcuTIvo

c6I>IOO
1.1
d

::il9.31

34.00

Tri anal (di_etiloulfonamstiletí lmstano)
T'Lcc í.anoece ta t o dEI Laob c rn í Le em grau"tó.s

.0.0 ••••.••••••••••..•.••••.••••••••

4

36.00

Diamino difenilBulfona ••••••••••••••••••

4

37.00

Diazane (diaminoxil) ••••••••••••••••••••

4

38.00

Promin (P. p. diamina_di fanil-o;;ulfona-didex
trooo eu l.f ona t c do oédi o , Lí oe auâf cne ) :-

39.00

Prornfz 01 (p_aminofonilaminotiazoli t eurr o-

na} •••••••••••••••••••••••••••••••••••••

.,

40.00

Rodil cns (pi-p-acetilami nofenil-oulfona).

4

41.00

Sul f onazina (difoni lsulfonadifenil propi ..
lemino_tetra_sulfonato de sódio, >J.ulfo _
tron) ••••••••••••••••••••••••-•••••••••••

42.00

Pontotal o6dieo •••••••••••••••••••••••••

43.00

Totraeloro_difenil_sulfona ••••••••••••••

,
,

99.00

Outros ••••••••••••••••••••••••••••••••.••

4

00.00

COMP~STOS

4

4

4

DRGANO_ARSENICAIS

01.00

~eido cecodl1ieo e seus eaia ••••••••••••

02.00

05.00

I\!=,ido met~lers{nico e seus saio •••••••••
I\çido" pare_aminofonilara{nico, ",eus saio
e derivados
.
I\eido amino_oxifenilars{nico, ee uo sais e
deri vades •••••••••••••••••.••••••••••••••
Arasnobenzeno, seus sais e dorivados ••••

06.00

Sulfato do metil-arsina •••••••••••••••••

4
4

99.00

Outros ••••••••••••••••••••••••••••••••••

4

00.00

COMPOSTOS ORGANO_MERCURIAIS

01.00

t.ac te t o de fenilmorcúrio ••••••••••••••••

,

02.00

Acetato de ~enil_rcúrio ••••••••••••••••

4

99.00

Out ros •••••••••••••••••••••••••••••••••'.

4

00.00

OUTROS COMPOSTOS QRCANO_MIt.ERAIS

01.00

Carbonil-ferro ••••••••••••••••••••••••••

02.00

Carbonil-nlquel •••••••••••••••••••••••••

4

03.00

Composto ur ça ncvanb morti a I ••••••• '" ••••
s r oxane ou qualqUer' out ro composto orgâ_
nico de e í Lj cd c ••••••••••••••••••••••••••

4

99.00
00.00

üue r oe ••••••••••••••••••••••••••• '.' •••••
CO~\PUSTOS HETEROCtCllCOS, INCLUSIVE OS 1\CIDOS NUCL~ICOS

4

01.00

Acridina •••••••••••••••••••••••••••••••••
Acriflavina ••••••••••••••••••••••••••••••

4

Mopaerina ••••••••••••••••••••••••••••••••
p rof Lav Lna •••••••••••••••••••.••••••••••••

4
4

06-.00

Cluinoline a SDlfO sais
.
Hj dr-ox qu Lnoj na e seus ee t e ••••••••.•••••

07,00

~cido fonllquinolelnoearbônlco(fenilein-

03.00
04.00

04.00

29,36

d

35.00

n1co

:W.34

I,P.I.

02.00
03.00
04.00

05.00

í

4
4

,
4

4

í

í

í

4

4
4
4

chon{nico), seus sais e ústoros ••••••••••

4

08.00

o r cqu Ina (distilamino-mat ilbutilamino
cloroq<Jinols{na) ••••••••••••••••••.•••••••

4

09.00

Camoquina (elo roquinolilamino_<ll fadiatllE.
mino-o-croaol) •••••••••••••••••••••••••••
fo9fato do distilnmino_m<ltilbutilamino
elo coqo ínc i e Inc ••••••••••••••••••••••••••

10.00

üj

4
4

ore,

ATOS DO PODER

ExEcu'J:rvo

.

ALíQUOTAS

C6DIGO
m;RCAOORlA

SUbp03içao

B ItCl!!
11.00
12.00

Sulfato do rJ_~iotilamino_isopentilamino
cloro quinololna •••••••••••••••••••••••••

.,

LP.I.

,
4

14.00

Fenotiazina ••••••••••••••••••••••••••••••
De r i v ado a de ponob Laz í.na exclusivo met.ér La corante
.
/'Ícido a eoru cc Ini co B sua b d r-az í.da ••••••

15.00

Hidroxiprolin<. •••••••••••••••••••••••••••

4

16.00

Histidina ••••••••••••••••••••••••••••••••

4

17.00
la. 00

Triptorano •••••••••••••••••••••••••••••••
Ácido Ls rnati'1_4_ronilpiper .i d.í nocar-bón.í co ,
:leus suis e de r Lvadoo
.

19.00

~cidoo nucléicos e scuo sais •••••••••••••

20.00

Álcool f ur r u r Lj.Loo •••••••••••••••••••••••

13.00

;39.35

LI

í

4
4

4

,

4

21.0n

Dietilenodiamina (p í per az Lna j c seus

sais

4
4
4

22.00

Oime tildio ti leflodiamina (dima t i.Lp í pe r az L,
na) c seus sais
;

4

23.00

FerJ.ildimotilpi rezo lona (analgesina) ,
Oai9 o derivados

seus
.

4

24.00

Fun i L dimetil_dimoti1amino pirazolona

24.01

Fonil-l-dimetil_Z_3_dimet ilamino_4_pirazo
lona (dimetilaminoanalgosina) ••••••••••• 7

li

211.99

üue Lque r- OlJ<tl."o.....

••••• •••••••••••

4

25.00

FUl."fural (furfurol, furfuralde!do).......

4

26.00

Histamina.......... ••••••••••••••••••••••

27.0ô

4

Indol e bet<lmetilindol(escatol)...........

4

aa.oc

lisidiml............. ..

4

29.00

I-lotaniLn",Ctrltlmlnolr1a7..i.na)... .•.

4

30.00

~lercaptob"nzoimid"zol....................

4

31. 00

Mercaptob"nzotiazol B seus derivados.....

4

32.00

p r Lo Ina e SBU<l sais.....................

4

33.00

4

34.00

Tiofoeno ••..••••••••••-...................
Merbromina(mercurocromo,~al sódico de di_
bromo hid rox ~_msrcuri f"lUOrO:JCB{na) . • • • • • • •

4

35.00

üue r ce t ine ; , •••••••• ••••••••••. ••••••••••

4

36. DO

Rotenona ••••••••••• ; •••••••••• ; ••••••••••

:37.00

Hom"tioa •••••••••.•••••••••••••••••_•••••••

4
4

_............

í

Homin"' ••••• :: •••••••••••••••••••••-•••••••
1 .u-ne Ftir Ld.í nc q-, Cr-

4

39.00

JÍcido l_otil_ 'I_moti

0,,-3_ carboxÜico (!lcido "al idixico) •••••••
2 (4 _cloro fen i 1) _ 3_metil_4 -mü tatiaz anOfla_

4

110.00

1,1_ dióx ido CClormez"nona) ••••••••••••••.•

4

38.00

41. 00

í-,

c

Brometo de l_metil_3_bonziloloxiquinucli_
dinium(Clidinium Br-ome t o ) ••••••••••••..••

t.

42.00

aromidrato úo daxtror:1storfallo(R,?r:1ilar) ..•

4

43.00

4 , 7_ Fcnan trol ina_", 6 qv sr.oo» •••••••••••••

4

44.00

r enr l-d ime

til~

pil."az 01 ona_me t i 1- <lmino_met~

oo-uut rono ec de sódio .••••••••.••.••.••••
45.00

1_ Pon i 1_3_mot il- 5- p I r az o 1 i 1_ (5_dimo til ca

116.00

bamato) .••••••••••••..••...•••••••••••••••
Clo(Ídr<Jto da eloreto_l(4_amino_2_N_pro_

47.00

t.e c t onas

4

p il_ 5-r; i r imi dil_r:1etil_p I co 1 i<lu J•••••••••••
li7.0J.

Estor_O,O_dietiltiofosfórico do 3-cloro-4
ll1a-il1_7_oxicum'H·ina........... •••• ••••••••

li

oro.

·400

A'IOS DO PODER ExECUTIVO
CÓDICO

e

rUm

47.02.

CumaJ:ina

47.03

Funo j

47.04

Me t í.Lcumar Lna •••• " •••••••••••••••••••• "

•

47.05

Nona Lacbon a ••••••••••••••• ~

.

4

47.06

S<lntoni l1<l • • • • • •

0.0 • • • • • • • • •

4

47.07

UndecaLac t ona ••••••••••••••••••• '"

.47.08

ua l er-o Lac t ona (GUl) ••••••••••••••••• ~ ••••• ,

4
4

qualquer ou t rc •••••• : •••••••••••••••••••••

4

47.99
29.35

48.00

í

• •••••••••••

t aj e fna •••••••••••••••••••••••••••••

_ •••••••••••••••

.

4
4
4

lactamas

48.01

~psilon_Caprolo.ctama••••• .-•• ~ •••••••• ;

0'0

4

4B.02
48.03

Acetofenilisatina;.......................
Difonilisatina...........................

4
4

48.05

l_vinil_2_pirr'olidona ••••••••••·...........

4

48;99

ucaj qcer outro ••••• ·••• -....................

4

99.00

Outros. ••••••• ••••

4

48.04

29.36

ALtQUOTAS

MERCADORlA.

Subpoa1çllO

Isatino...................................

4

00.00

SUlFAM!DAS

or. 00

Acido ortossulfamilbenzóico ••••••••••••••

02.00

Ácido p_dipropilsulfarnil benzóico(probs_

noc o , benemid) •••••••••••••••••••••••• ~.

4 ..

03.00

Badional (sulfenililtiouréia) ••••••••••••

4

04.00

Clorossul famida •••••••••••••• ~ ••••• ~ •••••

4

05.00

Dimetilacroil_Gul famida ••••••••••••••• '"

4

06.00
07.00
08.00

Dimetilbenzoilsulfamida ••••••••••••••••••

4
4

4

í

Fb.aLí Laut f ace t.amtda •••••••••••• ~ •••••••••
Ft<llilsul ~a ~iazol (ácido t Laz o Lí.Leu Lfami-'
do t t a Lan.í Lí co )
.

4

09.00

Formossulfatiazol (trimetileno-dissulfot í aao j )
·• • • • • • • • • • • • • • ~ ••• ~ • • • • • • • • •

4

10.00

~larfanil (cloridrato de bomc s su If an

11, 00
12.00
13.00

â

l amL,

da) ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.

4

Ni t r ce su l.f e t Lazo I (nissulfazol) ••••••••••
Fontamida [p am í nof anf Ls su Lfon i l tiouréia)

4
4

c

Sàlicilazossulfapiridina (ácido p í.r-Ld í a-,
sul fanil feni Laz o s se Lí.cf Lã co } ••••••••••••

4

14.00

Succinilamlno_fenilsulfamida •••••••••••••

4

15.00

Succini~sulfat az o j (sul f'aaaux í.d Lna ) ••.••••

4

16.00

Su Lf ace t amí.da (a.cetil sulf<lnilamida) •••••
Su I r adj az Lna (sul fanil_emidopirimidina) ••

'4.

17.00
18.00

í

5ulfaguanidina (sulfanilguanidina) •••••••

4

20.00

Sul r ame r az í na (4-~etil sulfapi rimidina) •••
Sulfnrnetazina (4_6_dimeti)sulfapirimidine

"4

'21.00

Sul fanilamida (p_.nniinobenzElnoesul fa.mi?a) ..

4

22.00
23.00

Sul fanileu1 famida
;-.
Sul fapiridina (pit idilsúl fanilamida). ~ •••

4

24.00

Sulfequinoxa1ina (sulfanilamidoquinoxali~

25.00

na) ••••••••••••••••••••••••••••••••••• ',"
Sulfatiazo1 (oolfanilamidotiazPl) ••••••••

26~00

Sul fisoxazol (dimsti1_'iso_oxaza1iosu1fanl:,

19.00

lemida)

.

4

4
4

•

ozs,

40!

ATOS DO PODER ExECUTIV,J
CÓDIOO

Jlosição

Subposiçao
c It<:m
27.00
28.00

ldERCJJJORlA

C:lS.

4

Toluanossulfamida (orto 8 para) ••••••••••
2_Sulfanilami do_5_Metoxipirimidina •••••••

29.00

3_Sulfanilamido_6_Matoxipiridazina •••••••

30.00

5_Matil_3_sulfanilamidoisoxazol ••••••••••

4
4
4

31. 00

p (2,4 Diaminofenil) (Azo )8enzanossul fonami
4

32.00

da •••••••••••••••••••••••••••••••••••••_••
2,4 Dimetoxi-6_sul fanilamido-l. 3_diazina.

33.00

Metil_ 2_ sulfanilamidopirimidina ••••••••••

34.00

4-Sul fanilamido_5, 6_dimatox ipirimidina •••

4
4

4

35.00

2:-AcetillXl'lino-l.3.4 _

4

36.00

da ••••••••••••••••••••••••••••• ·••• _ ••••••
2(p_Aminobenzonossulfonamido)3_metoxipira
zina •••••••••••••••••••••••••••••••••••••
1,2.4

4

37.00

6_Cloro_3,4_dihidro_7_gulfamoil~2H

38.00

_bonzotiadiaZina_l.l_dióxido •••••••••••••
1-8u til_3_sulfanililurÊÍia •••• _ •••••••••••

4

39.00

N'4_matilbanzonossulfonil_N.N~butiluróia.

4

40.00.

N'4·(Bota-2-metoxi-5-cloro banz.amido atil)

29.37

tia~iazol_9ulfonami

4

banzolsul fonil_ll' _ciclohaxil_uráia •••••••

4

99.00

Outros •••••••••••••••••••••••••••••••••••

4

00.00

SULTONAS E SULTAM-AS ••••••••••••••••••••••

4

XI _ PROVITAMINAS

VITAMINAS HORMONIOS
ENZIMAS. NATURAIS OU
REPRODUZ DO
POR SINTESE

00.00

29.38

29.38

PROVITMlINAS E VITAMINAS, NATURAIS OU RE_
PRODUZIDAS POR SíNTESE (INCLUSIVE OS CON
CENTRADOS NATURAIS), E SEUS DERIVADOS,UT
lIZAOOS, PRINCIPALMENTE, COMO VITAMINAS.
MISTURADOS OU NÃO. ENTRE SI. MESMO EB
OUAISQUER SOlUÇ~ES

.

01. 00

Acido nicotfnico(ni'-lcina) ••.•••••••••.•••

4

02.00

4

03.00

Carotenos ••••••••••••••••••••••••••••••••
Ergosterol, nao .í r r ed adc ••••••••••••••••

0/\.00

Vitaminas A

O/I.

oi

í

4

ecus derivados

8

Vitamina Ai(axoroftol)
;

.

4

.

4

04.99

Qualquer outro

05.00

Vitamina 81 (aneurina,tr<lmin~ e s cus de. rivados

ui

••••••••

4

.

4

.

4

05.99.

Qualquer outro •..•••••••••••••••••.••••.••

4

D(

Vitamina 82 (bctoflavina, r Lbo r j av í.na ) o

05.02

Vitamina 8 1 ..•••••.•••••••••.•••
Cloridrato do t Lamí.na

OS.03

nonon i t cc t o do

05.

t

t Lamí.na .••..•••-

seus de r Lvacoo
06. Dl

RiboFlavina ••••••....••.•••.•••••••••••••

4

06.99

QUõllquer outro ••.•........•••••••.•••••.•

4

07.00

V.itamina 83 (ácido pantotnnico)e seus de-,

oe.uc

Vitamina PP (nicotinamida, niacinamida,

r Ivadce .••••• ; .•.•••.•••••••••••••••••.••

am í d a n Ico t í o ca ) " e cus derivados •.•••••
í

4

ATOS DO PODER EXECUTIVO
, CóDIGO
.JoreRCADOBlA-

l'o5iÇíí.o SUb~~O
09.00

cor

4

tr t amí na 8 9 (':;cido fólico, ':;cido p t e r o í.L,
í

glutâmica) e seus derivados •••.••••••••••
11. 00

I.P.I.

'"

Vitamina 8 6 (piddoxina, ace r-nu.na ) e seus
derivados •••••••••••••••••.••••••••••••••

10.00

I.I

Vitamina 8 12. (cianoeobalamina) e seus de-

"

rivados
11. 01

Vit<lmina 8 1 2 {c.í ancc obe j am na ) ••• ; •••••••

4·

11. 99

QualqueJ: outro ••••••.••••••••••••••••••••

4

12.00

Vitamina C(ácido ascórbico) e seus de r í.;

13.00

Vitamina O e seus derivados

13.01

Vitamina O2 (e r-çoce l c r e r-e j

13.02

Vitamina 03 (colecalciferol)

.

4

13.99

Qual que r outro •••.••••••••••.•••••••••••••

4
4

í

vadas ••••.•••••••••••••••••••••••••••••••

29.38

í

) •••••••••••••

4

4

14.00

Vitamina E (tocefeIol) e seus derivados ••

15.00

Vitamina H (biotina) o seus dorivados ••••

4

16.00

Vitaminas Kl e seus derivados ••••••••••••
Vitaminas K2 e a euo derivados ••••••••••••

4
4

17.00
.99.00
99. Dl

Outros
Concentrado impur'o de feJ:ment<lç;;io,
uso industrial, contendo, por

para

mililitro

ou grama, um toar mlnimo de 7 ~g e

máxi

mo de 25 mg de cobe i ae íne s , das quais P2
lo menos 851. recuperáveis como
99.99

29.39

00.00

HOR1~OfJlOS WHURAIS OU

REPRDOUpOOS

SíNTESE, E ISEUS DERIVADOS

PRINCIPAUIUlTE,

oi . DO

cianocob~

lamina ••••••••••••••••••••••••••••••••••
Qualquer outro ••••••••••••••• ; ••••••••••

cone

4
4

POR

UTILIZADOS,

HmmOtJlOS

Adrenalina (epinefrina, eup r e r r cn Lne ) e
rip r ad r ena Li.rra (noJ:_epinefrina), seus clQ

r Ld r e t cs , t ar t ar a t os ácidos c' s a Lf.c LLa 01.01

tos
Adrenalina (opinefrina), e,sou

cloridr~

to, t ar t ar a t o ou aa Lí c Là t c •••••••••••••
í

01. 02

Noradronalina (nor_epinefrina) o seu clQ

01. 99

QualquoJ: outro

ridrato, t"rtarato ou sa j í.c í.Ia t o ••••••••

02.00

.

4
4
4

Adronocorticotrofina(ACTH) o ou t r os hor-,
mânios do lóbulo anterior da hipófiac
similares, o hormânios da lóbulo

10,

poste-

rior da hipófise
02.01

Adronocorticotrofina(ACTH) ••••••••••••••

02.02

Gonadotropina co r roru.ca ••••••.•,••••••••••

02.03

Gonildotropin<l serJ.c<l ••••••••••••••••••••

02.04

üx

í

t cc ne
í

.

4
4
4

4

OC:;.

ATOS

DO PODER

403;

EXECUTIVO

.

C6DlGO

l'o1l1çâo

29.39

A.L1QUOTAS

.

Subpoa1çao
o r_

LI

02.05

uasoc r eo o i oe ••••••••••••••••••••••••••••

02.99

Qualquer outro ••••••• , ••••••••••••••••••

03.00

Hormônios dos tireóidss

I.P.I.

"

4
4

03. Dl

Tiroxina(tetra-iôdo e í.r-on tna},

0.0 0.0.: ...

4

03.02

Sal 5ódico da tiroxim.f ..••••••••.••••••••

4

03.03

T r i- iôdo_ t i c onroe ••••.••.••••••••••••••••

4

O:L04

Sal sódico da tri~iôdo-tironi;na••

4

03.99

qualquer ou t r n.. ...•••••. ; ••••••••••••••••

0'0

•••••

4

04.00

C';rticosteron<l e SDUS éstE'res

05.00

Des o x Lc o r-t icos te rona {de s ox co r t.ona ) a seus

.

o6L nu

Hj.d ro

ã

4

éster.,s ...•.••••••.••••.•••••••••••••••••
co r t Ls c n a , seus és teres e r-e spo c t L -

vos s e c , seus derivados ha j oqenadoa
í

e

respactivos éstares
06. Dl

Hí o r-oc o r t Le ona livre •..••••••..•..•••...•

4

06.02

Acotato do hidrocorti':;ona •.•.••••••••••••

4

06.99

qualquer outro ••••.••••••••••••••.•••••••

4

07.00

Cortisona, o cus derivados halogenados

e

seus ésteres
·4

07. Dl

Cortisona

07.02

Acetato do cortisona .•••.•.•••••••.•••.••

.

4

07.99

qualquer outro ••••••.•••••.••••••••••••••

4

08.00

De h Ld r c c o r t Ls on a , seus

é

s t e r as e re"pecti.

vos cais
08. oi

08.99
09.00

Dahid rocortisona (p redni Gona, del t acor t

í.,

sons) •••••••••.•.••••••.••••••••, ••••••••••

4

qualquer outro ••••••••••••.•••••••.••••••

"

Dehidrohidro'co rt s ona (prodnisolona, del ta..,
í

_hidrocortisona), sous és t.e r as e respectl
VQ:3

29.39

sais

m

De1 ta-1_do_hid ro-hidroco rtison a ••••••••.•

4

09.02

Acatato de de h í d r oh i d r-nc o r t Lao n a ••••••••.

4

09.99

qualquer outro ...•.••••••• ~ ••.•.•••••••••

4

09.

10.00

6_alFa_metil prodnisolona e seus éstcres

11.00

9_"lFa_Fluoroprcdnisolona e seus és teres

12.00

9_alFa_F1uoro_16_alfa_metil prednisolona
.. seus és teres e

SOIlS

..

13.00

9_" 1 F3_ Flua 1'0-16_ ba ts-mc til' P redn iso Lo na

ia.uo

6- a 1 F,,_ r lua r 0-16_a 1 fa-mc Li 1 P redni s o Lon a

15.00

9 _a1 fa.F Luo r ... 16_ ,,1 fa_hid r o x i p red~i 80 lona

e sreus

é

o t e r c s e sais

e seus éstcl'es e sais

..

.

4

4

4

4

esteres ..••.••••..••..••.••••••••

4

16.00

I\drenoste,ona .•.•••.•..••••.••.••••....••

4

17.00

DL- e ld os te r-co a •••••..••.•••..••••...•.••

4

18.00

6_alfG~9_~lF:a_difluoro_16~alfa_hidroxi_

e

GE:US

0"'.

404

ATOS DO PODErR EXECUTIVO

1 •.1

1.1'.1.

<

.,

p r edn.i s o Lorta 16:17 ace t on de ••••••••••••
í

19.00

6-alfa-metil hfdrocortisoin e seus ésee.,

. 20. 00

16_metileno prednisolo'na •••• : •••••••••••

21.00

ô-ca'Lf a-f'Luo r-o p r edn í s o Iona e seus éste_

22.00

17_aiFa_ctinilesLr<ldiol,seu::; ós t er-es e

23.00

Al.fa e be t.avp r-oçe s t crona ç aeus és t e r-ee o

res .•••••••

4

0,0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

4

res ••••••..•••••••.•••••••••••.•.•••••••
ea Lc •••••••••••••••••••••

sais.

24.00

4

4

0"0 • • • • • • • • • • • • •

0.0

0'0.......

4

17 -ef Fa-etiniltes tos terona [p r eqnen no Loí

na), seus és teres B sais.................

25,00

6_alFa~meti 1-17 _alFa_hid

4

cox.íp rog es ter-o-

na(<lCBtato)..............................

26.00

6_cloro_6_deidro_17_alFa hidroxiproges_

27.00

Ne t í.Lno r be s t ns t nr-ona (17_alFa_mctil_4_es_

4

terona(clormadinona)....................

29.39

4

treno_17_beta_Ol_3_one) •••••••••••••• :..

28.00

linestronol (17 -a.i fa-ootinil_17 _boota_hi_

29.QO

I'lestranol- (17 _alfa_'ostinil_5_metoxi_17_

4

drox.i_4_oostrona) ••••••••••••••••••••• ~.~

4

4

boota_hidroxi_l:3:S(1~)ostratrieno.......

30.00

Nor_c~istcrona(17 _a1 fa_etinil_19_nor_ t8~

tO$t<ll'ona)

4

,..
~............

31. 00

Insulina pura ••••••••••••••

32.00

Tea coe t e r cne , seus ésteres e sais.......

33.00

17_alfa_metiltestos~orona. seus és e er es

4

·4

o sais •••••••••••••••••••••••'...........

4

34.00

Androstorona, seus ósteres e sais •••••• ,

4

35.00

9_al fa- flljoro_ll_beta_hidraxi_17 _metil_

4

tostost.erona..... ..... ••••••••••••••• •••

36.00

17_ be t a-b i dr-cx i

c

Lca I fa_motil_S_al fa_an_

:•

4

37.00

Estradiol (di-hidro foliculina).........

4

38.00

Ee t r ona {Po.l.Lcu Lí na} ••••••••••• ~........

4

39.00

Estriol(hidrato de foliculina)..........

4

99.00

Outros............... •••••• •••••••••• •••

drostan-3- ono (mesterolarÍa)

4
.

29.40

00.00

or. DO

ENZIMA~

Diást<l(){J .••••.•••••••••••••••••••••••••,.

4

.

4

03.00

Tr-omb í na •••••••••••••••••••••••••••••• '.'

4

.04.00

Tromba plastina •••••••••••••••••••••••••

4

05.00

Estreptoquinase. ~ •••••••••••••••••••••••

4.

02.00

. E"treptodornase

0>5.
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AL:!QuOrAS

CÓDIGO

l'asiçiio

29.40

Subposiçao
" Itelll

AJERCADOBIA

LI

"

06.00

Hí a Lur crtí das c •••••••••••••• .-••••••••••••

07.00

panc r-ea tina (trips ina) •.......•..•.......

oe.oc

LP.L

"

"'.

09.00

papa Ina •.••.•••••••.••..•......•.•••••••
pep e rna •••••••••••••••••••••••••••••••••••

10.00

Renina (coalho, lab_farmonto,quimosina) •••

4

11. Da

4

14.00
15. ao

Uroasa ••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Amiloso •••••••••••••••••••••••••••••••••••
8romelina ••••••••••.•••••••••••••••••••••••
Cloreto do lisozima
.
Hamicolulasa ••••••••••••••••••••••••••••••

99.00

Outros •••••••••••••••••••••••••••• ~ • .-•••••

4

l2'.00

13.00

4
4

4
4
4

4

XII _ HETER6sIDOS E ALCAl6IDES VEGETAIS,

NATURAIS Ou REPRODUZIDOS pOR SíNTE_

SE. SEUS SAIS. ETERE5. ESTERES
OUTROS DERIVADOS
29.41

00.00

HETERÓSIDOS, NATURAIS OU REpRODUZIDOS POR
StNTESE, SEUS SAIS, ~TERES, ~STERES E OU_
TRqS DERIVADOS'

m, 00

·Alo!na •.•'.................................
Amigdalina •••••••••••••••••• ·•••••••••••••
Arbutina....... .... ••••••• •••••••• ••• •••••
01gi t;"linaa (d.lgitoxinas} •••••• ,•••••••_....
Estrofantinas(ube!na)....................
Glicirrizina(ácido ·glicirrLz{co).........

4
4
4
4

Rutina...................................
Saponinaa ••••••••••••••••••••••••"........
Outros •••••••••••••••••••••••••••••,... •••

4
4
4

02.00
03.00
04.00
05.00
06.00
07.00

oa.oo
99.00
29.42'

~

4

00.00

ALCAlÓIOES VEGETAIS, NATURAIS OU REPROOU_
ZIDOS POR SíNTESE, SEUS SAIS, ~TE;RES,~ST1
RES E OUTROS DERIVADOS

01.00

Aconitlna •••.•• ~..........................
Alquila!na...............................
Apomorfina...............................

9
4
4

Arecolina................................
Atropina............................... •.•
Cafeína •••••• ~...........................
Eevad Lna , , ••••••
Cinchonidina •••••••••••• .-................

4
4
4
4
4

Cinchonina •••• ·...........................
Coca{ne ••••.•••.••••••••••.•.•.••••• -....

4
4

02.00
03.00
04.00
05.00
06.00
07.00
08.00
29.42

E

09.00
10.00
11.00
'12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
17.00

Colchicina.. .• .•••••••.••••••••• •.•••••••
4
t cntna (cenicin<l)
'................
4
Curarina •.•••.•. ~............ •.••••••••••
4
Diacetilmorf ina {haro {na). . . • • • •• • • ••• . . . 4
Di-hidrocodeinon" (ditodid). . • •• • • .• . • •• .
l(
Di_hidroergotamina......................
4
Di_hid reme rf inona (o í.Laud id) •.•.• ; • . • . . . •
li

18.00

Efedrina................................

II

19.00

Eme t Lna ••••••••••••••• ; . . . . . . . . . . . . . . . . .

li

20.00

E;:gobasin"(Brgometl:'ina)... ...•.••••••••.
E:Lgetamina..............................

4
4

21. 00
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ATOS DO PODER EXECUTIVO
CÓDIGO
Po~iÇ;;'O

29.42

AL1QtrOTAS

lilERCADORlA

Subjlosiç!l.o
e Item

"

22.00

Ergotinina ••..••••••••••••••

23.00

Ergotoxina •.•••••••

29.4 11

0.0 • • • • • • • • • •

..

1.1'.1.

4

24.00

Es cop o Lamí.na (hioscina) ••••••••••••••••••

4
4

25.00

Eso r roa (f Ls iostigmina) ••••••••••••• -•••••

4

26.00

Espar t e fna ••••••••••••

27.00

Estricnina .•.•.•••••••••••••••.•••

o", • • • • ,• • • • • • • • • • • • • • •

o, •••

4

0.0 ••••

4

0.0 • • • • • • • • • •

28.00

Et.ilmorf na (dionina) ••••••••••••••••• , ._.

4

29.00

Hiosciamina •••••••••••••••••••••••••.•• ;.

4

í

30.00

Hidractinina •••••••••••••••••••••••.•.••

4

31. 00

HomatJ;'opina •••••••••••••••••••••••••••••

"4

~

32.00

lobelina ••••••••••••••••••••••••••.••••

33.00

r·1eti l-hid ro_mor f inon" (rne t r cpon] •••..••••

4

34.00

MO,tilmarf ~n" {coco inà) •••••••••.•••••••••

4

35.00

Morfina •••••••••••••••••••••••••••••••••

4

36.00

Narce{na. ',~' ."•••••••••••••••••••••••••••

4

37.00

Narcotir....,••••••••••••••••••••••••••••• :.

"

38.00

Nicotina ••••••••••••••••••••••••••••••••

39.00

cecever í.ne •••••••••••••••..•.••••••••••••

40.00

4

Pilocarpin" ••••••••••••••••••••••••••••.

"I,

41.00

Piperina ••••••••••••••••••••••••••••••••

t

112.00

Quinidina •••••••••••••••••••••••••••••••

43.00

Quinina ••••••••••.••••••••••••••••• -•••••

4
4

44.00

Reserpina ••••••••••••••.•••••••.••••.•••

4

45.00

Se r o aq í.na •••••••••••••••••••••••••••••••

46.00

Tab"lna ••••••••• '••••••••••••••••••••••••

"

47.00

't eob r-om na ••••••••••••••••••••••••••••••

I,

í

4

48.00

Tcofilina •.• ' .••••••••••••••••••••••••••

'19.00

Teofilina_etilenodiamina(amino_filina) •.

"

5D.00

Voratrina •.••••••••••.•...•.••••••••..••

4

99.00

üu t r o s •••••••••••••••••••••• '••••••••••••

I,

XII
29.43

1.1

- OUTROS Cm1POSTOS

r

4

ORcA~IICOS

00.00

AÇÚCARES, OUIniCAI-\(/JTE PUROS, COI, EXCLQ
SAO DA SACAR05E, GLICOSE E LACTOSE;í'TERES E í'STERES DE AÇÚCARES E SEUS SAIS
OIfEflENTES DOS PRODUTOS DAS POSIÇílES
29.39, 29.41 c 29.42

01.00

a reb oooe ••.•••••••••••••••••••.••••• •• •

I,

02.00

f r u tose (1 ~ 'JU j o s e ) •..•••••..••••.•••.••••

1:

03.00

.Ea Lac Lo s e •••••••••••••••••••••••••••••••

04.00

Maltase •......••••••••••••••••••••••••••

"

05.00

Gl i cose -1- fos fa to .••••••••••••••••••••.•

4

06.00

i'~e t i 1- 9 1icosíd ia ••..••••••••••••••••••••

4

9).00

Outros .•...•.....••••.••••••••••••••••••

4

00.00

ArJTIBIÓTlCOS

01.00

Ac t inornica tina ••.••••••••..•.••••••••••.

02.00

Ac·tirlOmicina ••••.••••••••••••'•••••••••••

"4

03.00
0 11. 0 0

Ba c í t r ac Lnu •••••••••••••••••••••••••••••

4

C101'an ferUCo 1 •••.•••••••••••••••••••• , .-.

I.

05.00

C~" 1'0 t

4

í

c t r ac i c I in" •••••••••••••••••••••••

4

OW.

ATOS DO PODER EXECUTIVO
CÓDICO
"'O~iÇ;;'O

e

"

l.P.I.

.'

,

06.00

(r i t r om c in".

07. 00

E::;t r ep tomiç .i n a ,

4

08.00

Di_hidro_ e s t r ep tomi c i n a ,

"4
"4

í

09. 00

Es t repto t r

10.00

Eumaç

í

c .i n a ,

Lí na ,

í

Gramicidirla.

.

12.00

Neomicina~

13.00

Ox i te t raei c I Ina ,

4

14.00

Penicilina.

4

4

e t r ac c Lí oa ,

15.00

j

16.00

Lí r-oc Ld í.na ,

4

l'!.OO

Tirotriçina.

e

10.09

v iomicin".

19.00

r rc tceor s.oa ,

20.00

fr<JmicEtina.
üab r omí c í oá ,

21. DO

29.45

1.1

lt~tll

11. 00
2<).lj4

AUQU01AS

MERCADORIA

Subpo~lÇao

4

í

r

"4

:

4

4

22.00

Hif"micina.

23.00

Griseofulvina.

24. 00

Hí ç r omí.c na ,

99.00

üu t.r oo ,

00.00

OUTROS COO'IPüSTOS OHG{it,]ICOS

01.00

f\ceto~arseni 40

e"

"

ã

4

d' cobre (verde Sch"'ein-

furt)

"

02.00

A1coo1ato [~"tálico.

4

03.00

t o t e-io •

e

04. 00

p r e t r tna.

"

05.00

üuas s na ,

4

06.00

Cinar ina.

4

99.00

Outros.

í

í

CAPíTULO

"

30

Produtos farmacêutico::;

llil.ill.
(30-1)

Para efeito de classificação na posição 30.03,
têrmo medicamentos deve aplicar-se:
a) aoa produto::; que foram misturados ou combinados
para uson terapêuticos ou p rof í.Lát co s ;
í

e ) aos produtos s om misturar, eus ca t Êve í.s dos rnes -,
mos usos, ap r es en t.ado s em doses ou econo rcaona-,
dos para vElnd" a varejo, para fins terapêuticos
ou profilúticos.
As disposiçõeD anteriores não se aplicam aos ali _
montas ou bebidas (tais COmEl: alimentos diotáticos,
alimentos enriquecidos, alimentos para diabéticos,
treb dae tônicas, águGB minerais), nan aos produtos
í

das posições 30.02 e 30.04.

css,
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Para aplicação destas disposições e da Nota(30_3)~
letra ~. dôste Capítulo, cão co~sid8radoSI

1\) Como produtos som misturar:
1) se soluções aqucaac do produtos não misturados;

2) todos os produtos compreendidos

O"'

CapItulos

28 e 29;

I

. 3) Os extratos vegetais nj mpj e s da posição 13.03
simplesmente titulado!> ou disGolvidoa em qual -

quer solvento;
B) Como produtos mf c t ur-adne r

1) as soluçõos o suspensões coloiduia (com
são do onxôfre coloidal);

exclu_

2) os extratos vegotais obtidos pelo' tratamento do
~isturaB de substôncias

vegetais;

3) os sais B as águas concentradas obtidos por ev.!!.
poreção das águas minaraio naturais.
(30-2)

O prosonte CapItulo não c omp t oonde r
a) as águas dsstiladas aromáticas
s as de óleos essoncinio,

para

soluções aouo-.
usos medicinais.

(poeição 33. OS);
b)

os dant r r Êc oa
í

ã

do

qualquer eaoéc ío , mesmo oo

quo tonham propriedadas profilát.icas ou terap~!:!
ticas, quo 50 classificam na posição 33.06;
c) os oaeêoo modicinais da posição 3~.01.
(3G~3)

Na posição 30.0S só estão compreendidos:
a) os categutes e outras ligadurns, (;storiliz;:,dos.
para suturas cirúr'ilicos,
b) os laminúrios estorilizadas;
c) os homostáticos reobsorvtveis esterilizados, >'2
ra a cirurgia e a odontologia;
d)

as pr cpaeaçêee opacificantes para exumas rcc Lo-,
lógicos, bem como os

reagentes de diagnónticos

ooae í.neccs a s e rom or.1 pro gado: ~' paciente (exc~
to,os compreendidos na posiçao ~O.02) e que sejam produtos sem misturar, epr-oecnt.ecoe
80S, ou ainda produtos

em

d.Q:

m.íebur-ados , próprios Pl!.

r a os m-s smce usos;
e) os cimentos

outros

produtos para obturação

denthioi

r) os o ot.c joc o caixas

de

farmácia, provido para

primeiros socorros.

t!OTA

CO~lPlENENTI\R

NC (30_1)

Em caso do a o s oc d açjio

de

conocnoot e c ativos,o

produto oeve r-â seguir o regime do cOr.lpononte
tivo

do

e l Êquot.a

ma s
í

-e tcvacc , soja

.2-

qual

fôr sua proporção na fórmula do r.1odicamonto.

Atos DO PODER EXECUTIVO

409

C6DIGO
~Il:RCADOR1A

Su"opo2içao
C"

se. 02

30.02

30.03

1.1

"

r eee
00.00

GLANOULAS E OEt41\IS ÓRGÃOS PARA USOS OPOTE
RÁPICOS, SECOS, I-\ESI10 PULVERIZADOSj'EXTRA:TOS, PARA USOS OPOTERÁPICOS, DE GL NDULAS
OU DE OUTROS ÓRG'A:OS OU DE SUAS SECREÇ,ÕES;
OUTRAS SUBSTÂNCIAS ANUlAIS P,REPARAOI\S PA_
RA r ms TERAP~UTICOS OU cncr n.nr rcos NÃO
ESPECIFICADAS l'Er·; COi1PREEr;DIDAS EM OUTRAS
POSIÇÕES

oi.oo
02.00

Extrato ~B bilis •.•••••••••••••••••••••••
Glândula, órgão ou t~cido p~ra fim tora_
psutico, e êec , pulvcI"izo;do ou não ••.•••••

03.00

Extratos de. <;pândulaz, da órgãos ou do t.!!
ciuos opot.e r-ap Lcc s

co

03. oi

Extrato

f.(gado ••••••••••.••••• ; •••••••

4

üu t r ca •••••••••••••••••••••••••••••••••••

4

04.00

ribrinogênio o fibrina •••••••••••••••••••

4

05.00

4

06.00

Córneà. oss~. pele ou qualqunr outro toc,!
do para enxorto ••••••••••••••••••••••••••
Plasma ou sou componente isolada •••••••••

07.00

S.;;ro_albumino •••••••••.•••••••••••••••••••

4

03.00

venenos de serponte ••••••••••••••••••••••

4

Outras ••.••••••••••••••••••••••••••••••••

"

4

oo.no

SOROS or A!IH-;I\IS E DE PESSOAS H1UNIZADOS;
VACINAS MICRD8IANAS, TOXINAS, CULTURAS DE
'1rCRODRGANIS~IOS (INCLUSIVE OS FERI4EtHOS
!-tAS COl-: EXCLuSi\:O DAS LEVEDURAS) E OUTROS
PRODUTOS SEMELHANTES

m , 00

Vacina5

01.

oi . 02

Contra a poliomielite •••••••••••••••••••
Contra a sarampo ••••••••••••••••••••••••

01.03

Contra a rveéoae ••••••••••••••••••••••••

5

01.04

Contra a r·aiva ••••••••••••••••••••••••••

5

oi

5
5

, 05

Con~ra bruc'llose("6rl.lcella "bortus") ••••

5

ru • 99

Cualquer outra •••••••••••••.•••••••••••••

5

02.00

Amatoxinas (toxóides), tOxinas ••••••••••

5

03.00

Associação do vac Lna o toxóido •••••.••••

5

04.00

5

05.CO

Sôro antimicrcoiano •••••••••••••••••••••
Sôro aot í.peç onherit o t antizfidico :lU qU<ll_
quer outro) ••••••••••••••••••••••••• • ••••

5

Oá.OO

Sôro antitóxico {ant d r t é r Lcc , ar,tit()t~
n.'-co ou qualquer outro) ••••••••••.•••••••

5

(J7.00

:lnt{geno:J imur"lizanto>J ••••••••••••••••••••

5

03.00

Cultur"s o c Lec cna co s ••••••• ; ••.••.••••••

5

99.00

Cutros ••••••••••••••••.•••••••••..••••••••

5

00.c3

t'lED:iCA;·'ErHI}3 (G::JiU:G,'\DOS Er·; 11EOICH;A
VCcEflINÁfllA)

ui . 00

SOr;) c c s e de 11nElstósico local, injGt';vcl,
de e:7lprôgo dOfinido em odontologia ••••••

02.00

Co," bU50 anti",oniol ou outra, <;lo Ei~pi:ôgo
dllfinido contra e e oqu e t oas ornosc •••.••••

03.00

Co';,' bas e de arsgnéx~do ou ar aennna , de ei!!.
prego canta a c i r r i s ••••••••••••. , ••••••

í

í

í

í

I

OU

í

I

4

03.99

O~

OBS.

l.P.I.
"

,l!C
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ATOS

DO PODER

EXECUTIVO

CÓ.úIGO
:?o~ição

ALíQUOTAS
MERC.AIXlRIA

Subposiçll.o
o

I.P.r.

011.00

03'3.

.~

lU""

Com base de

as s o cLaçjic de amí.noác Ldoj sob

forma inj"'tável •••••••••••••••••••••••••.

NC

05.00

C·om oaec de bacitracina

·• •••••

t'lC

06.00

Com oeo e do c i crcp r cpenc , protóxido de ni
trogênio, "t8l' vinLlico, tribromootilnol,cc crnpriigo def Lru.dc em une s t c s í a geral. ••

NC

07.00

Com base de c j o r-ant en Lco L, •••••••• o"

••••

NC

08.00

Com bas e de cloratetraciclina ••••.••••.••

NC

09,00

Com base de dieticarb,mil-mnlilpip8l'uün<l

ou qua Lquo r outro, de llmprêgo dsfinido
conlJ;a ti filllriO<le •••••••••••• -•••••••••••

5

10.00

Com baso de ·di_hidro_cslreptomicina ••••••

5

11.00

Com Sas c do ergolamina e semelhante, de
emprêgo como oxitócico ••••••••••••••••••

5

NC

12.00

Com base de eritromicina ••• ~ ••••••••••••

5

13.00

Com base de estreptomicina ••••••••••••••

'"

5

NC

14.00

Com

do oxtrato de planta medicinal.

5

NC

15.00

Com base de 91icosLdio de. c re , da di9it e L ou de e s t r of ane t c
.

5

NC

ba5~

NC

í

16.00

Com base de qu"lquar out:.·o glicosldio de
emp r-êço c a r d í cvas cu Ia r •••••••••••••••..•

17.00

Com base de das r ec c Lcroraí oa n, GDuS sais
o o a r Lvado s , de cm;:>r3gG d.í f und í.c o no trEo
tamento de sideros8s ••••••••••••••.•.•••.

18.00

CO,TI bes e ce hialuronidas" quundo :1:iofilia eoc e enzima s cme j han t o , da cmo r oço como
agente difusor de lIquido injatnvaL •••••

19. UO

Com base de he x i Lr c ao r-c í rm I
cu qu"lquer
outro, com emp.êgo da(inido con t r a helmi!!.
tosa intestinaL ••••••.••••••••.•••.••••••

20.00

Com bOlsa cc hO~l:'lônio, qualqua. seu' doriva
do e associação •••••••••••••••••••••••••:

21. 00

Com baso de lobslina, 9 oomelhanto,de ~m_
prego como estimulants ~espirató.io•.••••

~JC

5

22.00

Com b"SD da mac r os e e semelhnnto, do emp:;-êo o OOmo substituto parcial do sangue e
do p Lasua ••••••••••••••••••••••••••••••••

23.00

Co~ base de

24.00

Com base de ne crm c xna

25.00

COl:1 base de

NC

5

. NC
5

NC

nc

mag~amicina(carbomicina) •••••

.

NC

NC

5

opo t e páp Lco , qoaj cuo r seu de r íveoc '" a c s oc aç ac ••••••••••••••••••••••

'"
NC

í

26.00

Com bas9 de o e t o t r-ao c Lí na •.••••••••••••

27.00

Com base d e psnicilin[l

.

2'3.80

Com tia so de p o Límí.x na

.

29.00

Com baGa do eu i r ona sob a forma injetável
de emp.êgo contra a lepra ••••••••••••••••

5

NC

30.00

Com base de tio_ba~bitúrico, de emprâgo
d~finido ~rn anestesia endovenosa •••••••• ;

5

31.00

Com' cace do bLr o t r-Lc na

5

'"

í

í

í

í

.

NO
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ALíqUOTAS

CÓDIGO
IreRCADORIA

Gut?o~lçno

e

:>O.C3

1.1

,

I tel:l

I.P.I.

.,

32.00

Com b,.rlO de tot.ruciclinu •.•••••••••••••••

33.00

Com buso de vior.licina

34.00

Com b<lse de vitaoTlin", qualquer sou doriva
do e <ls:3oCi"ç"o ••••••••••••••••••••••••• --:

35.00

Com lJ"SC ~e furo"'gilina ••••••••••••••••••••

Ó

5

.

36.00

Co", base de

:17.00

Com :-:''''130 de g1obulir.u •••••••.•...••.••••••

fi:JrinogÊ!:üo e fibrin" •••••••.

3'3.00

Co", b as c da h c pa r i n a

3'2.00

Com ba s e da pl"s<:1a

.

40.00

Co", ba:3G de sôro-tllbumina ••••••••••.•••••
Com

de

t r-ornbLnn

NC ..

uc
nc

..

41.00

~,,::;e

5

5
flC

.

5

nr

'"

ú2.00

Com base de tror.1Doplustinu •••••••••••••••

5

43.00

Com ba:3e de qualquer outro <lnti!Jiótico •••

5

1Il,.00

Com b<lso de c c c r e p t oou.í nac c ou o c t r ep to.,
do r nas e pur Lf Lc aca .••••••••••••••••••••••

jJC

00

Com base de l(p_n,~l_ui:~atilar.1inofenil)_
3_ (p_n_bu toxi feni 1) _2 _ ti oc r é Ia , p a r" t::-a_
t amc n t o de lepra ••••••••.•••••.••••••••••

jJC

1~5.

rJC

coe base de 3_ (p-clornnilino)-lO- (p_c!o::-o_
feno 1) _2, lO_di id ro_2_ (isop r op í, 1 imino) - fe_
n,llinu, pa z- a trutUr:1onto de: lepra •.•••••••

::30.04

47.00

j';odiC""'''n to an ti -re Jo ição ,de ó "Slão~ • tran~
pl"nta::a ...,auvl.uo o t'linistarl.o do Saude •••

1,8.00

r'\edic<lmento O?spoclfico par-a t r a t amcn t o dn
oeop j.as i a s , ouvido o Ihnistério da S"úde ••

I:C

(,9.00

Com base da qualquer outro composto qUlmi
co orgânico ou inorgânico •••••••••••••••:

se

58.00

Pr;eparação, com base de sa~ granuludo' o
po efervoscente, 13"1 per" açua rnin()rul na
t ur-aj, ou artificiul, de ação medicamento=sa ••••.•••••.•••••••••••••.••••••••••••.•

,Jç

9':. De

outras •.•••••••••••••••••••••••••••••••••

N'

00.00

ALGOOí:'lES, GAZES, ATADURI\5 E ARTIGOS MJA:LO
GOS (PUJSOS, ESPARADRAPOS, SItIAPISMOS, ETC.), IMPREGNADOS OU REGOBERTOS DE SUBS_
TÂNCIAS rARt'lAcrUTICAS OU ACONDIC!D~lADOS
pARA VENDA A VAREJO, DESTINADOS A rHJS M~
DICOS OU CIRÚRGICOS, ~IFERENTES DOS PROOU
TOS A QUE SE REFERE A NOTA(30_3)

m •ao
"30.04

30.05

Algodão hidrófilo •..•••••••••••••••••••••

5

5

Atadurae.: •••••••••••••••••••••••••••••••

5

03.00

Esparadrapo ••••••••••••••••••••••••••••••

5

04.00

Ataduras qeaaadae ••••••••••••••••••••••••

5

99.00

Out.ros •••••••••••••••••••••••••••••••••••

00.00

OUTRAS PREPARAÇÕES E ARTIGOS rARMActUTICO

02.00

01.00

Metarial de sutur<l cirúrgica

01.01

C"tElguto •••••••••••••••••••••••••••••••••

5

01.99

Quillquar outro •••••••••••••••••••••••••••

5

412

A

ros

DO POiJER

EXECUTIVO

CÓUIGO
2o:;:i.ç;;'"

ALíQUOtAS

m;IlCADOllIA

SUbpo31çao
e Ite\!!

l,}

02.00

Preparação para contrastas radiológicos

02.01

Injotá~el com base do sal metil glucamín~
co do aCJ.do N,N' adipin_di_(3_amino 2,4,6
t t Lcdcbcnz ó co ) para radiogrufias das via
biliares.
t cnt cact.e radiológico, com base em deriva
dos iodados de óloo de papoula ••••••••••:-

<,

IoP.I.

í

5

0'0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

02.02
02.99

que r qco r ou t ro •••••••••••.••••••••••••••••

99.00
99.01

Outros
Caixa e estôjo farmacêutico para socorro
do urgência .•••••.•.•••••••••••••••••••••

99.02

laminarias •••••

99.03
.99.04

99.05
99.99

,

0.'.0.0 •••••• 0.0 • • • • • • • • • • •

Cimento dontário ••••••.••••••••••••••••••
l~g~ do pra1:.c:o. 0iI1 pó, pe.ra obturação cen-

tar aa ..••••••• ~ ••••••••••••••••••••••••••
Hemostáticoa rC2J.bsorv{veis •••••••••••••••
QU2J.lquor oub rc , ••••••••••••••••••••••••••

CAPíTULO

31

forti1iz2J.nte8

NOTAS
(31-1)

A)

Salvo no caao d. ao apr0gentarSm acondicionados na
rorma'prevists na posição 31.05, a poaição 31.02
compreende ,ünicamente:
08

1)
2}

3)
4)
5}

6)

produtos seguintesl
o nitrato de eódio com teor
inferior ou igual a 16,3%;

98

nitrogênio

nitrato de amônia. mesmo puro;
o sulfonitrato de amônia, mosma puro;
sulfato de amônia. meamo puro;
o nitrato de cálcio com teor de nitrogênio
inforior ou igual a 16%;
o nitrato de c'álcia e magnésio, mesmo pu _
1'0;

7)

a cianamida cá1cica com toor de nitrogênio
inferior ou igual a 25%. impregnada ou

não de óleo;
a uráia com teor de nitrogêni'o inferior ou
igual a 45~;

B)

00 fertilizantes que consistam um misturas en_
tre ai doe produtos citados na letra A} prece_
dente (sem levar em conta os teores lImitea in
dicados para os rEiferidos produtos);
-

c)

oe fertilizantes quo consistam em misturas de
cloreto de amônia ou de produtos citados nas
letras .!Ü e §) precedentee (sem levar em co!!.
ta, tambem, oe seus teores limites) com giz.
gâseo ou outras matérias inorgânicas desprovi_
daa de poder fertilizante;

D)

00 fertiliZElnteD l{quidos que consistam em so
luções aquosss ou amoniacaie dos produtos cita
doe noe nce 2) ou 8} da Leb r-a 0 ou da mistura
dâstas produtos.

5
5

5
5
5
5
5
5

OiS.
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Salvo quando se apresentarem acondicionados na for.
ma prevista na posição 31.05, a posição 31.03 comp r eende ~nicamente:

li)

os produtos soguintes:

1)
2)

ee cscóriea de oes r oar cr eç aoj
os fosfatos de cálcio õe s aqr-cqadoa (termo_
e fosfatos fundidos) o os r oer a.,
tos aj or oo-cái.c í.ccs naturais t.r at.adcs ter

.rosr at os

í

mí camon t e :

3)

-

os supc rf oef a t os (simples, duplos ou tr1
pj os ) ;
o fosfato b c á Ic Ic c que c or t enha flúor em
proporção igu<11 ou suporioJ: a 0,2%;
í

B)

os f e r-t í Ld z ant.es quI:' consistam em misturas er._
t r e si dc s produtos citados na letra ,,8.) precc_
dente (sem levar 8"' conta os teores limites in
d c adoe parv êe t.es produtos);
í

c)

(31_3)

os fertiliz<:,nte.:: que consistam em misturas dos
produtos citadcs nas letrac fi) o O) preceden_
t c s (sem levar em c on t a , tarr.'bém, Os teores li
mâ t s s Lndi c aõo e pura o3stcs produto:;:) com gi2--;
gêsso ou outras matérias inorgâniolls dospruvi_
das de poder fertiliz3nte.

Salve; quando se apr eaen t ar era ac nndâ c onadc s n a fOR
í

ma previst~ na posição 31.05, a p o s çao 31.04 COm_
í

presnde unicamerttc:

A)

os produtos coguirttes:

1)

os s a.i a de potássio naturais e~ bruto (c e r
nalita, c e rri.í t.a , s í l v n ba e outrus);
-

2)

sais potácsicos obtidos por tratementos
de r ee.Iouos do melaço de b e t.e r r ab aj

3)

o clorato de potás~io, mesmo puro, sem f'rQ.
ju{zo das
sp oa ç oe e da Nota. (31-6), 8;

4)

o sulfato de pot;;ssio, corro teor de K
in_
20
ferior ou igual a 52%;

5)

o sulfeto do magnósio c p ot às s Lo , Com teor
de K
inflerior'.ou igual· a 30%;

í

í

05

õ

í

í

20

B)

(31_4)

os fortilizantes qUE' consistam em mistul'as er_
t r c si õ c s Frodutos moncionados 'na Le t r-a t0
precedente (sem levar em conta os ·teore8 limi_
tes ~ndicados para ÔSt8S produtos). '

.Os fosfatos de amônio, com teor de arsônio
ou superior a 6 rl'gfkg, claSSificam_se na

igual
posição

31.05.
(31_5)

Os teores limite!) nenc cnedoe nas notas (31_1)
í

(31_2) ~), (31_3) A) e (31-4), referom_sa ao
dos produtos anâ dr ca , em estado sêco.

(31_6)

..8.),
pêeo

O presente CapItulo não compreenda:

~)

o sangue enimal da posição 05.15;

b)

013 produtos de constituição qu{mica definida,
aprosentados isoladamen\;~l di farentes dos ceecritos nas Notas (31_1) ~, (31_2) ..8.), (31-3),8)
I) (31-4) antes mencionados;

e)

os cristais cultivados de cloreto de potássio
(quo não sejam slementos de ótica), da
pêllo
unitário igualou superior a
2,5 9
de
po
eição 36.19;
os elementos de otice de cloretQ
de potássio (posição 90.01).
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ATOS

DO PODER

EXECUTIVO
ALíQUOTAs

CÓDIGO

]'odç"o

Subpolliçao
e Item

3LGl

00.00

1.1
.y

LP.I.
d

CUIINa c OUTROS rERTlLlZMJTES NATURAIS D(
ORICEM A~JII'.AL CU VEGETAL, MESMO MISTUflA

DOS ENTRE SI, r~AS NÃO ELA80RAOOS QUlMICA~lENTE

01.00

cuano •••••••••••••••••••••••••••••••••••

[)2.00

Rc s i duoc de ce senqoc dur-amcnt o de

C3.00

Ilcsíduos " farelos do ':nC'lOnll ••••••••••••

99.00

Out .os ••••••••••••••••••••••••••••••••••

je t.oc ani",ai:; ••••

31.C2

00.00

~

FERTILIZPJJTES r'!lNERAIS OU QUfMICOS, lHTR.Q.
.

CE~IAOOS

tt i t

;I.::tu,;"~ (s aj i t r c do Child •••• •••.•••••••

IH

Sl"tet1co......................

~H

rHtr~to de a~ônio, cOm menos do 33% de ni
t r oçcní o

rJT

Ndt r-a t o de mnônio, co," mais de 331- de n1trogônio
.
Sulfato de ","enio
.

OIT

0 11.00

r a t o s o c "ódio

Nitr~to de cálcio, com menos de 16% de nl:.

06.00

Cianamida ciílcíca ••••••••••.•••••••• , ••••
UrEÍia ••••••••••••••••••••••••••••••••••••

D7.00

oe.ce

.

Sulfonitrato de amônia

OIT

.

09.00

Nitrato da cálcio a maqne s r c •••••••••••••

10.00

Calcoclorsto da amônia •••••••••••••••••••

11. 00

A.lOnitraton ••••••••••••••••••••••••••••••

99.00

Outros ••••••••••••••••••••••'•••••••••••••

·00.00

FERTILIZANTES MINERAIS OU qUfMICOS,FOSFA_
TADO,S

oi , 00

Escórias de dsSfosforação ••••••••••••••••

02.00

FosFatos de cálcio desagregados •••••••••.

03.00

Fosfato bicálcico ••••••••••••••••••••••••

04.00

suce r-ros r at.es , COm teor de P20S igualou
inforior a 22% •••••••••••••••••••••••••••
Super~osfatos, com teor de P
de mais
20 S
de 22;i>•••••••••••••••••••••••••••••••••••

05.00
06.00

31. as

IH

05.00

t ccoén ro

31,04

NT
NT
NT

.

01.01
01.02

03.00

31.03

OIT

e de-

Ol.GO

02.00

31.02

J.ã

Fosfatos e Iurn no-icá l c i cos naturais,trata_
dos tõrmicamento •••••••••••••••••••••••••

OIT

NT
NT
NT
NT
NT
NT

NT
NT
NT
NT
NT

í

99.00

Outros •••••••••••••••••••••••••••••••••••

00.00

FERTILIZANTES MINERAIS OU qUÍMICOS,POT.4S~
SICOS

0l.00

Cernalita, calnita, silvinita e outros
sais de potássio, naturais, 001 bruto •••••

02.00

03.00

Cloroto de potássio
.
Sulfato da potassio ••••••••••••••••••••••

04.00

Sulfato duplo da magnésio e potánnio •••••

99.00

Outros •••••••••••••••••••••••••••••••••••

00.00

OUTROS FERTILIZANTES; PRODUTOS D!::STE CAPÍTULO qUE ,SE APRESENTEM EM TA.8LETES,PA..§.
TILHAS E DEMAIS FORMAS SEMELHANTES,OU EM
RECIPIENTES DE P!::SO BRUTO ~\A"XIMO DE 10 Kg

01.00

Fosfato do. l'l.mônio, com teor de 6 O1g,
Ou
mais por kg de l'l.I'sônio •••••••••••••••••••

02.00

Fo af at o duplo do amônio G pot és s í.o •• : ••••

NT
NT

NT
NT
NT
NT
NT

NT
NT

01$.
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EXECUrIVO

DO PODER

IILtQUOTII~

tóPIGO

MERCIIOORIA.

Svbposiçao
e

085.

Lt em

04.00

Nitrofo5f'\)to de potássio ••••• • • • • • • • • • • • •
Nitrato de sódio a-pot éeaão , COlTl teor de
N de 15% oú menos e da K20 do 15~ ou me_

05.00
99.00

Hicronutrientes ••••••••••••••••••••••••••
Outros ••••••••••• •-•••••••••••••••••••••••

03.00

Nr
Nr
Nr

nos ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

CAPiTULO

32

·Extratos renantee e Tintorials; Taninos e seus Derivados;
Matérias Corantes, Tintas o Vernizssi Mástiquas; Tintas
de Escrever a ds Impressão

~
(32Ml)

O presente Capitulo nao
a)

b}

c~mpr8and8:

os produtos da constituição ~uimica_dDfinida.!
preoentados i!l0ladsmonte, CO!!) exc rueec dos gus
corrospondam as espscificaçoss
das posiçoss
32.04 ou 32.05, doS produtoB inorgânicos do ti
po doe utilizados como luminóforoB
(poaiçãõ
32.07) e daa tintas preparadas para tingir Dpr~
sentadas SOl formas. ou recipientes para venda a
varejo d~ posição 32.09;

t.anat.os a outros derivados tÍlnicos dos produtos
classificados nas posições 29.38 a 29.42, 29.44
e 35.01 a 35.04.

(32..2)

As misturas de aaí.e de diazônio estabilizados a de
copulantes, preparadas para a produção de matérias
corantes azóic2ls insolúveio nôb~o fibra, devem con~
Gide~a~-na compreendidas na posição 32.05.

(32M3)

.Consideram_se compreendidas, igU!'llmanto, nas

posi_

çõea 32.05, 32.06 s "32.07, as preparações. à
base
ds matarias corantes orgânicas sint.éticas, ce lacas
corantos ou de outras matérias corantos do tipo das
utilizadas para colorir na masoa matérias plásticas
artificiais, borrachas B outras matérias semalhan_
toe, ou mesmo . destinadas a entrar na éompoBição de
p ceper eçêe e para estamparia de tôxteio. Estao posl. .
ções não c~mpraendem, no entan~o. oe pigmentos p~a~
pat-adoe menc Lcriadoe na posição. 32.09.

(32M4)

A.s eõluçõos (exceto os colódios), em ecjvent ee orQªní coa voláteis" dos p rcdut oa mencionados no texto
dasposiçõss 39.0~ a 39.06, devem conoidarar-so co~
preendidas na posição 32.09, quando a proporção do
solvonto. soja eupo r I c e- a 50% do pêe c da solução.

(32-5)

Para os efeitos dêsto Capitulo. a exp~assão'

·matt__.

rias corantes não a~:r:.ango ós produtos do tipo
dos
utilizados como matérias.,de carga nas tintao a óleo,
mesmo 'que possam ta~bém sal' utilizados com~ pigmentos corantes na; tintas do água.
(32M6)

'No sontido da posição 32.09, só se consideram como
fôlhas para marcsr a foco as f~lhBs delgadas do ti_
po das empregadas. por exemplo, na oncedarnação e
pare JIlarcer couros o ror~os de chilpóuG. o constil;u!
das' por:
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ATOS DO PODER EXECUTIVO
pós metálicos impalpáveis (mesma da metais pr e -.
cioso~) Ou pigmentos aglomerados
por meio
de
cola, <;]clatina ou oue eoe aglutinantes;

b)

l,l()tais' (mt!llmo preciosos) ou pigmontos dcpos I'ta-,
dos sôbre rôlha de qualquer matéria que
lhas
sirva de suporte.

------.,----------------r---r-ALfQUOTAS

C601GO

Posiçíio

32.01

32.02

32.03

32.04

MERCADORIA

Subpos çjio

1.1.

í

%

e Item

l,P.I

%

00.00

EXTRATOS TANANTES DE ORIGEM VEGETAL

OLOO

De queb r acho •••••••••••••••••••••••••••

02.00

De acácia nogra

.

5

99.00

Out:t:as •••••••••••••••••••••••••••••••••

5

00.00

TANINOS (I\C100S TlINICOS), INCLUSIVE TliNI
NO DE NOZ_DE_GALHA ~ AGUA; SEUS SAIS,~TE
RES, {STERES E OUTROS DERIVAOOS ••••••• 7

5

00.00

PRODUTOS TANANTES SINT{TICOS, MESMO MIS_
TURAOOS COM PRODUTOS TANANTES NATURAIS;
PREPARAÇÕES ARTIrICIAIS PARA PR'_TANAGEM
OU PURGA DE PELES (ENZIMI\TICAS, PANCREI\_
TICAS, BACTERIANAS, ETC.)

01.00

T"ninos "rtificüiis ou sintéticos •••••••

99.00

Outras •••••••••••••••••••••••••••••••••

00.00

MAn~RIAS CORANTES DE ORIGEM VEGETAL (IN_

5

CLUSIVE OS EXTRATOS DE MADEIRAS TINTO
RIAIS E DE OUTRAS ESP{CIES TINTORIAIS 'Vt'
GETAIS, COM EXCLUSÃO DO ANIL) E MATlRlAS
CORANTES DE ORIGEM ANIMAL
01.00

01.01
01.02
01.03

01.04

or. 99
32.04

32.05

Da origem vegetal
Clorofila ••••••••••••••••••••••••••••••
Hemata{na ••••••••••••••••••••••••••••••
Hematoxilina •••••••••••••• " •••••••••••
Tornll.sllol •••••••••' •••••••••••••••••••••
Qualquor outro ••••••••••• ; •••••••••••••

DZ.OO

Do origem animal

02.01

Carmim do c cchun Ll.ha ., •••••••••••••

02.02
02.03
02.99

~~~~:o~.::::::::::::::::::::,::::::::

00.00

MATt"RIAS CORANTES ORG?lNICAS SINTt"TI_
CAS; PRUOUTOS ORG?lNICOS
SINTt"TICOS
DOS TIPOS UTILIZADOS COMO LUMINêro RDS'; PRODUTOS DENOMINADOS AGENTES DE
8R7iNQUEIO ÓTICO FIXAvEIS NAS FIBRAS;
ANIL NATURAL
Agentes do b r anqu e o ótica

Dl. 00

qualquer outro ••••••..•••••••.•••.•

5
5
5
5
5.

5
5
5
5

í

01.01

AlV,ejuntas óticos derivados do ácida
4,4_bis -(1, 3, 5) triazini~ _ (6) amí no estilbeno 2'2 dissulfonico •••

5

Dl. 99

Qualquer oütro •••••••.••••.••••••••

5

02.00

Lumináforos orgânicos .••••.•••.••••

5

03.00

Anil natural •••.•••.•.•••••..•.•.••

5

04.00

Corantes di:r:otos •••••••••..••••••••

5

05",00

C'orantos ácidos ••.••••••.••••••...•

5

.06.00

Corantes ao enxôfre (sulfurosoe) •••

07.00

Corantas a cuba [auj f ur acoe ) •••••••

08.00

Eo r-an t s
ü

à

tina

5
5

OBS;.

ATOS DO PODER

EXECUTIVO

'17
AlfQuOTAS

CÓDICO

MERCADORIA

5ubpoeit,;ão

r. I •
%

. poalFtlli.o . a .!tum·

à i;ine.

(ao.lú~ois) ••••.••••

09.00

ccreneoe

10.00

t onenb ee eacr.cce .•••••

moroencecce

" 0 0.0

,-o

0.0 ••

%
5
5

,

11.00

Coranl;a~

12.00

Ec r aht.e s aolvantaa

.

5

13'.00

Corantes bá.8icoa •••••••••••••••••••

5

14.00

ccaentcc dí.epeueca

5

15.00

Pigmentos ol:'gênicoll

99.00

üqt.r ce

32.06

00.00

LACAS cqRANTE!;i •••• ao •••••••••••••

32.07

00.00'

OUTRAS MAT~RIAS CORANTES'; PRODUTOS 1
NORGANICOS 005 TIPOS UTILIZADOS COMO
lUMINúrOROS

32.07

o-o • • • • • • . • • • _ ••

..
0.0 ••••••••••••••

5

.

5

0.0

,.

Negros do origem

••••••••••••

,

02.00

Litopone •••••••••••••••••••••• ~ •••••

5

Pigmentos

à

base de dióxido de titê não ••••••••••• , •••••••••••.••••••••••

. ~2.08

5

01.00

ml~aral

04.00

Pigmenta0 à beae oe ferroCienatoe
a
farricianetoe •••••••••••••••••••••.••

05.00

~igmantoa

à-.ceue de aa.l0 da cromo

ou
oxidas da cromo •••••••••••••••••••••

06.00 .

Pigmentos

à beee do !iaia da cádmio

07 ..,00

Ultramarinos (azul, ynrds

oa.oo

P~gmontoa

9\l.OO

Out roa ••••••••••••••••••••.• ; ••••••••

00.00

PIGMENTOS; OPACIrICANTES E CORES, PRE_
PARADOSI COMPOSIÇnES VITRIfICAvEIS •
LUSTROS' L:!QUIDOS DU PREPARAÇ,(!ES SEME_
LHANTES PARA AS INOdsTRIAS DE CERAMI_
. CA, DE VIDRO OU DE ESMALTE;ENGOSOS OU
REVESTIMENTOS PARA CERAMICAõf.RITASDE
VIDRO E - OUTROS VIDROS El1 cõ, GRANULOS,
LAMELAS OU flOCOS

•
5
5

(cadmoponee) •••••••• ;;. •••••••••••••••

5

e outroa).~

5

luminóforoa ln.or g ilni.c oa •••

5

0l.00

À beee da mota1 p roc.í cec ou aeue eeto

02.00

~ beao' do ;drcônio cu seus sare

......

oss.

I.P. I.

•

s

.Fritao da vldr~ a out.coe vrãcce em. pq,

grânulos, lamalao ou flocoa

03.01
03.99

32.09

.

5

Qualquor outro ••••••••••••• ~ ••••••••

Vidro. em pó ••••••••••••• -

5

99.00

Outros

5

o~.oo

.VERNIZES; TINTAS DE ACUA,PIGMENTOS DE.
AGUA PREPARADOS 00 TIPO DOS UTIlIZA DOS PARA ACABAMENTO DE COURO; O'iJTRAS·
TINTAS; PIGMENTOS EM PASTA (EM ~LEO ,
ESS~NCIA DE TEREBENTINA, VERNIZ OU EM
ourRoS MEIOS) UTILIZAvEIS PARA O f A BRICO DE TINTAS; FOLHAS PARA MARCAR A
FERRO;. TINTAS PREPARADAS PARA TINGIR
.,APRESENTADAS EM FORI'VIS OU RECIPIEtlTE:S
PARA VENDA A VAREJO

.

.
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ATOS DO l?ODER EXECUTIVO
ALíqUOTAS

CdOIGO
Posiç'ão

32.09

,

sucoc s

íç

MERCADORIA

éc

'1%1 ' l.~.

Item

01.00

Vernizes

01.01
01.02

11
11

"01.03
. 01. 04
cr. 99
02.00
02.01
02~ ~2

02.03
02.04
02.05
02.06
02.07
02.08

I

ceac de 'batu~9 ••••••••••••••••••••
base do oer rvcdc de celulose ••••••

10
10

. À baeo de çoma-Laca
.
À base d'e oleo ••••••••• '.' ••••••••••
Qualquer outro ••• ,
..

10
10
10

T~nteD prepar~da9

À água, para acabamanto de couro '"

10

Anti-inctust<lnte . ou venenosa, para
casco do emb ar-c cç ac a semelhante •••
"'A óloo em massa ou pasta, par-a poste
'rior diluiÇão ••.•• - •.• ;..•• e •••••••:A ólao, liqUida, pronta pata uso •••
Peta,P7esarvalão da metal_à.b~?e do
elumlfllo om po_ou de z at-c ac ••• ; •• ~ ••

10
10
10·
10

~{~~op~:s;~~:~a~.~~.~~~~~:.~.~~~~.~~.

10

e eme Lhen tb "

10

Esmalte à base de verniz (de derivado de c e Lu t os e resina sintética 9
que rquor. outro)
"_'" .•• _•••
A baGO de betume, pixe, alcatrão ou
_

À base da lumináforo ( tinta 'lumino_

02.10
02.99

Para fabtic<lçao de peroIa arti~icial
("essêm:iB do oriente") •••.••••.••••
Quelquor cut r c •••••••••••••••••••••

03.00

fôlhae para marcar

03.0"1
03.02

Obtidas do pó:; de matais p r cc oaoa ••
Com s upo r t a do c e Lof ann ou pláotico,
do 0,2 ê 6 micrans de espessura, com
decos í.ç eo da pigmento colorido' •••••
Quelquer outro
.

eu} ••.•.z.•••..:. •••..•

~

B

10

.

02.09

03.99
04.00
99.00

••••••••.•••••.

10
10
10

rec'ec
10

ã

Côroa metálica8 em pó
. üut r ce .;

10 .
10

.
.

10
10

~4.1O '

00.00

TINTAS-PARA PINTURA ARTíSTICA,PARA E~
SIr-lO, PARA PINTURA DE TABULETAS
OU
ANdNC,IOS" PARA ~1ODIrICAR OS MATIZES,
OU PARA RECREIO" EM TU80S, POTES_ ,.
FRASCOS, GODf:S E APRESENTAÇÕES SEME~
LHANTES, MESMO EI1 PASTILHAS;"
JOGOS
DESTAS TINIAS, MESMO EM ESTOJOS, PROVIDOS OUNAO DE PINctIS, ESrUMINHoS.
GODf:S OU OUJ'ROS flCESSCiRI.OS ••••••••••

lO

32.Ú

00.00

SECANTES PR"EPAR'AOOS ••• , •••• '" ••••••

10

'1:(.12

00.00 '.

MAsTIQUES E REVESTIMENTOS, INCLUSIVE
OS MAsTIQUES E CIMENTOS DE RES1NA

10
10

0;:,.00

08S.

r.

oor-rIc re , til.l como ~puttyU

11

Bomelhan'

ta

·
.

I

10
10

04.PO.

Hanaa de vidro'coiro

99.00

Outros

00.00

TINTAS DE ESCREVER OU DESENHAR,
DE lMPRESS~O E (JJTRAS TINTAS

01.00

Tintas da impro88â'o •••••••••••••••••••

02.00

Tinta da oscraver. desenhar Ou copiar.

10

99.00

Outras ••••••••••••••••••••••.••••••••••

10

-

.
.

lO

T1NTAS

10

ATOS DO PODER
CAP1TULO
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33

Ih",oo Essenciais a RoainõldeaJ Produtos' de Patfulllel'ia,
cu de TQUçado~ Q CQsmóUcoa

o preeonbe ca~ftulo não t:ompraandas

0.)

ao.preparaçõos aleo~lieaa compoatao (ch0.mades
oxtratos concsntrodos) para fabrico. da blilbidaa,.
da pooiçao 22.091

b) . tis eabõeo (poaiç.ã o 34.01);
e).

aaoendo da terilbentina .11
toa da pooiç.ão 38.07

0.

oe

dlJ1\liSia. prod.u.

A poaIção 33.06 dave conaidarer~aa extensivo.
ooa
produtos moamo aom mietur,ar (diforentee deu da poe!.
!(ão 33.05), euucet Iv e í,e do eoree utilizados
como
produt~a da perfum~rio ou .de toucador ou como' c08mi.
ticos I] eccndtc í.onadce pera venda a vara Jc para 8"
quêlae ueoe ,
. AL!QUQTAS

Poeiçiio

ME:RCACORIA

SUbpoeiçiio
a Itom
00.00
01.00
02.00
03.00
04.00
05.00
06.00

07.00
08.00
09.00

).0.00
11.00
;J.~DD

13.00
14.00
·~5.00
~6.00

17.00
18.00
).9.00

20.00

ai.co
:l2.00
23.00
24.00

25.00
26.00
27.00
28.00

dLEOS ESSENC!AlS (DESTERPENAOm;
L!QUIDOS

ou

S~L10D5 ,

RESIN~IDE5

\1;X,

ou N~Oj',

De alecrim ou rOGrolaninno ••••••••••••••.•
De alfa~Dma, ~epic ou lavanda ••••••••••
De emende8 BIIlerg8 •••••• , •••••••••••••• '.
Da ente ou srva-doca ••••••••••••••••• ','
De anis ostraledo cu heõ í.ana •••••••••••
Do i'lrruda ••• ~ ••••••••••••••••••••••••••
De lima :"t"~'" •••••. ~ .•..•••••..•••.
De eeueecve ••••••••••••••••••••••••••••
Do cânl'orll no.t~ral •••••••••••••••••••••
De t:~nale .".~ •••. ~ •• '.•••••• ~ ••••••••••••
Da cêeeae ....'••••••••••••.••••••••••••••
Da cedro ••••••••••••••••••••••••• "., ••
08 citrone).a•••••••••••••••••••••••••••••
Do coriandro •••••••••••••••••••••••••••••
011 crave ••••••••••••••••••••••••••••••••
. Os eucalipto
~ ••••••••••••••••••• :.
pe f;Lor do laJ:anje11'e. •••••••••••••••••••
Da funcho ••••••.•••• o••••••• ., ••••••••••••
Do gorânio ••••,••••••••••••••••••••••••••
Do jacinto ••••••••••.•••••••••••••••.•.••••
Da "josmim••••••:•••••••••••••••••••••••••
Da Jun!parq, ~imbro ou genebra ••••••••••
'De laranja _ coaca ••••••••••••••••••••••
Do"lemongrasa ~t • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
,:.

-

1.%.1.

ue )'imao•••••••••••••••••••••••••.•••• ;'.'.
De ).!rio••••••••••••••••••••••••••••••••
00 maliaea
~.
0.11 1'1'l8!lt.a. Bplililrrolnt ll
.

12
12
12

ia
12
12
12

i2
12
12
12
12

"

U·

12
12
12
12
12
12
U

12
12
12
12
12
12
12

OS'.
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ATOS DO PODEU EXECUTIVO
CÓDIGO

OES.

29.00

De "menta: s·rvenaio" •••••••••••••••••••••

30.00

De "menta. plparlta" •••••••••••••••••••••

ar.oc

De mimosa •••••••••••••••••••••••••••••••

32.00
33.00
34.00
35.00

Do mostarda.; •••••••••••••••••••••••••••
De narciao •••••••••••• ~ ••••• : •••••••••••
De noz_moscada ••••••••••••••••••••••••••
Da pau-ecea •••••••••••••••••••••••••••••
Do "potig:Bin" ••••••••••••••••••••••.••••
Do quanopóode
.

36.00
37.00
38.00
39.00
40.00
41.00

·42.00
.43.00
44.00
45.00
98.00
99.00

33.02

33.05.

00.00

O,
O,

:~~::~:~::::::::::::::::::::::::::::

:

Da mBn~ar1na, bergamota a tangerina•••••
De aasaafraz•••••••••••••••••••••••• ~ •••
Da "vetivêr"••••••••••••••••••••••••••• ~
Do "wintargreen"
.
Detrylang_ylang"
~ •••••••
De palml!":'rooB ••••••••••••••• ','" ~ ••• , •••
Reeinéidea •••••••••••••••••• ;.· ••••••••••
Outros ••••••••••.••••••••••••••••••••••••

SUBPRODUTOS TERPtNICOS RESIDUAIS OA DES~
TERPENAÇ~O DOS ÓLEOS ESSENCIAIS•••••••••
SOLUÇnES CONCENTRADAS DE ÓLEOS ESSENCI AIS EM GORDURAS, EM ÓLEOS FIXOS, EM CE ~
RAS OU EM MATtRIAS SEMELHANtES OBTIDAS
POR ABSoaç1lo A fRIO OU .MACERAÇ~O
.

00.00

MISTURAS ENTRE SI DE DUAS OU MAIS sues ~
TANCIAS DDORt!='ERAS NATURAIS OU ARTIfI '-'
CIAIS, E MISTURAS A BASE DE UMA OU MAIS
DESTAS SUBSTA~CIAS (INCLUSIVE AS SIMPLES
SOLUÇtlES EM A:LCOOL) •.QUE CONSTITUAM M~T~
RIAS_PRIHAS ~ARA AS INO~STRIAS DE ~4RfU
MARIA. ALI~ENTAÇAO E OUTRAS

01.00
02.00
99.00

Para perfulIlar1il •••••••••• - ••••••••••••••
Para a11mentaçio ••••••••• ~ ••••••••••••••
Outra(l •••••••• ~
·•••••••• •••

00.00

A:CUAS DESTILADAS AROM~TICAS E SOlUçDES
AQUOSAS DE ÓLEOS ESSENCIAIS~ MESMO MEDI_
CINAIS

01.00
D2.00

'Da canela ••••••••••••••••••••••••• ~ •••••
De flor da leranje1Fa•••••••••••••••••• ~
De hamameliB ••••••••• ~.~.; ••••••••••••• •
De louro cereja ••••••••••••••••••••••• ••
De llI~liDDa ••••••••••••••••••• ~ ••••••••••
De quina
.
De rosa
-••••••
Outros
.

.03.00
04.00
05.00

D6.00
07.00

99.00

12

12

12
12
12

00.00.

PRODUTOS DL P(RfUHARIA OU DE"TOUCADOR
PREPARADOS E C05HtTICOS PREPARADOS

01.00

Olllntif.rici,08 ti outras praperaçõas parll
higiena bucal 8 li~p~zlll doa dontao ••••••

D2.00

Cre~a. pare borbeQr, contendo ou não oa_

9.9.00 .

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

biol xtllllpU~ tialco

so

ao
ao
au

ao
se
ou

10

li polvilho,. ccs cu o~
purfu.o •••••••••••••••••••••••••••••• •••

se

Outros

ao

.
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34.

SebõQ!!, Prcduto~ Org~n~cCls Taneo-Ativoo, PrElp~raçõe~
pl'lr~ ·Lix{vi~e. Prep~ra9ões Lub'rd t'Lc enb ae , Côras Arti
ficiai~, câras Properadas, Produtos

para lustrar

a

P'olir, Valas a Artigos Serne Lhant ee , Pas t aa para Mod,!!
ler

~

(34-1)

Q

Cârl'l8 para.Arta Dentária

o pr-aeent e r':apÜulo' não cempreendll:

'8)
b)

os compostos isolados de· cbnstituiçBO qufmí.ce d!!,.
finidl'l;
os dentifr{cios, os cremas da ba rbee r

e

06 xa«

pua, mesmo_contendo sabão ou produtoo l:on.13o_ati::\IaS

(posiçao 33.06).

A posição 34.01 aponae compreende na sabõos solúvois
em égua, adicionados ou não de outras substâncias
{dos í.nr e t an t ae , pés ebr-ee í.voe , cargas, pz-ccut.ce medi
c amen t o s os , etc.).

(34-3)

A exprensão óleos de petrólao ou ce minerais botumi_
n060S, ompregada no texto da
posiçao 34.03, refere
se aos produtos definidos na Nota (27_3) do Capitulo

27.
(34-4 )

Aexprsssão csras ,praparadas não emulsionadao

~, empregada no texto da poa j.çau 34.011,

e sem
deve

aplicar-so'somente:

,) às

misturas do csrae animais entre si, da câras
vegetais entre si e de cêraa artificiai~
entra
si;

B)

,)

às misturas entre si de csres que portençam a
classes diferentos (animais, vegetais, miner~is,
artificiais), bem como às misturas da
p'-'rafina
com cêr-ee a[limai~, vegetais ou artifici<lisj
u~ misturas que tenham a consistsncia das ceras,
de ceras ·ou· de parafinas' e 9ue contenham,
além disso, gorduras, resinas, matarias minerafs
ou outras matérias, dasda que çssas misturas nao
sejam emulsionadas nem contenham solvante.

o base

Pelo e orrt r âr u , não s e c Las s í Lí oem na posição
34.04:
í

a)

as câr-e s da posição 27.13; .

b)

"Ia csras animais não mioturadas e as csrasve
getais não misturadas, simplesmante colori :'das ,

CÓIlIGO

. ALíQUOTJ.S

Subpos1çao

e

Item

00.00

SA8~ES, INCLUSIVE OS MEDICINAIS

01.00

Iridusbr-La í s ••••••••••••••••••••••••••••••

e

02.00

Abra::;ivos ••••••••••••••••••••••••••••••••

8

99.00

Outros

99.01
99.02
99.03

Sab~o ou sabon~te, p8rfu~ado •••••••••••••
sabao , em bastBo ou ora, po , para barbear,
perfumado ou nao •••••••••••••••••••• ; ••••
Sabão medicinal, ve t.e r Lnár-Lo ou de s Lnf e-

99.04

~:~~~:.;~;. p~;f~~~:'d~' ~~~i~~~;'f~;~;' p;i

8·

parado e e cond í.c nnado em un.i c ados de atE!
í

5 kg ••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••

Qualquer oct rc •••••••••••••••••••••••••••

15

•
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CÓDIGO

3ll.1I2

00.00

02.00

~R(PARA_

ÇJjES TENSO-ATIVAS E PREPARAÇtiES PARI'. Lnf

VIAS, CONTENDO OU
01.00

TE~O_ATIVOSj

PRODUTOS ORGANICOS

Detergento

~AO SAB~O

~intético

da

ba~9

-

alcoil aril

sulfonado •••••••••••••••••••••••••••••
Agente

ton~o~ativo

oom base no

sto~

0.0

do

Laur-Ll, eu.l.j'a t o sódico ••••••••.••••••••••• ~

rs

!l9.tJO

nutres ••••••••••••••••••••••• ; ••• ~ •••• ·• ••

ae

nO.DO

PREPARAÇtlES lUaRIF'ICAI,)TES r PREPARAÇÕES

DO TIPO DAS UTILIZADAS NO TRATAMENTO, fi
ÓLEO OJJ A GRAXA, DE "rtXTEIS, COUROS

ou

OUTRAS HATlRIAS, COM EXCEÇÃO DAS QUE CON
TElJHAf.l HAIS DE 70% • EM

. DE

34.6.

or'ram.cu ou

crso,

DE ÓLEOS -

DE f.iINERAIS BETUMINOSOS

01.00

Com base de pr-oduaoe orgânico:! sintlÍticos

l~

02.00'

tom base de sabão da l{tio...............

15

$l9.00

üutcos

.

as

00.00

CtRAS ARTIFICIAIS, INCLUSIVE AS SOLUVEIS
UI 'ÁGUA; CtRAS PREPARADAS NÃO EMULSIONA~
DAS ~ SEM SOLVENTE

01.00

cêras artificiaie

01.01

DI:! polietileno 91iool sólido.............

J.5

DI.99

Qualquer" outra •••• '~ •••

h.................

1!5

D2.00

Cêrae prap3radas •••••••••••••••••• ~.~....

15

00.00

POMADAS t CRntES PARA CALÇADO, ENCÁUSTl_
CAS, PREPARAÇÕES PARA DAR BRILHO AOS ~lE_
TAIS, PASTAS E PÓS 'PARA LII-lPAR E PREPARA
ÇõES SH1ELHANTES, EXCETO AS CtRAS PREPA-=,RADAS DA POSIÇ~O .34.04 ••••••••.••••••••••

00.00

VELAS '[ CtRIOS, PAVIOS PARA LAMPARINAS '[.
ARTIGOS SEMELHANTES •••••••••• 4 . . . . . 4 • • • • •

00,,00

PASTllS PARA MQljELAR,' INCLuSIVE llS APRE _
DE
SENTADAS
SORTIDAS OU 'PARA DIVERSi'íO
CRIANÇAS; PREPARAÇÕES DENOMINADAS CtRAS
PARA ARTE OENTil."RIA, APRESENTADAS ~_
TILHAS, f'ER~ADURAS, VARETAS OU fOR~lAS Sf
MELHANTES

nl.oo
99.00

Prap~r~çõas denominadas cêras.para

~• • • • • • • • • • • • • • ·

arte

44 • • • • • • •

Outras ••••••••••••••••••••••••••• "••••••
CAP1TULU

15

15

15

35

Haf:irl tlS Albumlntidaa

o ccree

~

llllTA

(35~1)

n
.)

pItlsênl;g Ce.pfl:ulo

não cOIrlpreando;

2S matérias protéicas apr-eaerrt adau cceo eeerce-

ment os (posição :30.03);

oe produtoa dau -ar t ae gráriclls, em suportaa
gelatin21 (cep.Ituj.o 49).

da
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CílDIGO

ALÍQU OTAS
MERCADORIA

Subposição
() Item
00.00

08S.

CASEfNAS CASEINATOS E OUTROS DERIVADOS'
DAS CASE j NAS; COLAS DE CASEfNA

01.00

Casernas ••••••••••••••••••••••••••••••

02.00

Cassinato$

02.01

ceee Inat c da c~lciol com toor
de 2,5% da CEIO

..

5

02.<;JSI

Qualquer outro

..

5

99.00

Outros

.

TIO.OO

AlBUMINAS, ALBUllINATOS E OUTROS DE:RIVA_
DCE DAS ALBumNAS

m{nimo

03.00

01.00
01.01
01.02
01.03
01.99
02.00

~~i~~~~~~~~':~:~~~~~~~~~~,~ ~~~~~~~~~:.~ ~~

02.99

Outros

5

5
5
5

.....
.
: ~~~~n~~.::::::::::::::::::.::0.

5
5

~

5
5·

.

5

00.00

GELATINAS (COMPREENDENDO AS APRESENTADAS
EM rOLHAS, CORTADAS EM FORMA QUADRADA OU
RETANCULAR,MESMO TRABALHADAS NA SUPERFí_
CIE OU COLORIDAS) E SEUS DERIVAOOSjCOlAS
DE ossos, DE PELES, DE NERVOS,DE TENDnES
E SEMELHANTES E COLAS DE PEIXE;ICTIOCDlA
SllUDA

01.00

Gallltinüll

01.99

Da 0110 teor do 2ureza, p~ó~rie pera pr~
paraçao do amulsao foto9raf~ca•••• ;: ••••
Qualquor outra ••••••••••••••••••••••••••

02.00

Cola animal, inclusive a' de pe eo

02.01

02.99
. 00.00

cr. 00
02.00
03.00
04.00

05.00
06.00
07.00
99.0U

35.05

•

99.00

,01.01

35.04

5

Albuminas

O

Albuminatos
Do ferro
Do ferro
Os fO'rro
Quolquor outro "

02.01
02.02
TI2.03

35.03

10

00.00

10
10

í

Colas de ossos, de peles, de ~endõeB
o
do matérias semelhantes •••••••••••••••••
Qualquer outra•••••••••••••••••••:•.••••••

PEPTONAS E OUTRAS MAT~RIAS PROT~ICAS
SEUS DERIV~DOS; pll DE PELES, TRATADO
NÃO PELO CROMO
Psptonas
pep t cnee de ferro

10
10

[
pU
.
.

~ep~onato de ferro e arsen~o~ •••••••••••
Peptonato de ferrd e iôdo •••••••••••••••

Queratinas ••••••••••••••.••••••••••••••••
Globulina
,•••••• ! •••••••.
Uxi_homoglobina ••• ~! ••••••••••••••••••••
Outros •••••••••••••••••••• ; . ;•• : ••••••••

O(XTRINAS E COLAS DE DEXTRINA; AMIDOS E
FrCULAS, SOLÚVEIS OU TORRADOS; COLAS DE
AMJDO OU ~E FrCULA

5

5
5
5
5

5
5

5

ATOS

DO PODER

EXECUTIVO

000100

01.00
02.00
03.00
04.00

Dextrinaa
~ ••••••••••••
Amidos solúvai3 •••••••••••••••••••••••• ~
corae de amido ou de fécula
~ ••

01;02

01.03

01.04
01.0-5

. 01.06

01.99
02.00
03.00

Acondicionado~

para vonda a

var~jo

10
.10
10

Ia
Ia
Ia
Ia

g~i: ~~n~6~~~:9~~i~:~~1~~i~~~6ii~;::::::

Outras colas sintéticas •••••••••••••••• ~·
QUll;lqusr outra ••••••••••••••••.••••••••••

04.99
99.00

Outros ••• ·•••• ; ••••••••••••••••••••••••••

04.01

s

Cola de goma arábica •••••••• ~ •••••••••••
Cola mfne r a L ••••••••••••••••••••••••••••
Cola de borracha ••••••• '\.••••••••••••••••

Cola prsparada minoraI ••••••••••••••••••
Cola p r-ep ar ade vegetal ••••••••••••••••••
Cola sintética aminada ou fenólice
Imp r oqnada em pape L para fab:ricaçeo
do
componDadoa •••••••••••••••••••••••••••••
Qualquor outro
.

04.00

lO

COLAS PREPARADAS N~O ESPECIfICADAS ~EM
COMPREENDIDAS EM OUTRA PARTE; PRODUTOS
DE qUALQUER ESP~CIE UTILiz~VEIS COMO CO
LAS, ACONDICIONADAS PARA VENDA A VAR[J~
COMO COLAS, EM RECIPIENTES DE ptso L1 _
QUIDO IGUAL OU INfERIOR A 1 KG

00.00

OLOl

10

Cola0 de daxtrina ••••••••••• ~ •••••••••••
Outros••••••••••••••••••••••••••••••••••

99.30

.01.00

s
e

CAPfTULO
P~lISOlHl.1S

Ia
Ia
Ia
Ia
lO

36

li Exp Ioefvcaj Artigos do Pirotecnia; rÓeforoo;
Ugae Pirofórices; HatlÍriee Inflemáveie

RQ1..M.
{3~-1)

O prB~ontg C~p!tulo nüo eompraendg

o~

produto~ dg

ctln~tituiç;;o qu!mica definida epxoeent.cdos i:::oleda_

/IOenb., com exceçeo, porém, dOE: lIlancionados
ta~ (36_2) .§.)
ou (36-2) 1?J seguintas:
(36-2)

nae

N~

A posiç;;o 36.08 compreende ~õmante:
a)

o

inet~tld8{do,

"!

hoxam~tilonotetramina

e ve. p r-c-,

duto~ semelhantes, ap:rosantodoo

em pastilhas,
bastonetes o formas semelhantes, para utiliza_

ção como combustíveis, bom como os combuDtíveis
base do álcool a os c ornbue t.f vo e properudoa
e ..ner hent.es , apresentados. em e s t edc Sólido ou
pae t.oeo-,

à

b)

í

oe c ombue t fve Le lIqUidas pare isquoiroll ou ace!!,.
dedor ee apresentados em recipiontes· de capecidll..
da igualou inforior a 300 cm3j

c)

08 archotes da ree í.ne , oe f acf-oa a aoms Lhenb ec ,

ATOS DO PODER EXECUTIVO
ALtQUOTAS

CÓDrGO

_
Po~1Ç1l0

S~~
e

}!aRCADORlA

Itcl!!

36. Dl

DO .oo

P('lLVORAS DE PRCJEÇí(O

36.D2

00.00

EXPLOSIVOS PREPARADOS

01.00

À bas e de derivudo nitrado da n1cool poliv"lonto
Dinamite ••• ••• ••• •••••• •••••• ••• ••• ••••
Qualquer outro .•••••••••••
À ba::;c~de qualquer outro dorivado ni:trado ur<}anlco ••••• •••••••• ••••••••• ••••••

01,01
tu, 99

ü2.00

.

0.............

03,00

À b2se do ru t cez c , clorato, pa.clop'l.to,
ou 00 qua Lcoa r outro conposto ino.ganico

99.00

Outros

5
18

18
18
; 18

36.G3

00.00

ESTOPINS; CORD~IS DETONIl.NTES

18

36.011

00.00

ESPOlf':TAS E CApSUlAS FULHINANITSI ESCOR_
liAS; OETONADoRES ..... ••••• ...... ••• ••••••

18

36.05

00.00

ARTIF!_
ARTIGOS DE PIROTECNIA (FOGOS DE
CIO, BOMBAS, FULMINANTES PARAFINADOS, FO_
GUETES ANTIGRANIZO E' Sn1ElHANTES)

01.00

Fog\;!ote o artofato sOll1€llhante par<l sinel1,
laça0
.

60

99.00

Outros ••••••••••••••••••••••••••••••••••

60

00.00

FOSfOROS

01.00

Do madoira

36.06

36.07

36.0a

99.00

Outros •••••••••••••••••••••••••••••••••••

00.00

fERRO-CLRIO E ruTRAS LIGAS PIROFORICAS,
QUALQUER llJE SEJA A SUA FORMA DE APRESEt.J_
TAÇAO

01.00

~edro para i~9ueiro ou acendedo. •••••••••

45

99.00

Outroo

30

00.00

ARTIGOS DE MAtf':RIAS INFLAMIfIlEIS

01.00

Alcoal Bolidificado, metalde{do_otÜico e
combuotlvol 6omelhanto aro pastilha, com _
primido, baotao ou forma análoga •••••••••
fluIdo para isqueiro ou acendedor, om re.
cipionte da capacidade máxima do 300 cm3

4S

Outros •••••••••••••• •••••••••••••••••••••

20

02.00
99.00
-

CAPiTULO

20

37

Produtos paro fotografia o Cinomatografia

!iQIb.§.
(37_1)

Êe t e Cap{t~lo não compreende os r-ee Iduce nem ee tl.r_
tigos de refugo.

(37-2)

A posição 37.08 compreende unicamentel
00 produtos qu!mico6 miaturadoa para ue ce fotográficoo, taio c9;mli: reveladoras, fixadores.
ví.r edore e , eact ooeo , o te, ;

"b )

os produtos puros para os mosm~s

usos, .ccaecce
ou não, mos econo Lca onaccs para venda a varojo
o prontos para eerem ub Lf aadoe ,
í

EBtiio BxcIu~dos da posição 37.08 os vernizes, c o Lea
e o repa r açec e eemet he nt.ee , que eeçucm o e eu regime
próprio.

0"'.
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NOTA COMPLEMENTAR
NC (:n-l)

rica reduzida para S,.; a al~quoh. do IPI dos pr ndut oe da poaição 37.03 quando S6 tratar da pred.\!.
t03 impros$i~nados

.

CÓDIGO

7.01

eis.
CHAPAS rOTOGR~fICAS E PEL1CUlAS PLANAS.
SENSIBILIZADAS, NitO IMPRESSIONADAS, DE
QUALQUER HATlRIA. EXCETO PAPEL. CARTOLI_
NA OU TrcID9

00.00

. 01.IJO

37.02

Nr

02.'00

Senoibilizada em uma

t eco, para.
lmagB~
monocr.omátil::o ou em preto a branco ......

18

03.00

Sensibil1zada um uma reco , para 1m6gOOl
policro~ática ••••••••••••••••••••••••••

18

99.00

Outras •••••••••••••••••••••••••••••••••

18

00.00

PElfcULA's SENSIBIl,IZADAS, N1íO IMPRESSIO_
NADAS, PERfURADAS OU N~O, EM ROLOS OU EM
TIRAS

Sonsibilize.de. naa duas focas, plI.ra radi.Q,

01.00

:37.02

nas duas racas, pora redia
grafia •••••••••••••••••••••••••••••••• 7

Senaibilizad~

02."00
02.01
02.99
03.00
03.01
03.99

grafia

~

Nr

.

Para imagens monocromáticas
Cinsme.tográfica, do 35 mm •••••••••••••••
Qualqu8r outra ••••••••••••••••••••••••••
'Para imagons policromáticas

18
18

Cinllmatográfica, 18 35 mm .•••••••••••••••
Qualquor outra •••••••••••••.•••••••••••••

16
18

00.00

PAP~IS, CARTOLINAS E TECIDOS, SENSIBILIZA
DOS, IMPRESSIONADOS OU NÃO, MAS NÃO REVE_
LADOS
.

01.00
02'.00

Para imaglln? monocromáticas •••••••••••_••
Para imagans policromáticels •••••••••••••

18
18

:57.04

00.00

CHAPAS E PELíCULAS, IMPRESSIONADAS, NEGA_
TIVAS OU POSITIVAS, NAO REVELADAS .•••••••

Nr

37.05

00.00

CHAPAS, PElíCULAS PERFURADAS OU NAO (DIFE
RENTES DAS CINEMATDGRl\ncAS). IMPRESSIDN'
DAS E REVELADAS, NEGATIVAS, OU POSITIVAS

o

37.06

00.00

PELíCULAS CINnIATOGRA"ncAs, IMPRESSIONA _
DAS E REVELADAS, CONTENDO APENAS O REGIS_
TRO DE SOM, 'NEGATIVAS OU- POSITIVAS ••••••

37.07

00.00

O'UTRAS PELfcUlAS CINEMATOGRI\FICÃS, IMPRES
SrONADAS E REVELADAS, MUDAS OU COM REGIS::
TRO SH1ULTANEO DE IMAGEM E DE SOM, NEGAT.!.
VAS OU POSITIVAS

01.00

Jornais cinllmatllgráficos ••••••••••••••••

Nr

02.00
03.00
03.01
03.02

Fiim8s educativos ou cãorrt Ir í.coe ••••••••

nr

:n.03

04.00
04.01
04.02

37.08

00.00

24

Monocromáticas
Negativas •••••••••••••••••••••••••••••••
Positivas •••••••••••••••••••••••••••••••
Policromáticas
N89ativ8lJ

.

Pos Lt.Lvae •••• ~ ••••••••••••••••••••••••••

PRODUTOS QU1MICOS PARA USOS fOrOGRAFICOS.
INCLUSIVE OS UTILIZAOOS PARA PRODUZIR LUZ
_REL~MpAGO

NT
NT
NT

Nr

NÓ
NO

427

ATOS DO PODER EXECUTIVO
J.L1QUOTAS

CÓDIGO

MERC.'JlORIA

l'oa1çM ~~1~o

li'

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

01.00

Emulsõos een s Iv e a

02.00
03.00

fixadores

99.00 .

outros

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

la

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

18

-

. CAr !TULO

"

18
18

í

Roveladorlls

OB3.

I.P.I.

38

Produfos mvereoe .dae IndústriBs Qu{micas

~
(38_1)

O p r-us errt e Cap{tulo ryão c omp r eande r
0$ produtos de constituição química definida, a_
presentados isoladamente, .com exceção, pur emydca
cit3dos a soguir:

a)

'-<1

2)

os doe í.o ror.ant es , inseticidas, fun~icidos.
herbicidas, raticidas,
an t Lp ar aa Lt àr Lo s
a
semelhantes? ~pres8ntados nas formas ou r6c x p Lon t e s provistos na posição 38.11;

3)

os produtos extintores uprs!Hmtados como cal'
gaspara aparelhos extintores ou om 9rana _
das ou bombas extintores (posição 38.17);

4)
b)
<..

(30_2)

grafita artificial (posiç;;o :l8-01);

1)

os produtos citad9s nas l()~r"s~),.s.),'&) a
da No t a (38-2),. seguinte;

.-0

os med í camen t oe (posição 30.03)."

Consideram-58 compreendidos na posição :30.19

nao

em outra posição da No.moncla'tura:

a)

os cristais cultivados do sais hak oçenadca . do
meteis alcalinos ou alcalino-torrosos ou C:Jo óxido de ~agnósio (sxceto os elemontos de ótica),de
paso unitário igualou superior a'2,5 9 ;
os óleos de fúsal;
o~ produto~ para eliminar a tinta
de
oscrever
(r einoveõoc oe}, acondicionados em rocipientes pa_
ra vendo a varejo;

d)

os produtos para c o r r eç àc de ostÊincil. econd i.c Lo
nados em recipientes para venda a' varejo;
06 pirômetros fusfvois cerâmicos para o contrôle
da- temperatura dos fornos;

n
g)

0'98650 especialmente preparado pera arta dsntú_
1'1<1;

os alquilidenos misturados ~ baixfssimo grau
polimo ri zaç ão. .

ALíQUOTAS

cclOIGO
Posição
':58.01

MERCADORIA

succoarceo

e

da

Item

OO~OO

,r;/ , I.~. I.

GRAfITA ARTIfICIAL E GRAF'ITA CDLDIDAL.
EXCETO A, QUE SE APRESENTE EM SUSPENS1(O
OLEOSA-

01.00

G.ràfite artificial

02.00

Grafita coloidal

4
4

99.0,0

Outros

4

•• o • • • • • • • • • • • • • • • • •

" oueponeâc equoee "
................................

085.
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cõcroc
l'osiçüc

39.02

.'J"""'1lU

SubpOlliçao

e

Item

-00.00

Dm.

NEGROS DE ORIGEM ANIMAl(NEGRO
SOS. NE:GROOC:MARfIM. ETC.),

DE

OS-

INCLUSIl/E

•

NEGRO ANIMAL [SGOTADO •••••••••••••••••

3s;n3

00.00

cARVt!ES ATIVADOS ( DESCORANTES. DESPOLA
RIZANTES OU A85DRVErITES); S!LICAS rõsr
SEIS AT1l1ADAS, ARGILAS ATIVADAS, "BAUXI_

TA ATIVADA E OUTRAS

MAT~RIAS

MINERAIS

NAlURll,IS ATIVADAS

01.00
99.00

Carv~ea ativos •••••

0'0 ••• 0.0

.

38.M

00,00

~GUAS E RES!OUOS AMONIACAIS, PROVENIEN_
TES DA DEPURAÇ~O 00 G~S DE ILUHINAÇ~O.

38.05

00.00

I1TAlL OIL"

UI.OO

Bruto

02.00

Doeb â Lado

.

.

3a.O~

00 .•00

llNHISSULFITCS

00.00. '

CSS~NCIA DE TEREBENTINA; ESS~NCIA DE MA
OEIRA DE PINHO OU ESStNCIA DE PINHO; ES
S~NCIAS PROVENIENTES DO fABRICO DA PAS:TA CELULOSICA AO SULFATO E DEl1AIS SOL~
VENTES TERP~NICOS PROVENIENTES DA DESTI
LAÇ~O OU DE OUTROS TRATAr-ENTOS DAS MA:DEIRAS DE CONtfERASj DIPENTENO EM BRU_
TOI ESS~NCIAS PROVENIENTES DO
fABRICO
DE PASTA CHULOSICA AO BISSULflTO; OLEO
DE PINHO

:38.08

ce.oe

•
•

Easência de torobentina (aguarrás)

02.00
03:00
99.00

T8~pineol

00.00

COlOFONIAS [ AClOOS REStNICOS. SEUS DE
RIVADOS, COM EXCLUS~O DAS GOHAS_CSTERES
DA POSIÇnO 39.05; ESS~NCIA DE RESINA E
OLEOS DE RESINA

01.00

Col ofânialJ .•••••••••••••••• ',' •••••••••-,

5
5

bruto •••••••••••••••••••••••

111eo de pinho
üut r-oa

0

5
5

.

.

5

m.DO

Ácidos r cs f n í.c os

02. Dl
02.99

Ácidos r e s ao r co s s s , , • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
qU<llqucr outro..................... ••••••
Colofônias hidrog8ila.das, ocs t oeoccneoac
ou po Li mer-Lz atf a a ,
••••••

5
12

~.......

12
12

03.00
04.00
05.00

38.09

•
4

311.07

",01 •.00

••

0.0 • • • • • • • • • • • • • • • •

Outrol3 ••••••••••••••••

I:!

1";CUS derivados

CoLo r ôn í.a c cnõur-ec i das •••••••••••
CalafônifJ8 ox dadas , , ,
í

12

O,S.OO

Resinas ; baslJ de col.ofgni<l modif~cOldu
por lóilidrido meLo x co ou ac Ldo
fW;13:<"ico
oom <lplicação e xc Lus Iva na indústria do
papol........... •.•• ••••••••••••••• •••••••

07.00

Essência de· :resina c óleos de resina.....

5

99.00

Outros........... •••••••••••••• ••••.•••.•••

12

00.00

ALCATRÕES DE 11ADEIR~. ÓLEO DE ALCATRÕES
DE r·1ADEIRA (EXCETO OS DILUOITES E .SOLVO/_
TES COI·:POSTOS DA POSIÇÃO 38.18)jCRE050TO
DE MADEIRA; METILENO E ÓLEOS DE ACETON~

m . 00
oi . Dl
m , 99

Alcat.-ões do madeira
0100 do ecoe •••••••••••••.••••••••••••••
Qualquer outro •••••••••••.••••••••.••••

02. DO

Óleo de alcnt.-ões da madeira •••••••••••

03.00

crcoectc de made Lr a

9,9.00

O.vtro s •••

~.~. ~

.

•••• ,••••••• '.' .-•.••••••••••

12

ATOS DO PODER EXECUTIVO
Ç6DIGO
_
Subpos1çao

1.1

IoF.I.

o
~ ""'--"H"',.'-lr-------'-------------+-"--t~é..-J_--d

39.10

00.00

PEZ(BREU)VEGETAL DE QUALQUER ESPlCIE;
PU DE CERVEJEIRO E PRODUTOS SEHElHANTES
À BASEaI:: COlort'JNIAS DE PEZ VEGETAL;AGlO
~lERANTES PARA mlCLEOS DE FUNDIÇllo ~ BASE
DE PRODUTOS RES INOSOS NATURA IS.

01, 00

02 •.00

Paz vegetal ••••.•••••••••••••••••••••.••••
Aglomel'<lf1tês para núcleos de fundição •••

~9.00

Outros ••••••.•• _••••••••••••••••••••••••••

(l0.00-

DESINFETAIHES, INSETIClDl\S, FUNGICIDAS,
HEROICIDAS, RATICIDAS, ANTIPARASIT~RIOS
E SEHELHANTES, AflRESEr'JTADDS E~l FDRt'lAS OU
EN8ALAGENS PARA VENDA A VAREJO, OU EN PRE
PARAÇÕES OU E~l ARTEFATOS, TAIS COMO:fI_
~~~L~6~~~~ E VELAS, SULFURf.DAS , E PAPEL

01. 00
02.00
03.00
D4.00
.36.11

04.01
04.99
9~.00

e
a
e

Propar<lções desinfetantes a semelhantes ••
Proparações carrapaticidas, formicidas;
incoticida:l o s eme Lhant.c s ••••••••••••••••
Prepar<lçÕBS anticriptogâmicas, her-bã c í.das
e semelhantcis ••••••••••• ;................
Apresentados em ar t.ef'aboa t a.í a como:fitas, mechas, valas, papéis mata_môscas

8

.'

Isca toxica ••••••••••••••••••••••••••••••,
Qualquer outro •••••••••••••••••••••••••••
üuc r oo •••••••••••••••••••••••••••••••••••

00.00

PREPARADOS PARA ACABAMENTOS ,APRESTOS,NOR
DENTES E OUTRAS PREPIlRAÇÕES DO TIPO
DAS
UTILIZADAS NA IND0sTRIA T~XTIL, NA INDÚS_
TRIA 00 PAPEL, NA INDÚSTRIA DO COURO OU

oi. 00

Preparações curtiantas' ou mcr-dant e s ••••••

02.00

Prop<lrações,p::-ra ap::e~to o acabament,?,à,_
base do matsr~as am~lacoas, da substanc~=
mucilaginosas, de gelatina, de caselna,de
gomas veçot.ai s o de s ube t anc a s s";!melhan_
tes, do tipe das utilizadas na indllstria
têxtil, na indústria do papel; na indústria do coara eu nas indústrias ssmolhantos •••• ·••••••••••••• ~ ••••••••••••••••••••
Outros •••••••• " •••••••••••••••••••••••••
PREPARAÇÕES PARA DECAPAGEM.DOS ~lETAIS;F(U
XOS PARA SOLDAR E OUTRAS COMPOSIÇÕES AUXI
LIARES PARA A SOLOAGEM DOS ~lETAIS;PASTAS
E PÓS PARA SOLDAR,- CONSTITUíDOS DE METAL
DE ADIÇÃO E DE OUTROS PRODUTOS;PREJlAlAÇÕES .
P~RA REVESTIMENTO OU ENCHIMENTQ DE ELETR]
DOS E VARETAS' DE SOLDA

INO~STRIAS

e
a

a

SEME~HANTES

í

99 - 00
00.00

,

01.00

01.00
02.00

fluxo e preparação aUXiliar par a eo l daqern
do metal •••••••••••••••••••••••• ~ ••••••••
Outros •••••••••••••••••••••••••• ;.••••••••

,
e

.

B

e

Aditivos para óleo ou graxa lubrificante

02.01
02.99

Mieturaa anb a de t onenb eu para gasolina
À base de tetra_otil_chumbo ••••••••••••••
Qualquer outro •••••••••••••••••••••••••••

99.00

Outros •••••••••••••••••••••••••••••••••••

,e
,
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EXECUTIVO
.ALíQUOTAS

CÓDIGO

00.00.

COMPOSIÇÕES CHAMADAS ACELERADORES DE VUl_

CANIZAÇAO •••• ~ ••••••••••• "'•••••••••••••••

B

00.00

MEIDS DE CULTURA PREPARADOS PARA O.DESENVOLVIMENTO DE. MICRORGANISMOS •••••••••••••

NT

00.00

MISTURAS E CARGAS PARA APAREl~OS EXTINTORES; GRANADAS E BOMBAS EXTINTORAS

01.00'
99.00

Granadaa a

o

3B.17
.

ODS.

MERCADORIA

SUbposiÇe.o
e Item

:PQsiçüO

00.00

SOLVE~TES

bomba$~ •••••••••••••••••••••••

E pILUENTES. COMPOSTOS,

PABA

VERNIZES OU PRODUTOS 5Etf:lflANTES ......
38.'i9

00.00

B
B

-ic

PROOlITOS QutHICOS"E PREPARIICtJES DAS 1111-

0051R1A5 QUtMICAS OU DAS lNOaSTRIAS CO-

NEXAS (INCLUSIVE OS QUE CONSISTA"
Eft
MISTURAS DE PRODUTOS NATURAIS) NnO ESPE
CIfICADOS,NEM COMPREENDIDOS EM -OUTRA'
PARTE; PRODUTOS RESIDUAIS DAS
INOds_

TRIAS QUtHICAS OU DAS INOtlSTRIAS' CONE _

XAS,

N~O

eSPECIfICADOS NEM CllMPREENDI._

DDS EM OUTRA PARTE

01.00
02.00
03.00
04.00
05.00
06.00
07.00
08.00
09.00

Cilllsnto a argamassas :refre.tários ••••••
Acido; ne.ft~~icos (mistura do ácidss) •
Aglo~aranta,.não r~sinoso~ pa~a núcleo
ou molde de fundiçao ••••••••'••••••••••
Cal Dodada ••••••••••••• ; •• ~ ••••••• , •••
Lix!via residual ds carnalite •••••••••
Lix!via residual da fabricação de paata
de celulose pelo procOOBO da gude ou do
sulfato •••••••••••••••••••••••••••••••
6~ido do.farro alcalini;ado para d8PU~
çeo de geo •••••••••,
'••
Pirô[JIotro fus!vel ••••••• ~ •••••••••••••
Proparaião â. baae da alginat'o para mol_
?o .,donta:io~ •••••••••••••• ','" ~~'.' •••.•
Pro paeeçac a base de gOllle-laca,
parO;
. disco fonográfico •••••••••••••••••••••
Properaçâô à baso do substância albu~i
nOSB. ou gelatinosa, Para clarificação
de bebida ••••••••.•••••••••••••••••••••
Preparação anti-ácida ou impermeabili _
aante pa m ciftlonto ••••••••••••••• ~ •• ~.
Preparação anti~oxidante, para indús_
cria de bOrracha ••••••••••••••••••••••
Preparaçã9 enduracedora, pare cO"ll'l, resina aintatica e semelhante •••••••••••
"Pro paraçã~" catal1zadoro.
Para ncracking" do ptltrólBo •••••••••••
Qua.:1que.r outra ••••••••••••••••••••••••
Preparaçã9 ou co~poaição a2sorvante
à
base da bario, c2sio, z!rconio ou ou_
t~o. para 9btençao de vacuo.e~ tubo
cu
varwae olljtrica ••••••••• '• ••••••••••••

'O.

10.00.
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
15.01
150'99
16.00

17.00
18.00
19.00
20.00
21.00

Praparaçoo desincrustents, anticcrroBiva
ou antioxidantB••••••••••• ~ •••••••••••••
Preparação ign!fug6 ou impermeabilizante.
do c~urc, têxtil, papel s semelhante ••••
Preparação para corraçoo da eaténcil
s
eemolhanto ••••••• _••••••••••••••••••••••
Preparação para ioolamento térmico ••••••
Reativo composto, para diagn~stico, ti ra~
gonte composto, para raborDtQrio••••. , •• ~ .

lO
lO
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

10
10

lO
10

lO
10
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AlíQUOTAS

C~DICO

poeição

,

HE:RCADDRJA

~bpoeiçao

Item
Trocadoreo d. ions (permutita e' semolhan_
para tratamento de água) ••••••••••••••
"23.00 . Fluido para freio hidr'á ulico •••••••••••••
Cêseo properodo. pal'0. próteee dentária •••
24.00
Paeta para e1otrodoe. à baile d, carvão •••
25.00
pol113tilnno glico1 l!quido ••••••• ~ •••••••
26.00
Polipropi1eno g11001 lIquido •••••••••••••
27.00
Sulfoictio1atoa ••••••••••••••••••••••••••
'28.00
Dodoci1bnnzeno ••••••• _•••••••••••••••••••
29.00
Noni1-nafte1ano ••••••••••••••••••••••••••
30.00
31.00
T~t"râmero d. pr-opuno ••••••••••.••••••••• "
32.00
MistUra d, cic1oBxanol e c í.c Loexancna ••••
Plestificanto à base de qualqusr mistura
J3.00
de áateres ftá1icos ••••••••••••••••••••••
~9.00
Outros •••••••••••••••••••••'••• ~ ••••••••••

22.00

"

,I;}' I.. ~.I:.
10

lO
lO
lO
la
10

10
10

lO
·10

la

la
la

Das.

-
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acrac

VI

HAT~RIA5 DL~ST!CAS ARTIFICIAIS, ~TrRES E {STERES DA
CELULOSE, RESHJAS ARTIFICIAIS' E MANUFATURAS" DESTItS
MAT~RIAS;

BORRACHA NATURAL OU

SINT~TICA,

SUBSTITUTO

DA BORRACHA E ~lANUFATURAS DE eDRRAciiA

CAPíTULO :39
Matórias Pláeticsa Artiflciaia.~teI'ElG a {etoras

Clllulosa, Rse ínee Artificiais

li

'Manufaturas

da

destas

Me.térLall

.t!9ill
(~9 ..1)

O presente Capítulo não COmpreendel'

a) aa fôlhas para marcar

a

fogo, de pOSição J2.09,

b) aa côraa artificiais (posição 34.04);
c)

Il.

borracha olntética, tal como está derinida no

capitulo 40, 11 as manufaturas da borracha eint!
tiCEq

d) os arti"JOS da soleiro's enlairo(poaição 42.01),

lIrtigos da viagem e demais art1QoEl da

posição

42.02 ;

li) 8S monufaturea da oepartaria a cee c ar í,a ( Capítulo 46)1

. r) ee têxteis elntáti,oos o artifioi!l.ia a oa arti
goa ceecao matéria.s (Seção XI) I
g)

00 ca.lçados a partas de calça.doo, os chapéus
a
artigoa de USo semelhante o euan oe ct.eaç ce gue!.
da_chuvas, guardBw90is, bengalas, chicotos, recencuee s suas oer t ec , os loques a ama e arti ..
goe da Seção XII;
õ

í

h) oa ertigos dg bijuteria da fantasia, clllaBific~
doa na posiçao 71.161

i) o's artigos da Seção XVI
j)

1)

máquinas,aparelhos I!
material elétrico);
ae pl'lrtea a Eaças evure ee do IlIl!1tcrial de treMpce e e da saçeo XVIl~

ee alamant08 daôti.so da mS'tárills plésticaa artificiaill, aa armeçoea de ôco i.ce , Da instrumentos do deuertho B outr08 artigos do Cep{tulo 901
co artigos do Capítulo 91 Çrelojoerio) a especiolmanta as caixaa de rel0910a de uso oc eaoat ,
da moa0, do pôndulp a de aparelhos da raloJo~
ria;

o)

os lnetrumantos de

m~oica,

arti901l do Cup{tu10 92;

eu as paceee a damais

ATOS
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o)

os móveie o suas partes (Cap{tulo 014);

p)

os urtigas do CapItulo
ot c , ] ;

q)

os jogos, brinquedos a artigos de esporte (Cap1.
tulo 97);

96

(ascâvas,

pincáis.

os botões, feches do correr, conetos, Lapd ae L;
re e a suas partas, boquilhas e tubos para ca chimbos, piteiras, et c s ; os psnteo, as
partas
da garrafas e de outrOll rocipientee
isotérmiCOG, bem como os demais e r t Lqoe
classificados
no CapItulo 98.
(39-2)

(39-3)

Nas posiçõos 39.01 e 39.02 só os incluom os
prod.!:!.
tos obtidos por sIntoso quImica e que corroopondom
as d08criçoo e aoguint os I
artificiais,

inclusive

a)

as metériaa plásticas
resinll.ll srtif iciais;

b)

siliconoo;

c)

os ree Sr.e , o poli-ieobutilano lIquido e os pr2du t oa o:r:-tificiais eeme inerrtee de, polimerizaçao
ou da policondonsação.

Nas posições 39.D1 a 39.06, aó 88 incluem os produtos apre8sntados nao forma0 eoguintss:

e)

produtos l!quidOll ou pastosos, inclusiva
eêee , dispersõea e soluçÕEla;

b)

bloc09, pedaços, grumoa, me.saae não ccerente s ,
grânulos flocos, põe (inclusiva os pÕe para
t
moldagom) ;

,)

monofilaroentos cuja maior dimensão da
seção
tranevaroal aejq superior a lm~1 tubos
obti_
doa dirata~6nte e~ eua formn, varetas, bastões
ou parfilados, rneemo tre.balhados oro sua e.upar_
f{eie, lIlUa aU.ro. qualquer outro trabalho;

d)

chapas, fôlhaa, pol!culas,tiras ou
lâminas
(difarentss das classificade.s na posição 51.02
pela Nota (51_4) do CapItulo 51). ~eamo ~ste~_
pades ou trabalhadas do outra forma em aua su_
pee r Ic Ie , a artigos acabados de form.. quadrada
ou retangular. obtidoa por eimples corto. som
outro trabalho, destas chapas, fôlhas, pel!cu_
lElE! e tiras;

.

)

orllUl-

ras!du05 a fragmentos da manufaturas •

NOTA COMPLEMENTAR
NC (39.1)

O copol!mero do roaina, especificado. neste Cap!tu_
lo. aogua o rogime do pol!moro do alIquota,
mais
elevada.

CÓDIGO

AL1QUOTAS
MERCADDRIA.

Posição
39.01

SUbpollição
é Itam
00.00

PRODUTOS DE COND(NSAÇ~O. DE POLICONOENSA
ÇJl'D E DEPDLIADIÇIl'O, MDDIfICADOS DU N~
POLIMERIZADOS OU NII'O, LINEARES OU
NII'D
(fENOPL,(STICOS, AMINDPL,(STlCOS. RESINAS
ALCu1DICAS. PDLltSTERES AL1LICOS E OUTROS PDLItSTERES Nfio SATURADOS, SI\.ICO_
NES, ETC.)

DBS.
I. lo

IoP.I.

%

%
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CÓDIGO
Posição

AL!QUOTAS

MERCADORIA

5ubpO.'lição
e Item
01.00
01.01

01.02
01.03
01.04
01.05

01.06
01.07 .
01.0a
01.99

02.00

1.1.

s

L!quidos ou pae t oeca (inclusive emulsões.
dispersões ou geluçõos)
Fenoplásticea (fenol formalde!do e outros
AminoplásticoB (uréia formalde!do. mslami
naform.alds!do"s cue e ca ) ••••.•••••••••••• :Re!linas.alqu!dicaa (gliceroftálicas. g11.
coromaleicao B outrall) ••••••••••••••••••
Reoinas poli5ateros •••••••••••••••••••••
Poliamidas e suporpoliam1das •••••••••• .-.
Poliuro·tanos o suparpoliuretanos ••••••••
Resinas opóxidas ou atoxilinao ••••••••••
SiliconoB •••••••••••••••••••••••••••••••
Qualquor outro ••••••••••••••••••••••••••
Em pós, grânuloa, osca~s, padaçoe irro9~
lerao, blocoa, mussas nao corrontss a for
(incluaiva rofugoo o roa1
duoo)
. Fsno~láotico (fenol·formaldo!do B
ou~
t r ce ) •••••••••••••••••••••••••••••••••••

1.P. I.

%

la
la
la
la
10

la
la
la
la

Il\(I,S eemekbanbee

02;01
39.01,

02.02
'02.03

Aminopláaticos. do uso no preparo do colas ••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••
Outros aminop.lásticOIl
~ •••

02.04

Raain~o alqu!dicae(,licBroft~liceB.gliCa-

02.05

~~:~~:;c~~l~é~~;~::.:::::::::::: .::::::::::

02,06

02.07
02.08
02.09
.02.10
. 02.99

03.00
03.01
03,02

Poliamidas a 9uperpoliemidaB •••••• ~ ••••••·
Poliuratanoll o sup3rpoliuratenos ••••••••••
Roainos opóxida,s e atoxi11no!l ••••.••••••••
Si11con09 •••••••••••••.•••••••••••••••••••
P61icarbonatoo •••••••• ; •••••••••••• ~ •••••
Qualquer outro •••••••••••••••••••••••••••

Monofilamontoll (co~ maia de i mm na maior
dimensão de-eua seçõo transversal), tu ooe , barras. varotao B perfilados.
Monofilsmantos •••••••••••••••• ~ ••••••••••
'reboe •••••••••••••••••••••••••••••"•••••••

03.03

Barras. v<lretse··o perfilados •••• ~ •.•••••••

04.00

Chapas,

04.01

Fôlha ou polícula do poliéster com esp6a~

04.02

rôlh~s.

la
la
la
la
la
la
la
10
la
la
·10

la
la
la

lâminas, películas. fitas

e tiras, não ostratificadas·

.

aur-a a~á 0,04 r.lm. própria puro condllnsadE.
roa elotricoa ••••••••••••••••••••• 0 . 0 • • • •
polícula da poliéster de tareftalato BX_
ttUEsdo 8 prá_tenoionodo em ambas 83 di -

la

reçess, estabilizado por tamporatura, com
acposeurce de 0,038 mm,O,025 mm e 0,013 mal,

destinada à fabricação de fitas magnáti cas para gravação e rBprodu~ão do som....
qualqusr outra...........................

10
10

Larninado estratificado. com papel. teci_
do ou qualquer outra carga laminar •••••• ~

10

99.00

Outras...................................

10

00.00

PRODUTOS
POLIMERIZAÇÃO E COPOLIMERIZA_
ç~O (POLIETILENOS. POLITETRALOETIlENOS,
POlI_ISOBUTILENO, PDLIESTIRENO. CLORETO
DE POLIVINIlA E DEMAIS DERIVADOS POLIVINf
LICOS. DERtVADOS PDLIACRtlICOS E POLIMETA
CRfLICOS. RESINAS DE CUflARONAINDENO,~TC:Y

01.00

LIquidos ou pastosos(incluB1vll emulsõos.
dioporsões·e B~luçõee)

04.99
05.00

39.02

Di

OBS.

-
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EXECU"TI'lO

",.--,----,---AL!Qt;o:;,JIS

CÓ:;lIOO

_I
~(}

)!ERC'JJlOR!A

fr.l':J90 D:l.Çll.O
Item

C'.• Ol
01.0'2
01.03
3~.

02

01.04
Gl.OS
OL']6
01. 01
U1.08
01.0'1

Poliotilanos •••.••••••••••••••••••••••••••

poLi o ac r-enc •••••••• o • • • • ~ • • • • • • • • • • • • • • •
àce euuc da polivinila ••••••••••••••••••••
í

polivini1a ••••••••••••••••••••
Clo~'oaor;,tato da p o Lfvd nd La •••••••••••••••

Clnr8t~ ç,~

~;~7t~~~~i~0~;t;~;lii~;~::::::::::::::::
:
r.uMar~n"indono

•••••••••• ; ••••••••••••••••

fJoli. v in:'.lp irrolidono •••••••••••••••••••••

01.10
tl1.11
01.12
01.13

Áloool polivinllico ••••••••••••••••••••••
flcrsina do polipropileno ••••••••••••••••••
H~~ilooitrila_butadiBno_ostirano
•••••••••
Tl"oo~c?r'3s do íons, com base de r e e Lna

01. 99

Qualquar outro ••••••••••••••••••••• ;; ••••

02.00

f'n ~óo, grânulos, e acamae j, pedaços irFo_
Dularas, blocos, mesa ao nao coarenteo e
forma0 semelh<lntes( inclusiva refugoo e

eLn t

àt

í

ca ••••••••••••••••••••••••••••••••

1:;/

1.~.I.

12
12

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

12

r ce Icuoe )

02.99

p o I i.e t Là cno , do a Lt.a dens Ldaco •••••••••••
Polietilono, d~ baixo densidado ••••••••••
Pol!.<.Jstireno ••••••••••••••••.•••••••••••••
Acetato do po1ivini1a.,1 •••• ·••••••••••••••
Cloreto do polivinila •••••••••••••••••• ,••
C1oroacptato de polivinila •••••••••••••••
Vin j í.deru.cos ••••••••••••••••••••••••••••
Rssinos acrl1icase motacr!licas em gó,pa
ra uso cdontológico, pigmentado ou n<lo, t:Hlis(":nesh") do 50 a 400 ••••••••••••••••
Outras rooin<lo acrllicas e motacrllicas ••
C~~aiQnaindeno•••••••••••••••••••••••••••
A"lcool polfvinllico ••••••••••••••••••••••
Rosina de polipropileno ••••••••••••••••••
Acr iloni trila_butadi:mo_eatireno •••••••••
Troc~dore9 do iona, com baso de resinas
eintoticas •••••••••••••••••••••••••••••••
Qualquer outro •••••••••••••••••••••••••••

03.00

~onofilamentos (com mais de 1 mm na

Q3.01
03. na
03.03
04. :)0

Monofi13men·too. ~..........................
Tubos............ •••••••••••••••• ••••••••
8arr:w,varetas. o perfil<ldoo..... ••••••••.•

Ol:..:)1

Pei!cula da polivinilbutiral,p<lro vidro
do segur·ança.............................
rôlh<l, lâmina, pol!cula do resina acrllice ou metacrf1ic<l...................... •••
Chapa de po1~etileno do alta densidado
(de 94 cg/cm ou superior),com resistência
ao Impac t c superior a 110 kg_cm por cm2 ,
conforma cortificado da autoridode compe-ttonto do pafe do origem
",
Qualquer ou't r c •••••••••••••••••••• ~......
L<lminado estratificado, com papel, tocido
ou qualquer outr<l carga laminer ••••••••• ~
Outros ••••••••• ~......................•••

02. ci
'Ü2.02
02.03
02.0/j
02.05
02.86
02.07
02.00
02.09
02.10
02.11
lJ2.12
02.13
02 • .!.4

04.02
Dl:..03

04.99
05.0()..
99.00
39.03

í

12
12
12
12
12
12
12
12

maior
r1ir.lensão de sua seção tran:wersal),tub<lO,
barras, varot<ls o perfilados
12
12
12

Cha~a6, fôlhas, lâminas, pe11cul<1s, fita0

a tiras, não oetratificadas

00.00

CELULOSE REGENERADA; NITRATOS, ACETATOS
E OUTROS lSTERES DA CELULOSE, lTERES DA
CELULOSE E OUTROS OERIVADOS QUf~ICOS'DA
CELULOSE, PLASTIfICADOS OU NÃO (CELOIDI
NA, COLÓDÍOS, CELULÓIDE, ETC.); fIBRA
VULCANIZADA

01.00

Celulose r aqene r-ada {c e Lof'ane ou qual quer outra)

01.01
01.02
01.03

fôlha ou pelfcul~, irripermea~i1izada~ ••••
Oualquor outre folha ou pel~cula ••••••••
PelIcula tubular _ tripa para salsicha -

01.99

12
12
12
12
12
12
12

r-La •••••••••••••••• ;~ ••••• ; •••••••••••••

Oualquet' cut ra •••••• , •••••••••••••••••••

12
12

12
12
12
12

12

12
12
12

I
I

03S.
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vulcanizada

02.00

fibr~

02. Dl
02.02
02.99

Em fôlha, 1lt8 1 mm de esp e sc ur a •••••••••
Em fôlh<t, lumina ou placa •••••••••••••••
qualquer out.ra ••••••••••••••••••••••••••

03.00

t"ster de ce.to roso , 1lQuid;l ou r"stoso,in
c Lue Lve dispersão, emulsão ou 301ução -

03.01
03.02

Acetato de 001ul050 ••••••• _•••••• _.

0.0 ••

03.03

~~~;~t~u~~r~~~u~~:>~~l~~~~~~i~~. ~ . ~~i~di~

03.99

Qualquer ou t.r-c ••••••••••••••••••••••••••

04~

00

t"stal: dEi c e Luj o ae , em floco, grânUl[),9~!.!
mo, pe daçc , P2 ou qualquer ouLn.1. r orma
:~~{~~~nte, nao manuf abu r ada ,
inclu:;ive

04. oi

ilcet"to de ee ru i cec , com adição de ca r-,
ga, matéria co r ant q , ;:lastificente
ou
qua Lqco r outra ma t o r a
.
Acetato da cslulosa, SBm adiçao de ce r-,
ga, matéria co r-ant q , pla~tificanta
ou
qualquer outra m<ltéria ••••••••••••••• '"
nca t ovbub Lr at o de celulose ••• -~ ••••••••••
Nitrato de celulose, com eo çac de cur ga, maté~ia corant~ ! pl"stificante ou
qualquer eucr a mato::.1a ••••••• ~ •••••••••.•
l~itrato da celulO:le, sem adiçao do cargo, matéria corant~, plastificante
ou
qualqu'll.' outra mato ria ••••••••••••••••••
Qualquer OU1:ro••••••••••••.••••••••••••••

indu::;trial ••••••••••••••••••••••••••••••

í

04.02
04.03
04.04
Oll,05

04.99
05. Da
05.01

05.02
39.U3

05.03

12
12
12

12
12
12
12

12
12
12

í

~ster da celulose, em forma semimanufa.
tu rede
Borra. bastão. bloco, parf:l1ado ou pl<l~
ca.....................................
Larnj.nadn estratificado, .de acetato
do
celulose, com esposou::a :luporiot
Q

O.75li\m.................................

12
12
12

12
12

PIac2- ou lâmina de acetato do c a Luj oae
cair. espessura superior a O,75mm.........

12

05.04

rôlha ou pel.ícula

12.

05.05

rôlha, lâmina ou placa de nitrato de cot oj.os c , <r.esmo estratificadas ., •••••• •••

12.

05.06

uct c cc laminados óstratificados ••••••• ,

12

05.07

Pelf:::ulas de polióst.or de t r-Lacat at.o de
celulose, cOm ca~a~a anti-halo o substr~
tadas, de~ti,:,adas a F<lbrJ.caçao de filmos
foto-sensJ.veJ.9 •••••••••••••••••••••••••

12

05.99

Qualquer outra •••••••••••••••••••••••••

12.

D6.00

~ter ov qua l que r outro dorivado do celu-

lose", lIquido_ou pastoso", Lnc Lus Lu a d apersao, emu~sao ou soluça0
í

06.01

8enzil_cclulose ••••••••••••••••••••••••

12

06.02

Carboxi-metil-celuloso 8 seus sais •••••

12

06.0~

Et í Lc-ce Lu Loac '"

•••••••••••••••••••••••

12

06.04

Hi.dr cx í at.Ll vce l u l osu •••••••••••••••••••

12

G6.99

üuar cce c ou t cc

12

07.00

~tcr

07.01
07.02

ou qua Lque r derivado oe ce Lu l.onc em
floco, grânUlo, grumo, pedaço ou qualquer outra F9.m~ sei]!elhant.e não manufat.!d
.ada, anc tua ivc ro e rouc
8onzil~C;:8Iulo8e ••••••••• •.•• ••••••••••••

12

Carboxi-matil-celulesc e seus eaí.c •••••

12

12

06.05

oas.
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e

ltc!:!

0.,.03

Etil_cclulo'~e

07.04

Hi cr o x í.c t Lj ce Iu Ios e • •••••• ••••••••••••

•••••••••••••••••••••••••••

12
12
12

07.99 .

üua Iqu c r outro •••••••••••••••• '" ••••••

12

08.00

(tel.' ou qua1qu~r outro derivado do colurcsc em f orma 6smimanufoturada
Ba r r-a , bastão, bloco, Lac í.nado , placa ou

07.05

08.01

cor r s j eoo .,. •.•••••••• •••• ••.••••••••••••

39.04

12

08.02

Fôlha ou po i Icuta ••••••• ~ ••••••••••••••

12

08.9'J

Oualquer outra ••••••••••• •••••• •••• ••••
MATÉRIAS AL8UMINÓIDES ENOURECIDAS(CASE!NA
ENDURECIDA, GELATINA ErJDURECIDA,ETC.)

12

00.00

oi. 00

39.05

12

Moti l-cc1 u Lone •••••••••••••••••••••••••
Hidroxi_propil_metil_celulose ••••••••••

O.,.. ns

c

Em pó, gr3nulo5, escaeas , pedaços irregu_
, blocos, mas~"'s não coerentes(inclll,.
e Lve ref'uqo s o resl.duos) •••••••••••••••••

12

02.00

aar ce s , tubo(], var e tec ou perfilados •••••

12

03.00

Chapas, fÔHH19, lâminas, cej Icut ac , fitas
ou t Lr aa

03.01

rôlha ou ce.i Icur e ••••••••••••••••••••••••

12

03.99

uoa i qcc r outra •••••••••••••••••••••••••••

12

99.00

üub'r os •••••••••••••••••••••••••••••••••••

12

00.00

RESINAS NATURAIS MODIFICADAS POR FUSAO
(GO~lAS FUrmIDAS); RESUlAS ARTIFICIAIS
08TIDAS POR ESTERIFICACAO DE RESINAS NA
TURAIS OU DE !l:CIDOS RESíNICOS (GDMAS-LS
TERES); DERIVADOS QUíMICOS DA BORRACHANATURAL (BORRACHA CLORADA, CLORIDRATADA;
CICLIZADA, OXIDADA; ,ETC.)

. j aee e

01.00

G"omaQ_oiisteres ••••••••••••••••••••••••••••

12

02.00

Gomas fundidas •••••••••••••••••••••••••••

12

03.00

Derivados qUlmiccis da borracha natural

03.01

BOl.'rachn clol.'ada a c1oridratada, em fol.'_
lU.!) llquida~ou pastosa.!. Lnc Luc Lveidfeper-;
aao , emuj eac ou soluça0 ••••••••••••••••••.

12

03.02

BOl.'racha clorada a cloridl.'atada, om flo_
co, grânulo, grumo, pó ou qualquer outra' forma -somelhante, não manufaturada,
inclusivo r ee Iouc ••••••••••••••••••••••••

12

03.03

8orrecha·clórada o cloridratada, em fÔlha
ou pal!culb ••••••••••••••••••••••••••••••

12

D3.D4

Qualquer cut re matél.'ia p;á13tica õe r-Lvada
dEI borracha natural em.ll.quido ou pasta,
inclu:3ivs
omulsão ou 13glu ção,
floco, granulo, grumo, pedaço, po ou for
ma ~emalhant!l não manufat"!rada •. incluSi ve
r e s a duc ••••••••••••••••••••••••••••••••••

12

Oualquer outro

12

Adi13pel.'são,

03.99

39.06

00.00

OUTROS ALTOS POlt"MEROS, RESINAS ARTIFICIAIS E MATlêRIIIS PLASTICAS sar ir icr
AIS, INCLUSIVE AcrDO IIlG!NICO, SEUS
SAIS E SEUS lêSTERES;
LINOXI~A

;

438

ATOS DO POn:SR EXEC:UTIVO
ALíauOTAS

CÓDIGO
PO<õição

005.

MERCADORIA

:;tlbposiçao
Q
Item

Ácido

01.00
02.00
99.00
99.01

algínico, seus sais 13'EÍstoros.

Hepa r-Lna

0.0 • • • • • •

•••••••

12
. 12

DulI:Q()

Líquida ou_ppstosa,

i~c~usivo disper~

SOlO, emulsao ou ao.l.uça'o

12

.0.00.0 ••••••

Em,pedaço, 9l'ánulo. oruroo , floco,

99.02

pó

o~ qualquor
outra forma semelhante.
naomanufaturada, inclusive re13ídulJ
ralha e ~Bl{cula ••• ~ •••••••••• , •••••

99 • .03
99.9'9

:39.07

'.'

Qu~lquer

12
12
12

outro ••••••• ~ - ••••• e •••••••

00.00

t1ANUFATURAS DAS WIT~RIAS DAS xPOSrÇ5ES

01.-00

Artigos domóstico3

.01.01.
01. 02

Guarnições de cama a:mesa ••.•••••••••

39.01 a 39.06

-

t or t í.naa a' ueme Lhent ea

.0

16
16

o o .' • • • . • • • • • •

Qualquel: pu.tro o..... o, ••• o ••• ; .. : o••
Capas para móvel, piano, automóvel, _'mi
quina, inclusive do eec cever , caj.cuLa r- ou quat quor- outra o o o••••••• : o o. o
frasco e gar'rafa
o o.
,SaI::O para emb.alagom • o. o•••••••• o o. o.
Correias transportadoras o • • • • •
o".
,\lidros llrtifil::iaie para relógios ••
Artelfatos para~laboratório b farmáci.a
graduado e ou nao
o
o.

rs

Vestli6'rios O " ~o.'" '" "
.
,Artafato.s de higiene ti toucador •. o o .
09.00
Cinto IfaIv,a_vida, colêta s aj.va-v i da 1
11),00
bóia ea l.va-v.i de e e quipamento eemc. \ Lhanbe de. salvamento
.
C"11ha~ o tubos, r-oac adoe ou não; 'sUIlS'
1LOO

rs

01.99

02.00
03.00

rs
16

0

04.00
05.00
06.00

0

07.00

•• 0

".

16

o.

as
16

08.00

I

"
8

e onexce e •••• o. o. o ••• o•• o•• o •• o••• '"

,CaiXa de descarga' para aparelhos: sanitário2; seu e mecanismos
Manufáturas ut Lf.í aadea naindústril!i
da con:'ltrução civil
..

12.00

10

0 ••• 0 .' ••••

13.00

I

99·°9

11,

Outras.

o o

'"

cAP!rulO

0

.

12
~

40

Borracha Natural ou Sintética. Substituto da
Borracha !J ManufatUras de Borrecha

!!Q.ill.

(40-1)

Salvo diaposiçõeo em contrário. a denominar;;lio ~
Nomenclatura
em que rôr usada, os produtoa eequ í.nbe e , maGmo vul_
can Lzadoa , endura c.í doa ou n;::o, ainda 'que regen e rados: borral::ha natural, balata, gula_parcho. gomes
naturais semolha~t.. s, borrachas'sint&ticae. substi~
tuto da borracha derivado éce óleos.

~ obrangll, om tôdas ao Seções da

{40~~). toto Capitulo não abrange os produtos a seguir mnn_

cionados, constituídos por borrscha & mat~r1ee têx'.f;Ells f incluídos geralmente tll!. Seção XI;

16
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ATOS DO PODER EXECUTIVO
t.c c.i dcs o ertigos de malhas e Làat.a cac ou
com.
borracha (exseto as corroias transportadoras ~u
de transmissoo, de malhas com borracha da,po:~
ção 40.10), ·bem col:'o os dem~is tecidos a j st.L coe e os <lrtigos destes bcc Ldcs j
á

b)

tubos !?ara b crnba aie tubos semo1hantos, de matérias toxteis, com r evcn t mcnt c interior de bor_
racha ou com alma constituIda por borracha (po_
sição 59.15);
í

,)

demais tecidos imprügnadós, revestidos, cobertos ou estratificados com borracha (exceto
os
produtos da posição 40.10):
de pêso igualou inferior o 1,500 g/m21 ou
de p~so ouperior a 1,500 g/~2 que ~contenham.
om peso, mais do 50% do ~aterias texteis,.asaim como 00 artigos rebetcecce com os t.ecí cce
referidos;

d)

foltras impregnadoe ou rovoatldos de
bor~~ha
qUI! contenham, om pêoo, meae de 50~ do mab er-Las
têxteis, eeoi~ como 00 artlgos fabricados com
ce roreridoo feltros;

,)

fllllloe tecidoe. impregnlldos ou revestidos
da'
borracha ou que cont anhen borr~cha como aglomeranta, qualquer qua aeja Beu p~BO por metro qU2
dr-ecc , aooim como os artigos ceec o c ~;
(TInntftB da fios têxteia paraloli:zados e aglomer,2.
dOIS ent ee si por meio ,de eoe r eche , qualquer que
seja aau pêso por metro quadrado. aseim como os
artigos febr Lce doe com eataa man t aa ,
Todavia, 0.0 fôlhaa, cha pe e ou tiras de borracha.
B~ponjoDII ou ce Lu Ia r , combinadas
c!?m .tecido.
faltro, feloo tecido ou produtos toxtO).El Dom..Q.
lhanteB~ aasim como ou rartigos
fabricados com
cet.en folhaa, ch apae ou t i s-ee ,
càee e Ir cem-ae
nesta CapItulo. desde que a matéria têxtiloir_
Vil apene e do eu pcr t e ,
í

(40_3)

(40_4)

Estão exer uf doe , igualmanta. do prc snnt c CapItulo;

,)

colçado o suas partae,do CapItulo 64;

b)

chapéus c artigos de uao semelhante e suas pa r -,
tas ,inclusiva toucas do banho, do CapItulo 65;

,)

partes,e peças ovuleas de borra~ha endur~cida.
para maqllnae a aparelhos mec an r c oe e alatric ce , assim como todos os objetos ou per ees
da
cb je t ce , da borracha endurecida, para usos ete-,
trotécnicos. que se classificam na Seção XVI;

c}

artigon compro en dí doc nos Capltulos 90, 92.
e 96;

o)

jogos, brinquedos e artigoa para e epcc t.e {o xcn-,
to ao luvaa .eora aeporte a os artigos lOOncionl)R
dos na posiçao 40.11) (CapItulo 97);

f)

botõea, "cane t as , pitairao a oomelhantae. pentes,
assim como De demais artigos abrangidos
pelo
Cup!tulo 98.

94

Na Nota (40-1) a notoxto Oas pODiçõas 40.02. 40.05
e 40.06, a donominação borracha ointética dave co n..
e i oc ee e-no como aplicável;

,)

às matérias l)i"tática~ l1ão saturadaa que po(lfam
t::anof!2rmar-ae, ~rr'7verelvalm8nte. am ·!!ubeten_
c ae s nao tormoplastlcas. coe vo Ic ení aeçec
com
ajuda~da anxôfre, de sslênio ou do ~olúrio. e
que de e .. origan. uma voz submnc Lcan a molhar vul
canizaçeo poss{vol (oomadição da outras suba ::tâncias. tais como olaot~ficantoo. matérias da

440

ATOS DO PODER EXECUTIVO
carga inertes ou ativas, cuja pr e spnça não
a
necesGária à retificação), a substâncias quo, a
uma temperatura compreendida entre IS° o 20"C •
pOliGam" sem se romper •. sofrer ur:'a.diatonsão de
tres vez cc o seu comprl.monto prl.ml.tJ.vo e que,
depois do em r e r uma distoneão de duas vêzas o
sou comprimonto primitivo, volt<lm~ em monoo de
dU1l.Q horas, a um comprimento na maximo igual a
uma voz e meia o oo u comprimento primitivo.
Estas matérias compreendem especialmente
o
ili-polisopreno, o polibutadieno, o policloro ~
butedicno (GRM). .o polibutadieno-estireno (GRS),
o policlorobutadiono-acrilonitrilo (GRN). o pc-,
libutadiono-<lcrilonitril0 (GRA) e a borrachabutil (GRI);

(40_5)

b)

aos tioplásticos (GRP);

,)

a borracha nat uca l' modificada por adição ou por
mistura cOT matérias plásticas art,if Ieda Ia ,c2ntanto que 8!:t2 produto satisfaça as condiçoes
do vul.canã z açao , de elasticidade o de revcrsibi
lidade, f Ixada s na letra~) c.rt.cr Lo r ,
-

As posições 40.01 e l:0.02 devem considerar_sc

como

não abrangondo:
o látex de borracha natural ou sintética (mesClO
pré-vulcanizado) com adição de agentes ou
de
a c e Le r ad o re s de vulcanizução, do matérias
de
carga inertes ou ativas, de olastificantes, de
materias corantes (diferent':Js das matiÍrias co _
rantas simplesmente de cb j na das a "ac Li t ar sua
identificação) ou de outros substâncias; contudo, O láte~ eimplesl"enta ostabilizado ou ,concD!l
t r ado , O Làt.ex t e rrnoeuons Ib Lí.z ado 8 O Lábo x O
10tro-posHivo, c Ia s s If rcan-ce pelas 'posiçõo$
/10.01 ou 40.02, conforme o casai
í

í

b)

a borracha adicionada, antes da coagulação, de
negro do carbono (com ou cem óleos. "'insraio) ou
do anidrido e I Ic âcc (com ou sem
óleo!: mino _
rais), bem somo a borra~h(l. adicionada, d8po~s
da coagulaçao, de substancias de qualquor o cpu-,
cio;
í

as mi ot.ur-a s entro si de dois ou raare produto,",
monc cnaooa na Nota (40-1), com adição ou
não
í

dEi outras substâncias.

(40-6)

Os fios nus de borracha vulcanizada,
po r t'Lj ,

sal exceda a 5 "'''', estão
40.08.
(40_7)

do

qualquer
t r aneve r-,

cuja maior dimonsão da sua' nação
inclufdos

posição

na

A posição l10,10 abran~e' as correias trannportadoras
ou de transmissão de

.ecct ôo impregnado,

revestido,

coberto ou e a t r-ab i f Lc ado com borracha, bem cama
f abr Lce das com fio;;' ou cordóis têxteis

aa

imprcgnados

ou xa veab Ldoa do borracha.

(40-8)

No sentido da posição 40.06, o látex pré-vulcani4a_
do aaeeme Lha-cae ao látex não vulcanizado.'
No aen t Ldo das po~liçÕos 40.07 a 40.14,
a ,gutn-percha, as gomao naturais

a

be íe t.e ,

semelhantes,

o

o~bstitutlJ da borracha dBrivad'o dos óleos o cc eee-,
ece produtos ce qenece oce , a!l(lom!llham_se

à

vureeoraeea, embora oiq t.a nham sofrido

operaçeo. dll

vulcaniz8ção.'

borracha

ATOS DO PODER EXECUTIVO
(40-9)
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No sentido das posiçoos 40.05. 40.08 e 40.15, ento!!,
dem-no por chapas·, fôlhas e ~ nàmente

ae

cne-,

pae , fôlhaa a tiras sem rocortar ou rBcortllde.s aialpj.eumen t e

Dal

forma quadrada

ou

rote.ngular (encere

esta operação lhes confira o caráter do e.rtlgoa pr,gl
tos para o

nêsae 8otado), mae sem ter

sofrido

outra obra l'I.Zé~ de um simploo trabalho de
cie (i~presse.o ou outro).

euparf!-

U:JO

Da perfilados, ve e e ee e o tubos, daa poeiçÕ:J.

40.08

B 40.15, oBo e1quêles que, ~BB~O cortados ~ co.pri_

manto datermineldo, nãotonham sofrido

outro

obra

além de um simples trabalho do ouporf!cie.
CÓDIGO
ldERCADOBlA

:PosiÇê.o

Subposiçao
e Item

40.01

00.00

LÁTEX DE BORRACHA NATURAL, MESMO ADICIONA
DO DE LÁTEX DE BORRACHA SINTtTICAj lÁTEXDE BORRACHA NATURAL PRt_VUlCANIZADO;BDRRA
CHA NATURAL, BALATA; GUTA_PERCHA E GOMAS
NATURAIS SEMELHANTES

01. 00

Lé t ox ••••••••••,••••••••••••••••••••••••••

02.00

Borracha natural

02$.

I _ BORRACHA EM BRUTO

02.99

Cualquor outra •••••••••••••••••••••••••••

NT
NT
NT
NT

03.00

Sala ta •••••••.••••••••••••••••••••' ••••••••

NT

04 .•00

Gom<ls naturai"s

02.01

Fina •••••••••••••••••••••••••••••••••••••

02.02

Fôlhao crepadao. '• ••••••••••••••••••••••••
Fôlhas fumadas •••••••••••••••••••••••••••

02.03

40.02

04.01

Naç ar anduba ••••••••••••••••••••••••••••••

04.02

Sôrva ••••••••••••••••••••••••••••••••••••

04.03

Chicle •••••••••••••••••••••••••••••••••••

04.99

Q\-lalquor outra ••••••••••••••.•••••••••••••

00.00

40.03

NT
NT
NT
NT

LiTEX D~ BORRACHA SINT~TICAj l~TEX DE BaR
RACHA SINT~TICA PR~~VlJLCANIZADA; BORRACHA
SINT~TICA; SUBSTITUTO DA BORRACHA DERIVA_
DO DOS õt.cos

01.00

Látox da borracha sintética

01.01
01. 02

Da polibutadiono_estirono ••••••••••••••••

4

00 polibutadieno_ostireno vinil piridIni_
co •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Cu~lquor outro •••• ~ ••••••••••••••••••••••

4

01.99

40.02

IH

4

99.00

Outros

99.01

Do po Li.bu t ad f enoc o sb d r ano ••••••••••••••••

4

99.02

De poliacrilonitrila_butadieno •••••••••••

4

99.03

De po j cu t ad Leno ••••••••••••.•••••••••••••

99.04

De policlorobutadiono ••••••••••••••••••••

4
4

99.05

De cc x s eu í.r e t,c de a Leoa Lo •••••••••••••••

99.06

Borracha butil ••••••••••••• ' .•••••••••••••

í

í

,

4
4

99.07

De c e-poj eopr eno •••••••••••••••••••••••

99. OS

De

99.09

8orrach~ derivada da

9,9.99

qualquer outra •••••••••••••••••••••••••••

4
4
4
4

00.00

BOf1:lACHA REGUJERAOA ••••••••••••• '" ••••••

4

í

í

polietilono propileno •••••••••••••••.•
Dleoo •••••••••••••••

AT.QS DO Ponnn
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EXECUTIVO
J,uQ!JOTAS

CÓDIGO
?OsiÇâ.o

eu. D/:

lreRClllOIUA

Subposiçno
e

1.1
,;J

00.00

RESfDUOS E APARAS DE BORRACHA 11)\0 ENDURó:_
eIDA; RESíDUOS DE l'lANUF"!\TUflAS DE OOl1..'llICHA

,J)\O HIDURi:CIDA, EXCLUSlVAt-1E1HE UnL!Z~
VEIS PARA A REGUPERAÇ)\O DA BD~:<ACHA;30RRA
CH!\ [H PÓ OBTIDA DE DESPERDfcIOS OU APA-=R!\S DE BORRACHA tJAO ElJDURECIDI'i •••••• ' ••••
II

40.05

IoP.I.
,.,

It~J:1

00.00

NT

SORRACHII r-.:)l;o VULCÁ'JIZADA

CHAPAS, rlJLHAS E TIRAS DE BORRACHA NIITURAL OU SINT~TICA, NilO VULCA~JIZADA6' DIrE RHJTES DAS rOLHAS runsoes E DAS F LHAS _CREPE DAS' POSIÇÕES 40.01 E /10.02;GRAtW LOS DE BORRACHA NATURAL OU SINT~TICA,APRE
SENTADOS CO.'lO IHSTURAS PRmJTAS PARA VULCA
• NIZAÇAO; mSTURAS "tESTRAS CONSTITuíDAS POP. QORRA"OIA rJATUIlAL CU SHH~TICA,fjÃO VUh

~~~~B~~~~o~06iI~~~~~, D~Ng~BgXOD~'Pg6~ g~

SO': ÓLEOS ~~H!:::RAIS) ou DE AtJIDHIDO S!LíCI
CO (COI~ OU srn ÓLEOS mN[HAIS), 508 qUAL-=OUEH fom·lA •••••••••••••••••••••••••••••••
/10.06

00.00

BORRACHA (OU L~n:x DE aOHRIICHÃ), I:ATUHAL
OU SINTlTICA, NÃO VULCANIZADA, APRESErn~
011 (1.\ OUTRIIS rOR!olllS ou ESTADOS(SOLUÇí:lES
E DISPERSÕES, TUBOS, VARETAS,PERfILAOOS,
ETC.);IIRTIGOS DE aoRRACHA NATURAL ou SIN
TlTICA, NAo VULCANIZADA (fIOS TtXTEIS RE
COBERTOS OU HlPREGNADOS; DISCOS,ARRUELAS,
ETC. )

01.00

Emu~s5o, nOluçâo ou àisp6~são da borrach~

or. m

Par-a vulcani:!:"ção a frio sôbro qualquer
material ••••'••.•••••••••••••••••••••••••••

01. 99

qualquer outro •••••••••••••••••••••••••••

02.00

Fio têxtil r ocober to ou impregnado.
do
borracha •••"•.•••••••••••••••.••••••••••••••

99.00

üut r o s

99.01

Pasta d9 borracha paro vulcaniz<lção a
frio sôbre qualquer mat ar-Le I •••••••••••••

99.99

qualquer outro •••••••••••••••••••••••••••

5

111 - ~:riu~~6~~~~Ig~· GOR.'lACHA VULCAiJIZADA,

1:0.07

40. OS

00.00

rIOS E C08DAS DE SORRACHA VULCAilHADA,I':ES
[-\0 P.!:VC::STIDOS DE 1'1F,T~rlIAS T~XTE!S; rIOSTtXEIS HIPREGW\DOS OU REVESTIDOS DE eanr.ACHA VULCA~nZADA........... •••••••••••••••

15

CO. 00

CHAP.~S, .rOLHAS, TIRAS E PERFILIIDOS(INCLU_
SIVE OS PEHfILADOS DE SEÇJ'íO CIflCULIIR), DE
EJORRI\CHA VULCANIZADA, ~iAo OlDUm:CIDA

GLOO

Tira do bor r'eche , ti[Jo j éecx , em ::-ôlo, <::0.
sspessuEil de 0,3 a 0,4 ll]ffi, próprio para
confecçao da dJ.qua dontarJ.o. ",".............

12

02.00

Tira, placa, remendo e manch'iío do borrach
vulcanizada, com s upe r f'Êc Le r eccbe.et.a do
produtos autovulcanizantes a frio 6 prato
gido:l po r papel; plástico ou outra mat~
ria •••••••••••••• ; ••• ~...................

12

03.00

rôl~a do noop,on:J expandido, com ou

roforço do tecido............ ••••••••••••

12

99:00

Db t r oa ,

12

sem

ois.

ATOS DO PODER EXECUTIV0
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C6DIGO

OES.

,,""

Subpoe.Lçao

,

40.09

CC'.OO

TUBOS OU ciAr'GU[Ir.AS DE SORRACHA VUlCANIZ!\
DA, NÃO [NDUP,:::CIDA
-

01.00

f'langueiras do alta p:.-!!~~ão, de mc s de •••
2.500 libras por polegada quadrodu. ••••••

12

99.00

Outros..... ••••.••••••••••••••••••••••• •••.

12

00.00

COFlREIAS TRANSPORTADORAS OU DE TRM;SmS_
SAO, DE BORRACHA VULCAtHZAOA

m . 00
Dl

Correias t r an sp or t ador as
Capa de b or-rache ~intótica, rofo);"çad a com
fios metálicos("rotabelt e j eeve") •••• _••••

15

01. 99

Qualquer out.r a••••••••••••••.•••••••••••••

15

02.00

Eo r r aí au de transmissão ••••••••••••••••••

15

CO.O:)

PNEUMA'TICGS. Pf1QTETORE5, AROS (MACIÇ05 OU
NÃO), CIlMARAS D[ AR E"fLAPS". DE BORRACHA
VULSANIZAOA. ~ÃO ENDURECIDA, PARA QUALQUE
TIPO DE RODA

cr,

or. SO

Pneum~ticos

01. oi

, 04

Para <Iut~roóvzi!.l•••-•••••••••••,•••••••••••••
Para carní nho e s ç. on Ibus e cam onn t as •••••••
Para máquinas de terraplrmooo.1l.,'de cons _
trução e consllrvação do !!stradilS •••• : •••••
Para méquí nac <I tratores <lgr{co1an ••••••••

or. 05
or. 99

Para aviões:•••••••••••••••••.•••••••••••••
Jua1quar out co •••••••••••••••••••• -••••••••

15
15
15
15

02.00

Camaras_de_ar •••••••••••••••••••• ',' •••••••

15

03.00

p rot ot

or ac ••••••••••••••••••••••••••••••••

15

99.00

Outros •••••••••••••••••••••,•••••••••••••••

15

08.00

ARTIGOS PARA USOS HIGItNICOS E FARMACtUTI
COS(INCLUSIVE CHUPETAS), DE 'BOR.'lACHA VULC
NIZAOA NÃO ENDURECIDA, HES~O COM PARTES D
BDRRACHA ENDURECIDA

Ol.02

cr , 03
oi

40.12

/10.13

í

í

15
15

or. 00

Bico para mamaue Lr-a e chupeta •••••••••••••

15

02.CO

Dedoira e preservativo....................

15

03.00

Pêra p a r a con t a-ç o t a , par-a vapo r Lz edo r- ou
se"le1hantc................................

15

04.00

Saco para água ou Sêl0.....................

15

99.00

üut r os •••••

i..............................

15

00.00

VESTU~RIO E SEUS ACESS6RIOS(I~CLUSIVE LU_

VAS), DE BORRACHA VULCANIZADA, NÃO ENDURf.
CID8, PARA QUALQU~R USO

40.14

01.00

Avont.at , luva e- v<?stiroenta, paea proteção
contra raio X••••••••••••••••••••••••••••

02.00

luva para cirurgia

.

15

03.00

luva protetora para alta tllnsão ••••••••••

15

99.00

Outros •••••••••••••••••••••••••••••••••••

15

00.00

OUTRAS MANUFATURAS DE aORRACHA VUlCANIZA.
DA, N~O ENDURECIDA

15
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CÓDIGO

Posiçíio

Subposiço.o
c

Itcl:l

01.00

Algarismo ou letra para

02.00

ao e eecnc do lápis, para apaqar •••••••••••

18

03.00

Capacho ou tapete ••••••••••••••••••••••••

18

04.00

Anel, ar r ue La ou gaxot;l ••••••••••••••••••

13

05.00

Rôlha, com ou s em f u r o •••••••••••••••••••

18

06.00

Cinto salva~vida. colote salva_vido,bóia
salva_vida e equip<lmonto semelhante
de.
salvamento ••••••••••••••••••••.••••' •••••••

18

99.00

Outros •••••••• , •••••

18

.IV
40.15

40.16

cari~bo ••••••••••

o,

.

BORRACHA ENOU~ECIOA
SUAS MIINUfATURAS

18

(~80NIT~)

00.00

BORRACHA ENDURECIO~ (EBDNITE) EM MASSAS,
CHAPAS. fOLHAS OU TIRAS, VARAS. PERfILADas ou TUBOS; ncs rouoc , cõ c fRACME~HOS
DE aORRACHA ENOUR[CID~

01.00

Em apara, massa, pó ou r e s fõuo •••••••••••

02.00

Bastão, pe r-fvíLadc ou tubo ••••••••••••••••

5

03.00

Cbacao , fôlh<ls ou eí.eee ••••••••••••••••••

5

99.00

Outros ••••••• ,~ •••••••••••••••••••••••••••

5

00.00

MANUFATURAS DE. BORRACHA ENDURECIDA
NITE) ••••••••••••••••••••

0,0

•••••••

(ESO~
•

15
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EXECUTIVO

V I I I

A

PELES, caURos, PELETERIA E MANUfATURAS DESTAS AAT~RIAS;
ARTIGOS DE CORRLEIRO E DE SELE!RO; ARTIGOS DE VI~GEM,
el'lLsAS E ARTIGOS SEMELHANTES; TRIPAS MANUFATURADAS
CAPíT!J:"'J

41

oeaes o Couroo
,!!QIA§.
(41_1 )

tete Capitulo níio compreendo 1

a) <learas o outros resíduos somelhantes do
nao curtidas (posição OS.05 ou 05.06);

polos

b) palas a partas de p ej aa d a ave a prol/iEas
da
euee panae nu do sua penugem ( pce Lçac 05.07
ou 67.01, segundo o caso);
c) pales em bruto, curtidao 'ou pr(lparadas~ sem de
pilar, do animaillda pêlo (Capltulo 43).Cla6s1
fics;;._oc, no fmtanto, na posição 41.01, as pa:los em bruto som depilar de bovinos (inclusiva
búfalos), aqO{daos, ovinos(com e~clusão das p~
les do cordeiros chamados ostracas ou caracu _
persaa, "braitochwl:lnz" o oBmelhantoo
o
das
polos da cordoiroa dil India, da China. da ncngólia o do Tiboto). caprinoo (com oxcluoã o das
palas da cabra e cabritos do Iêmen, do Mangó _
li8 B do Tibete), Buinos (inclueiva o pecari),
c~murça.l. gazela. rena, a j ca , voaoo j cebr eo mo~
tEHI e cao ,
í

(41_2)

A expressão couro artificial ou reconstituído, em .

tôdcs os Seções de Nomenclatura om que sa ompro

ge. refare_se ~s matérias mencionedas na

poei

ção 41.10.
AL1}lUOTAS

CÓDIGO
Po~ição

.

UERCADORIA

Subposiçao

41. Dl

Itelll

I.~.I.

00.00

PELES EM BRUTO (FRESCAS, SALGADAS ,sl:'CAS,
TRATADAS COM CAL, PICLADAS), INCLUSIVE
PELES DE OVINO COl1 LA

01.00

De c rcc , r cna ou voado, e" cu sem pêlo

01. Dl

Do voado •••••••••••••••••••••••• ••• •• ••• •

NT

01.99

Qualquer' ou t r a •••••••••••••••••••••••••••

NT

02.[i0

Do be ae r r c , co", ou sem' pêlo

02.01

Saj qadns , sc i qe cas-nêcas o aêcao •••••••••
picladas •••••••.•••••
lratadas,cam c<ll

02.02

I

1;.1

0"

03.00

Do qualquer outro bovino, inclusivo lJúf<ls em pêlo
lo. cem

03.01

Salgadil:; , s a Lçedas aéce e o secos •••••••••
p Lc La d a s •••••••••••••
Tratadas com 001

03,.02

NT
NT

0"

c

0"

NT
NT

oss.
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EXECUTIVO

C6DIGO

ALíQUOTAS

],ffiR{:AOORIA

SubpOlliçao

e

oi

41. 02

/11.03

41.04

"::

LP.r.

_,

04.00

Da caprino, co~ ou ao~ pêlo

04. Dl
0l:.02

se.í.cedee , :mlgadas_sêcas () e ecaa •••••••••

NT

Tratadas com calou picladas •••••••••••••

NT

OS.De

Os r~ptei!)

05. oi
05.02

De

05.03
05.99

De

05. DO-

Do eoõ ínoo , com ou sem p~lo

06.01
05.02"

S<l190das, I:!illgadas_sêcas e socas •••••••••
Tr-at adaa com cal ou picladas ••••••• ~ •••••

07.00

De outros ocõr.cccs

.

NT

OS.OO

De ovino com la ••••••••••••••••••••••••••

Nr

09.00

Da ovino

09. oi
09.02

Salgadas, salgadas_sôcas e aêcas •••••••••

NT

Tratadas com calou picladas •••••••••••••

NT

10.00

Da su!nos, com ou sem pô lo

10.01

41.

1.1

Item

cDb~a .•••••••••••••••••••••.••••••••••

Nr

eoe c tc , ~ •••••••••••••••••••••••••••••

Nr
IJT

Ilua Lquer- outra •••••••••• _•••••••••••••••••

tn

De jacoll:;J ••••••••••••••••••••••••••••••••
j

~~m l~

Salgad<ls, salgadas_sâca:J c s ece c •••••••••

~~T

.

NT

99.00

Outr(l.C

99.01
99.02

Da c<lititu................................

NT

Do queix<ldõ'l................. •••• ••••••••••

NT

99.03

De capiv<lra.............. •••••••••• •••••.•

'NT

99.99

üua'Lquc r- outro

00.00

COUROS E PELES DE 8DVHJCl5 (INCLUSIVE DE
BÚfALO) f. PELr.S DE EÚ!JIOEOS, Pll[PARAOOS
OU CURTIDOS; EXCETO OS ESPECIFICADOS NAS
POSIÇÕES ~1.06 a 4l.0S

10.02

Tratada!: com calou p j.c Ladas

.

01.00

Couro de bez cr r c

Dl. Dl

Curtido ao cromo("box_calf") •••••••••••••

5

01.99

üuaj quo r outro

..

5

99.00

Outros

.

5

00.00

PELES DE OVINOS, PREPA!\ADAS OU CURTIDAS,
EXCETO AS COtWREENDJOAS NAS POSIçIlES 41JJ6
A 41.08

01.00

Sdmp Lesraunt a curtidas ••••••••••••••••••••

99.00

Outras

00.00

PELES DE CAPfllNOS, PREPARADAS OU CURTIDAS
EXCETO 1'.9 CDMPREENOlDF,S NAS POSIÇl'lES
41.06 A 41.013

01.00

Simp Leamorrt e cu rtidás'••••••••• !

99.00

Out:ras ••••••••

5

.

.

.

••••••••••

5

! ••••••••••••••••••••••••••

5

OiJ'S.
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~----r--------'--..--:---rCÓDIGO

o

.

MERCADORI s:

SUDllOs1Çl:iO

r.r

Item

00.00

PELES DE OUTROS ANIMAIS, PREPARADAS
OU
CURTIDAS, EXCETO AS COMPREENDIDAS NAS PO_
SIÇÕES 41.06 A 41.09

01.00

De alce, rena ou voado •••••••••••••••••••

02.00

Do répteis

r.r.r,

.'

5

De

5

Do

5

02.02
02.03
02.9')

cobra •••••••••••••••••••••••••••••••••
1ac<"·0 ••••••••••••••••••••••••••••••••
00 lagarto •••••••••••• ~ ••••••••••••••••••
üua Lcue r cu t c a •••••••••••••••••••••••••••

5

03.ao

De su{dcos •••••••••••••••••••••••••••••••

5

99.00

Outras •••••••••••••••••••••••••••••••••••

5

41.06

00.00

COUROS E PELES ...C,'\~lUr.ÇAD[]S ................

41. 07

00.00

COURÇlS E PELES AP[IlGMll NHADDS ••••••••••••

41.08

co.ao

COUROS E PELES ENVERNIZADOS OUHETJ1LIZAOOS

01.00

EnverniJ:adoe •••••••••••••••••••••••••••••
Metalizados •••••••••• ·• •••••••••••••••••••

02. Dl

41.05

:J2.00

41.09

OO.O'J

00. CJ::J

E

8

APARAS ~ OEMAIS RESfouos DE COURO NATURAL
ARTIFICIAL OU RECONSTITUfDO, E DE PELES ,
CURTIDAS OU APERCAMI~HAOr,S, NAO UTILIZÁ VEIS PARA f; FAOfncr,ç!ío O~ ARTIGOS DE CCU_
RO; SERRf,DUflA, pd E rf\RINJ-I1I DE COURO •••••
CCUROS ARTIFICIAIS OU RECONSTITUfoos OU~
ccueo ,d'\o QESFI"r.ADO OU FI5flAS
DE CO!JR:l. EM PL-"CAS O:J [~FCLHrlS. ~ES:'L:l
ENROLADAS ••.•••••••••••••••••••••••••••••

CUNTENHAN

c.. . P!iUlO

1:2

do !:ou ...o; Artigo~ da Saloiro li da Correeirol
Artigos de Viagam, Sêlal'.oll a Artigo,;! Soma1hantlla. 1.'ripw;D
Monufe.tu ... ecae

~unurntura9

NOTAS

(42-1)

~Gta CapItu1~ neo co~proonda:
.)

catégute li ~ta ... iaio aGrno1hantao a8teriliz~
doa para eueur e cirúrgico. (poslçii~ :::0.05), •.

b)

vootuárlo a e eue oee eér-a ca (e xcee c luvas),
de couro, forradoo' intodor,nonto de poleteria n:!ltu"'I'!I.ou e.rtificilll, eos como V811tUé.rio o e.coc8or!oo, do couro, que tonham pnrtea 8xte=iorae da peletoria natural ou arti_
r c ei , quendn Botos partas não oej::lm Opll_
nas aimp100 guarnlçõoo
(posi~ão 43.03
ou
43.04, o09'...ncc o caoo);
é

ã

í

c)

aacoo ~ro comproo o ~olil~lhuntie, do
dos da malho8, da Soçoo Xl;

d)

artigoe do CapItulo 64;

á)

chapéus li ortiqos de uno lIa~olh8nt8
partoo, do Capitulo 65l

teci_

Q

ouas

03S.
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EXECUTIVO

r)

chi!::oter;, r cb anqune , e dema í.a- artigos da pc-,
s ãçec 66.02;

,)

cordas pe r-a instrumentos eue Lcc

í

s, pelea pa-

b~1lI

re tillllboree e inatrumentoa enme Lhunt e e ,

como as demais partes do instru~entoa de musica (poaição ~?09 ou 92.10),

móvois a,' auaa: pas-t ee (Capítulo 94) I

h}

i)

jogos, brinquedos o artigos de lôISportl? do Cop!,tulo 97;

botões, abotoaduras, otc., da pooição
ou do Capftulo 71.

J)

(42-'2)

98.01

08 ortig08 Lncomp Io t ce Dl,! não acab edcu do pra8a!!.

te Capítulo cleeaiFicam-sg co~

Og

toa ou acabaüce ee e e aepcndeo bea ,

artigos cDmpl~
do lido

que

nham as características esaenciaio dêotos

t.2,

últi~

mos.

(42_3)

As luvos (induoive luvas para OBporto

e

prot!!,

ção~. Da sventais e outroa artigoll Iil8poc~aia. do

protaç:Bo individual para qualquer profi6(1iío, 06
ouspllnaórios, Cir1tOIl, cinturõos, talabartea, br~
calotas e pulaeiras ~ra ralógi~, da couro natu_
ra I, art if icial ou ra conati tu!do, cIo a a.Lf" ie B~-II(l
no poeição 42.03.

ALíQUOTAS

CÓDIGO
Posição

SubpoGiçã::
o Item

42.01

00.00

42.02

Kf.RCADORIA

r.r;

%

1.%,1.

ARTIGOS DE SELEIRO E CIlRREEIRO PARA TODOS
OS ANIMAIS (SELAS, ARREIOS, COLEIRAS. TIRANTES, JOELHEIRAS, ETC.), OC',QUALQUER M~
TERIA

01.00

D, couro ••••••••••••••••••••••••••••••••

18

02.00

D, m"tória pllÍstica

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

18

03.00

D. tôxtil ...............................

18

99.00

Outros ••••••••••••••••• -•••••••••••••••••

18

00.00

ARTIGOS DE VIAGEM (MALAS, VALISES, CAIXAS
PARA CHAP{US, SACOS DE VIAGEM, SACOS lU _
LITARES. ETC.). BOLSAS PARA COMPRAS, BOL_
SAS. CARTEIRAS. PASTAS PARA PAP{JS. POR_
TA_DOCUMENTOS, PORTA_NíQUEIS, ESTOJOS DE
TOUCADOR, ESTOJOS PARA fERRAHE:NTAS; TABA_
QUEIRAS ESTOJOS E CAIXAS (PARA
ARto:AS,
IN9TRUM ÉNTOS DE 1111SICA. 8INÓCULOS, JOIAS
fRASCOS. COLARES, CALÇADOS. ESCOVAS,ETC. ~
E ARTIGOS SEMELHANTES, DE COURO NATURAL,
ARTIfICIAL ou RECONSTITUíoo, fI8RA VULCA_
NIZADA, rOLHAS DE ~TtRIAS PlAsTICAS AR ~
TIfICIAIS, CART~O ou. TtCIDOS

01.00
01.01
01.99

De couro
Artigoa do viagem
Qualquor outro

02.00

00 m"térias pl&ticas

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

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

18
18

08S.
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ALíQUOTAS

CÓDIGO

Posição

MERCADOR1A

Subpoaã çao
o Item

1.1
oi

1.P.r.
.-f

02.01
02.99

Artigos de V13gam •••••••••••••••••••••••

18

Qualquer outra ••••.••••••••••••••••••••••

18

99.00

Outras

99.01
99.99

Artigos da viagElr.1 •••••••••••••••••••••••

18

Qualquer outro ••• -•••••••••••••••••••••••

18

00.00

V[STU~RIO E SEUS ACESSÓRIOS, DE COURO
TURAL, ARTIFICIAL OU RLCONSTITUfDO

01. 00

Luvas

m, m

De proteção para trabalho rr.al1ual.........
Luva para box ou qualquElr outro cGpQrto~.
Qualquer ou t r a
,..... ••••••••

18

01.02
01.99
02.00

Roupa feita ••••••••••••••••••••'..........

10

99.00

üut.r-o s s

••••••

18

·42.04

00.00

ARTIGOS DE COURO NATURAL, ARTIFICIAL Ou
RECONSTITUíDO, PARA USOS TlêcNICOS........

18

42.05

00.00

OUTRAS t1AfJUFATURAS DE COURO NATURAl, AR_
OU RECONSTITUíDO................

18

42.03

·42.06

s ,.;

N~

18
18

TIFICIA~

00.00

11ANUFATURA.S DE TRIPAS, BEXIGAS E TENOÕES

01.00

F~o de triea de caX:l1eiro para sutura ci_
rurgica, nao ee te r t aeoo •••••••••••••••

18

02.00

Corda para x:aquota, fio para pesca ou ou
tro fim ••••••••••••••••••••••.••••••••••:-

18

03.00

"Baudx:ucho" •••••••••••••••••••••••••••••

18

'99.00

outras ••••••••••••••••••••••••••••••••••

18

í

í

CAP!ruLO

43

Peleteria a Duas Manufaturas; Pc Ie t r La Al.'tificial
é

~
{43-1)

Com excoção da peleteria em bruto da
43.01, a designação

poeição

pela teria, em tôdao ae

Su-,

ções da Nomenclatura om que fór 'empregada, eere-,
re -ee à:! peles cur t ada s ou preparadas, não depi_
ladao, de qualquer animal.

(43-2)

tste Capítulo não c ompr aunde r

e)

peles e par-t.e s do pelas de avos providas

nua a penao ou pc nuqem (posição
67.01, sogundo o caso);

OS.07

de
ou

peles em bruto, sem depilar, da nature~a daa
classificadas' no Capitulo 41 1 segundo a Nota.
(41 .. 1), letra ,E) daquele .Cepltulo;

o)

luvas cOI1:!titu!das da pela teria; natural
artificial, e couro (posição 42.03);

d)

artigo:! do CapitUlo 64,

e)'

chapéus e artilos do usos somelhantas B slJElS
partee, do Cap tulo 65;
joga0, brinquedos e artigon da
CapItulo

n.

oll

t1t1pcl'ta.· do

OllS.
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(43_3) . COIl?ider<lm-::;;o ~21.'.t-2"ç"2.1-r.ru7.":;' qlJ"C~?.É.'12t.
tr:Jpé7.ios 8 cOniuntos samolh2lntss, no sun t í.dc da
paoição 43.02, as pe Le s e SU'l$ car c ee (oxca~o as
peles ch<lm<ldas <lcroscent2ld2ls), costuradas
às outra!! .en r om.a de quadr<ldos,

umos

retângulos, C:'.!:!,

zoa ou t ra pé z í.oo , aem adição do outros matarias.

Todavia, os domais conjuntos prontoo par-a

ec r em

utilizados 1:<:1 como se apresentem (mesmo que seja necee sée i o um simples recorte)
pa

rb au da polaa

c

cs t ur

aõa

8

as oo i.ee

s em forma

de

ou

veat oâ-

rio, de parten ou Ilces:lIh'ios dos muumee , ou

da

outros artigos, c Laa a í.f Jc en-n e na paeiç50 43.03.

(4J_4)

Classificam_se nc s pos rç Sc s 43.03 ou 43.04,

se-

gundo o caso, o vQstuúrio e seus cco seôe rce

de

qualquer aspúcie, diferentes dos exclufdos dÊ,st~
Cap{tulo por e Nota (43_2), forrados interiormen_.
te do

pelot~ria,

natural ou

<Irtificii.ll~

bem

o vestuário e ceus ac e s s ór i os qUél tonh<l'll
oxteriore!! de peleteria

natural ou

quando estas. partes não ue j am

COr.lO

per-toe

i.lrtifici.al,

simples

guarni-

ções.
(43_5)

Ecns Lde r am-ee como peleteria artificial, na ccoz
. ·ção da posição 43.04, as imitações de

peloteria

obtidas com lã, pêlo ou outras fibros, aplicadas
por colagam ou co s t ur a sôbre o

couro,

tocido,

et.c , , exceto as imitaçãos obtidns por tocelagem,
quo se c Las e í f'ãc am com as .m.nufatura!! cor eeopondenc ee da matérias têxteis (veludos,
tecidos "bouct de", o tc , );

polúcias,

ALÍQUOTAS

C60IGO
Pooição

43.01

085 •.

LI

<

1. P. I.

<

00.00

PELETERIA EM BRUTO

01.00
02.00

Do c oo rtrc
lebre ••••••••••••••••••••••••
Do lonl;ra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
O, onça, jaguatirica, maracajá o snme Lhan-.

NT

03.00

.:3.02

MERCAOORIA

Subpoe Içjio
e Itom

'"

NT'

t e s .......................................

NT

99.00

Outras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

NT

00.00

PELETERIA, CURTIDA OU PREPARADA, MESMO REU
NlDA EM fORMA DE MANTAS, TRAPt:ZIOS, QUAOR!
DOS CRUZES OU CONJUNTOS SEMELHANTES, SEUS
RES DUaS E APARAS, N~.O COSTURADOS

01.00

Pelos curtidas ou pro paradas

t

01.01
. 01.02
01.03
01.04
01.99

Do
Do
Do
Do

cco j hc. ou lebre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
nco nc .................................
ovino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24
24

caprino .................... ~ •••••••••••
Qualquer cutca ..............................

2'
60

í

02.00

Resíduos o aparas

02.01

O. coelho

02.02
02.99

lebre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
De 'bcvf no , ovino o ceprtnc ................ ~

'"

Qual qoor -uut. ro •••••••••••••••••••••••••••••

24

24

2'
60

ATOS

--

c6D!GO

?oniçÜO
43.03

43.04

_AOOlUA

Sub:ç.osi<po

o

It~~

00.00

PELETERIA
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~\ANUFATURADA

OU CONFECCIONADA

A:ttQUOTAS

1.1

"

L~.I.

01. 00

ao

boviõlO, ovino, caprino, caolho o lel:ire

16

99.00

OutrolJ •••••••••••••••••••••••••••••••••••

40

00.00

OU
Pf.LETERIA ARTIFICIAL, CONFECCIONADA
NAO ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

60

-

I·
I

0"'.

I
1
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ATOS

DO PODER EXECUTIVO
pECjíO

~AO(IRA

IX
CARV~O

E HANUfATURAS DE MADEIRA;

VEGETAL;

. CORTIÇA E SUAS MANUfATURAS; MANUFATURAS OE

ESPARTARIA E DE TRANÇARIA
~APtTUlO

44

Hadoira- o ~anuraturas do Madeira; Carvão

Vsgotal

!!Qlli. .
"(44_1)

teto Cap!tulo néo compreenda:
a)

eada í r as das asp~ci~a ompr nqadaa principalmt'ln-

~:a~mp~~~:~~r~i~~oa:m:~;~i~:n~~ncomo i~~~i~~
12.07);

b)

madair~e da~ espócias utilizadas principalmen_
to para tinturaria ou curtumE! (ponição 13.01);

e)

carvêos ativados (posição 36.03);

d)

artigos incluidoa no Capftu~o 46;

a)

calçado o 6U1'I8 partos, do Capitulo 64;

f)

bengalas ri partsD da bengalas, da guarda_chu _
van , do guarda-sóis a da chicotos
(Cop.i\ulo
66);

g)

manufaturas quo

S8

classifiquem

na

pOSição

68.09;

h)

bijutarioa da fantaeia da poei~ão 71.161

i)

artigos de Sa~ão XVII o, particularmente,no P2
ç au
para carros;

j)

~rtig09 do Capltulo 91 (reloJoario). a, parti_
cu

je eeeneo , a a ca.í.xae de relogioe a da ape r o _

lh03 da relojoaria;

1)

in8tru~9ntOO do múeica o auea partoo (CapItulo

.92) I
~)

partaa a paçea evulsea da ar~as(posição 93.06);

n)

móve.i s e suas partes (CapItulO 94);

o}

joga0, brinquedos a <lrtigos para
tulo 97);

p}

asp:>rto (Capi.

c~chimbos, partes de c ecnãoüics o <l1't.1.g05 s cme _
j hant as , betõo?, Lípis o dema.í a ar t ços do c«pi
í

tulo 98.

(44.2)

As mam}fatlJ1'as de .rradeir<l, snbora
acassó1'ios de vidro, m~rmaro

ou

que ss apresentem desmontadas
c Lae s f í c am-oe CO:110
í

manuf<l~uras

com

partos

ou

outras mat ár Las ,

ou

não onsambladas,

mont"das quando

d í.ver-s aa par t ea sa ap r eaent arn ao mecrnc tempo.

as

ATOS

(44-3)

DO

PODER EXECUTrJO

453

Ent endero.-e e po r ""'dei."'s ber1ofiC'izd<ls,

no

s orrt dc
í

dê"tc COlpítulo, 2S peças de mada í r-a maciça ou cons~
titu{das pOI' chap<ls

011

pl<lcas a que tenham r occm dc

trat<lmcnto químico ou f:Lcico mais intonso que o n8cassário par",

1110S

assegurar coesão o quo

provoque

aumcnt o -uenc í ve L davdcne Ldade o da dur ez a , assim c.!:!,·

mo ma.t o r r ao Ls t énc í.a

à

ação meeêru cc , química ou B~

létrica.

(44-11)

par-a ap'licação õac posLçjie s 44.19 a 44.28, os 3l'ti-

gos de madoir<l compensada cu ccnt.r-ap Lac aoa , de ma _
deiras celulaios, beneficiad'.ls, artificiais ou rc _
conct

í

t u í

da s ,

ecs

cne jham-co aos artigos

dEI

madc

L,

.ra c o r r-euconde nt ee ,

(44-5)

As forr<lmentas de' madoira que t.nnham acessórios me't á I a coe anc Iucm-ee na posição 114.29, desde que tais

acossório;, não con s t.í tuam a lâmina ou a parto

ope_

I'Olnto das referidas ferramentas.
NOT A

Cot~PLEMENT

NC (44-1)

AR

00 produtos d<l posição 44.05 sômeflts estão aIcao
çadoa pelo IPI quando do espessura até 76 mm.

CÓDIGO

J'odçíio

ALÍQUOTAS

·00.00

OBS.

MERCADORIA

Subposiçao
e Item

LENH!'\ 0\ QUALQUER FOr.t-:!'I; RESíDUOS

OEIRA,

DE r1f1~

INCLUSI'J[ SEI1Ri\CEt',

01.00

Lenha em quaã quc r fo':r:la ••••••••••••••••••

02.00

Se r r aqem ••••••••••••••••••••••••••••••,•••

99.00

Outros •••••••••••••••••••••••••••••••••••

00.00

Nr

CAflVAOVEGETAL(INCLUSIV':: CARVÃO DE CASCAS
E

ar

UIROÇOS DE FRUTOS), ACLO~'Er.ADO

ou

N!\O •••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••

44. D3

00.00

(,lADEIRA UI E!RUTO, m:SMO OESCASCADA: OU SI!:1
PLESMErJTE OESBI\STI\Of,

Nr

01.00

COn{rel:3S, para e e r r ar- ou Lamâ nar- •.•••••••

02.00

Não conífo,:os, para

02.01
02.02

Cedro ••••••••••••••••••••••••••••••••••••

02.03
02.0f;

Gcnçolo Alves ••••••••••••••••••••••••••••

02.05

Ipê •••••••••• : •••••••••••••••••••••••••••

Nr
Nr
Nr
Nr
Nr

02.06

âac a r-anda ••••••••••••••••••••••••••••••••

H

02.07
02.03

Louro
.
õacacaúoc ••••••••••••••••••••••••••••••••

Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr

so~rar ou laminar

ând Lcoba •••••••••••••••••••••••••••••••••

Froijó •••••••••••••••••••••••••••••••••••

02.09

Noguoiro. '" •••••••••••••••••••••••••••••

02.10

pauc r oca •••••••••••••••••••••••••••••••••

02.11

Peroba •••••••••••••••••••••••••••••••••••

02.12

Sucup í.r-a •••. ~ •••••••••••••••••••••••••••••

02.13

Aguano ••••••••• ;'

.
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CÓDIGO

Posição

ALÍQUOIfS

e

02.99

üua Lquc r ou t r-a •••••••••••••••••••••••••••

03.00

par-a polpa ••

Oll.OO

ApoioG para minas •••••••••••••••••••• '••••

'IT
NT

99.00

üo t r ae

NT

00.00

MADEIRA smPLESt·IENTE [SQUAOfUAOf,

0.0

••••••••••••••••••••••••••

.

ConÜeras

NT

01.01

Pinho ••••••••••' •••••••••••••••••••••••

01.99

üuat qocr outra •• ; ••••••••••••••••••••••••

NT

99.00

Uut r as

NT

00.00

MAD[IRA SIMPLESMENTE SERRP.üA LONGITUDINAL
rlENTE, conTADA·EM ralHA ou OESENROlADA,oI

o.o

.

ESPESSUJ\A SUPERIOR li

5. MM

01.00

Con{reras.

m , Dl

Pinho com seção reta ató 25 cm2 ••••••••••

3

NO

01.02
ca. 99

Pinho em qualqu8r outro formato

..

3

Qualquer outra •••••••••••••••••••••••••••

3

NO
NO

99.00

OUtJ;"3S

99. oi

Cedro

99.02

Imbuia ••.••••••••••••••••••••••••• ; •••••••

99.03

Jacar:'lndi ••••••••••••••••••••••••••••••••

NO
NO
NO
NO

99.04

Peroba ••••••••••••••.•••••••••••••••••••••

3
3
3
3'

99.05

Sucupir

.

3

"O

99.06

va r o i a
Agullno

.
.

3
3

Qualquer outra •••••• '"

.

3

NO
NO
NC

99.07
99.99

.

alOCOS DE MADEIRA, PARA PAVIM[NTAÇ~O DE
RUAS •••••••••••••••••••••••••••••••••••• "

NT

00,00

DORMGHCS DE ~1ADE1RA, PI'.RA VIAS rt':mU:AS ••

xr

44.08

00.00

ADU[LAS, SERRADI'.S OU NÃO NAS FACES PRINCI
PAIS, ['IAS SEM l;Uí,LQUER OUTRO TRA8AUW •••:

rn:

44,09

00.00

ARCOS DE r-lADEIRA; ESTACAS FENOIDAS; tSTACAS E CAVILHAS AGUÇADAS, NÃO SERRADAS
Lm,GITUDINALt'ÍENTE; t·1ADEIRA H1 LI\~llNAS ,OU
FITAS; LASCAS UTILIZADAS ~JA PREPARAÇil;o DO
VINAGRE OU PARA CLARIfICAÇi\O DE LíQUIDOS.

tlT

44.06

00. DO

44.07

00,00

44.11

00. DO

~\ADEII1i\ 5If'.fJLES~lE!JTE

DESBASTADA OU ~RRE_
DONDADf\, NÃO TORNEllOP., N?íO RECURVADA NEr~
TRA~ALHAD,\ POR QUALQUER OUTRO ~10DO, PAP,,\
rA8RH':AÇ~O DE 8ENGALAS, GUARDA_CHUVAS
,
CHICOTES, CADOS OE FEllRA,'\[,~TAS E SEt-\ELHAli
TE5
..

00-.00

tlT

~\"DEIRA

EM fIO;
~1AOEIl'lA PREPARADA
PAIlil.
rÓSrORO; CAVILHAS DE MADEIRA PARA CALÇA_

co
44.12

ets.

Item

m, 00

44.05

lolBRCAOORlA-

SUbpos1ço.O

Ui (f'AlHIt) DE

t~AD[IRA,

;: ••.•

8

rARINHA DE ~1I\Ds;.IRA

NT

A'J:OS

ExEcu'1'Ivo

DO ;PODER

.

lreRCADORlA.

1 ••1

.

·00.00

44.14

CQ[1Üer'a~

Dl.01

Pinho ••••••••••••••••••••••••••••••••••••

01.99

üuaLque r- outra

02.00

Nü'o confr er as

08.00

~-'ADEIRA Sn~PLESI·\Er.lTE SERRADA lOfJCnUDlN.~L
~'ENTE , CORTADA Et" rOLHAS ou DESENROLADA;
DE ESPESSURA IGUAL OU INFERIOR li '5 m~; rü;
LHAS [JARA PLACAGEI-l OU PARA CC1\!TRAPLil.CADO~.
DA 1"':S1-1A ESPESSURP.

44.17

44.18

44.19

~

lO

..

.

lO

01.00

Pinho ••••••••••••••••••• : ••••••••••••••••

02.00

Cedro

.

03.00

Imb u La

.

fi

ãacaeanda

.

8

05.00

Viro la •••••••••••••••••••••••••••••••••••

8

06.00

nquane

.

outras

.

ao

5'9.00

44.16

"

MJlD[Il1fl (INCLUSIVE TACOS [ FRISOS, ISOLA_
DOS, ·PARA ASSOALHOS) APLAINAD.q, ENTI\LHADI\,
EMALHETADA, COM MACHO-flMEA 1 CHANfRADA ou
SU1ElHANTES
.

oa. O!J

04.

44.15

I.P.l •

00.00

r~ÁD(JRA COMPENSADA OU CONTRAPLACADA, MES_
CO~, OUTRAS MHf!RIAS; MADEIRA MARCHETA_
DA OU INCRUSTADA

un

01.00

Naõe í.r a mar cho t ada ou Lncr-ue t.ada •••••••••

la

99.00

Outras •••••••••••••••••••••••••••••••••••

8

00.00

PAINf:IS CELULARES DE MADEIRA, ~'ES~lO C08E.!!.
TOS CO~l CH,APAS DE ~lETAIS COMUNS ••••••••••

10

00.00

~L'DEIRA CHMtADA BENEf'"ICIADA, EM
PRANCHAS, BLOCOS E SEflElHANTES

PAIN~IS,

D1.00

Em' blocos para fabricação do lançadeiras.

10

99.00

üub r as •• .'••••••••••••••••••••••••••••••••

la

00.00

MADEIRA CHA~~DA ARTIF1CIAL OU RECONSTI _
TUíDA, 08TIDA DEíJlSCAS, SERRAGf.:N5';7A_
RINHA DE MADEIRA OU DE OUTROS RESíDUOS
LENHOSOS, AGLOMERADOS COM RESINAS NATU _
RAIS OU ARTIfICIAIS OU COM OUTROS AGLUTI
NANTES ORGaNICOS Et~ PAIN~IS, PLACAS, 8LQ
COS E SEMELHANTES

01.00

Com encaixe, entalhe, furo, anve rn i z a da ,
pintada ou com trabalho semelhante ••••••

la

99.0C

üut.r ae

lO

OO.oc

fILrTES E MOLDURAS DE MADEIRA, EM TIRAS OU
VARETAS, PARA MÓVEIS, QUADROS, DECORAÇl:lES
INTERIORES, COrlDUTOS Elf:TRICDS E SEVELHAN_
rES •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

10

MOLDURAS Ou CAIXILHOS DE_MADEIRA, PARA
r.;uADRCG~ ESPELHOS E SEMELHANTES.,••••••••-••

10

00.00

.
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CóDIGO

ALiQUOTAS

1.1

",

00.00

~~~~~SE ~~~i~i~~TE~~~~~L~~N~~~R~~~~O~M~:~
lAGEr-lS. COMPLETOS, DE ~lADEIRA. ARMADOS

OU

:NAO, Mr:SMa PARCIALMENTE ARMADOS

00.00

I.P.r.
."

..

NT

PIPAS, BARRIS,DDRNAS. TINAS,BALO!':S E OU _
TRAS OBRAS ·DE TANOARIA. DE MADEIRA,E SUAS
PARTES COMPONENTES,. COM EXCLuslíO nas eLA.§.

SIfICADAS NA POSIÇÃO 44.08

44.22

44.23

Dl. 00

Aduelos ••••••••••.; •••• ; ••••••••••••

02.00

Ancorata, burril, pipa, quartola a tonal

10

03.00

8111da. caçamba ou tina "0 ., •••••••••••••

10

99.00

Outrlla

10

00.00

OBRAS DE CARPINTARIA E PEÇAS DE ARMAÇÕES

10

o •••

PARA EDIrtcloS E CONSTRUÇÕES, INCLUSIVE
OS PAIN~IS PARA ASSOALHOS E AS CONSTRU~
ÇcrES DESHONTAvEIS OU PR~_rABRICADAS, DE
MADEIRA

44.24

0\4.25

44.26

44.27

44.27

Dl. 00

Painóis para aeacaj hcc •••••••••••••••••

10

02.00

Construçõao desmontúvaio •••••••••••••••

10

99.00

Outrl'lo

10

00.00

UTENSíLIOS DE MADEIRA P~RA USO DOM~STICO

01.00

para oarviço do mesa

99.00

üuc e ce •••••••••••••••••••••••••••••••••

00.00

FERRAMENTAS, ARMAÇÕES [,CASOS DE rERRAMEN
TAS, ARMAÇÕES DE ESCÔVAS, CABOS DE VASSOU
RAS E DE PINC~IS,DE MADEIRA; f.ÔRMAS, ALAR
GADEIRAS E ESnCADORES PARA CALÇADO, DE
"IADEIRA

.

.
8

Dl. 00

Cabo para ferramenta ••••••••••••••••••••

8

99.00

Outras ••••••••••••••••••••••••••••••••••

8

00.00

ESPULAS, CARRET~IS, BOBINAS PARA fIAÇÃO.
TECELAGEM E PARA LINHAS DE COSER, E ARTI
GOS SEMELHANTES, DE MADEIRA TORNEADA
-

01.00

Para máquina têxtil·.....................

10

99.00

Outros

10

00.00

OBRAS DE MARCHETARIA E DE PEQUENA "'ARCENA.
RIA (CAIXAS,COFRES, ESTOJOS, PORTA-J6IAS-;
CAIXAS PARA CANETAS, CABIDES, LAMPADARIOS
E OUTROS APARELHOS DE ILUHIIIAÇAO,ETC.).
08JETOS DEORNAMENTr,ÇÃO E ARTIGOS DE AD~R
NO PESSOAL,'DE MADEIRA; PARTES DE MADEIRK
DESTAS MANUFATURAS OU OBJETOS

01.00

Ce í.xe', eecrIní c ou ostôjo ••••••••••••••••

02.00

cont c do madeira, sôlta ••••••••••••••••••

12

03.00

Artigos para

oscritor~o••••••••••••••••••

12

12

04.00

Agulheiros

..

12

OS. 00

Artigos de adô~no pe$~onl ••••••••••••••••

12·

06.00

Objetos do or-namentaç e o••••.•••••••• o;; •• ;.

12
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ATOS DO :PODER EXECU-nVO
.A.t1QUOTAS·

CÓDIGO
:<'051<;ão

1.1

"

Item

e

99.00

44.28

1&RCADOR1A.

SuopM1çno

Outras ••••••••••.••••••.• '" ••••• ~ ..........

00.00

OUTRAS r1AtiUFATURAS DE MADEIR/t

01.00

furador, lançadeira, e cemslhante,
propr.l-<1 para crochê, filó, tricô, bordar
ou enf e Lba r ••••••••••••••••••••••••••••••

02.00

Palito para cante, unh",s e .c81:lelhantes •••

03.00

Arco p a r a penElira •••••••.•••••••••••••••••

04.00

Armação pará 581a, solim ou silh:ii"o •••••••

05.00

Bastidor, ar-co e grade para bordar •••••••

06.09

Baú, chapeleira

07.00

Es cada , ; ••••••••••••••••••• -••, ••••••••••••

08.00

nocorcc

99.00

üu t r as ••••••••.••••••••••••••• ~ •••••••••••

.,

I.P.I.

'css,

12

I:gylh~,

,

a
a
a
a
a
a
a
a
a

nej a •••••••••••••••••••

para ful"ldição •••_•••••••••••••••••

CAP!rUlO
Cortiça

€I

45

Mnnufaturao do Cortiça

NOTAS

(45-1)

(45-2)

ta~G CapItulo não c omp t-oon de s

a)

cat çacoe o !lUOS partos, .do CapItulo 64;

b)

chapéus a arti';los da usos eemofhent.ea
partas, do Cilp.l-tulo 65,

c)

l~g~~L brinquedo:!

€I

e uac

artigos do c epcr tc (CapIt.!:!·

A cortiça natural, llimplElSlllontEl esquadI'ioda ou da~
provida de sua casca externa, corf~sponde à posi _
ção 45.02.

C~D1GO

Posição

45.01

AL!QUOTAS
MERCADORIA

Subposiçao
Item

"

00.00

CORTI ÇA N!ITUR,1l EM BRUTO E RES!DUOS
DE
COR TI ÇA; CORTIÇA TRITURADA, GRArlULADA OU
PULVERIZADA

01.00

Cortiça natural e

02.00

COJ:'tiço t r.í t ur-ade , gr8nulada ou

99.00

Outros

00.00

BlOCOS, PLACAS, rÔlHAS E TIRAS DE CORTI_
ÇA lJ(lTURAl, INCLUSIVE OS CUBOS OU QUIIDR1!.
DOS PARA FABRICAÇIíO DE ROLHAS

01.00

Cortiça eoeueet , simplesmento dasbastodo

02.00

E, rôlhas delgados, mosmo reforçadas co
papel, papsl!io oú tecidos

03.00

fito paro oncbimanto do almofada ou col_
chão o oerm Lhanbee

99.00

üut r-ee

zoda

45.02

!,!

bruto

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

....................................
.................... ............
pulvori~

'~

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

1.%.1.

Nr

a

t"
a
a
a
a

DaS.

Aros

DO PODER

EXECUTIVO

-~---r------------"--:------r-CÓDIGO
ALiQUo-:rAS
orss,
1.,1
IoP,I.
%

45.03

45.03

00.00

MANUFATURns DE CORTIÇA NATURAL

01.00

Gaxota

02.00

Rô1has e diSCOS, para garrafas ou frascos

d

03.00

Bóias para rôda da pesca •••••••••••••••••

'.04.00

saiva-vrccs •••••••••••••••••.•••••••••••••

05.00

Capachos •••••••'

06.00

Cubo, ladrilho, tijolo ou tubo •••••••••• -.

la
la
la
la
la
la

99.00

Outras ••••••••.•••••••••••••••••••••••••••

·,0

00.00

CORTIÇA AGLOl1ERADA (COM OU'SE!1 AGLUTINA..!:!
TES} E MANUFATURAS DE CORTIÇA AGLOMERADA

01.00

Bloco, fÔlha, lâmina, placo, tira
mas samolhantos

01.01

Para isolamento térmico •••• ~ ••••••••••••

01.99

qualquer outro •.•••••••••••••••••••••••••

la
la

02.00

Daxe t as •••••••••••••••••••.••••••••••••••

la

03.00

Rôlhas o discos, para garrafas ou frasco

la

04.00

CUbo" ladrilho, tijolo ou tubo ••••••••••

10

99.00

Outras

la

.

for_

.

::APfTULO

{46-l)

6

46

Considora'll_S9 p r-Lnc oa j rnen t o como matérias pllra on_
í

tr"n~:

" pa.Lha , as varas do vime ou da s<llgueiro,

O junco, ""

C<I_'1<IS,

as fitas de mao a r e , as tir<ls
í

c as c as 'J2Qatais, as fibras t.Êixteis "aturais não
das , os monofilamo'ltos e as tiras ou f'orr,18S

seme_

lhan::es de mat é r ae plástic<ls artificiais o aS
í

r as de papel.
ê

ti_

Exc j uern-ae , P:Jróm,;, as t r as de couro
ã

oe tur-e.i , <lrcifici<ll ou r ec ons t i tu i do , as tiras
t

e

na

.da

Lt r o , os cabelos, a crina, ao mechas e fios do m~

térias têxteis, os monofilamoiltos e as tiras ou f0E.
mas a eme Lhan t e a do CapItulo 51.
(46_2)

Éat.a CapItulo não c omor e andc a
a)

cordéis, cordas 8 cubos, t r anç adoa ou ;lão (pos,i
ç;;;o 59.04);

b)

c eaç eoos , chapéus a artigos de uso csmelhante e
5'J'JG partes, dus CapItulos 64 a 65;

!")

voIculos" c ob a r t o r-as o caixas para veIculos, da
cElstaria (Capítulo 87);

d)

móve i s e suas P'Jrt'ss (r ep l t ct.c 94).

{46-3)

Considerem_se como ~3téri3s para ontrançar parale _
lized<ls, no sentido

da

ponição 46.02, os

artigos

constituídos por hastes ou r rbr es jcet ccoet ee 'e re!,L
.nidan em .forma de mant"", p a r- meio de ligame'ltos,me2.
mel que êstes sej"';' de matérias têxteis fiadas.
CÓDIGO

niQU01AS

I.lliRCA1'üRlA

Subposd çac
B

46.01

Item
00.00

TRANÇAS E ARTIGOS SE1·1ELHIINTES DE l'.ATt:RIAS
PARA ENTRANÇAR, PARA QUALQUER USO, NE~J·:O
REUNIDOS EM TIRAS

OLOO

De crina artificial, palha ar-t Lf Lc La L ou
do til'a de matéria plástic<l,inclúsivll com
alma do têxtil, revestida de matéria pIá>::
t í.ca •••••••••••••••••••••••••.•••••••••••:-

4

02.00

De palha_do_chilo,palha_de_manilha(Tagal}
ou p aj havdn-p e cu a semélhantos ••••••.•.•••••

4

03.00

O~ ~ira,~e ~apal, recoberta oU não de ma_

o tas t ca •••••••••••••••••••••••••••

4

Outros ••••••••••••••••••••••••••••.•••••••

4

t"'r~a

46.02

í

00.00

~1ATt:RIAS

01.00

Capacho do cairo ou

02.00

Capacho de outros

03.00

Esteira·o nnt o r nha

PARA ENTRANÇAR, TECIDAS OU PARA_
LUIZADAS, EM fORMAS PLllIJAS, H{CLlJSIlJE E1
TEIRINHAS_DA_CHINA, ESTEIRAS TOSCAS E CA_
PACHOS; INVÓLUCROS DE PALHA PARA GARRAFAS

í

p~lha

5

de coco ••••••••

fib~as•••••••••••••••••

5

5

.

í

04. ao

Palh;o e capa para garrafa•••••••••••••••

5

OS. 00

Passadeira

5

06.00

Tecido da crina al'tificial. palha artifi_
cial, ou de tira de mató~ia pláctica, in_
caue ive com alma do tôxtil, com ou
sem
t r.ama de qualquer outra mat.ri.c a ••••••••••

07.00

Tecido de junco·ou rotilTl•••••••• ; ••• ~ ••••

OB .•DO

Tecido do pal~a.ou o~tr~fibraf revestida
ou não do mat ar-La p j as t Lca
.

09.00

Tecido ,d~ tir~ d~ ocpc j
de mat e r La plastlca

r ccobe r t c ou não
.

5

99.00

Outras ••••••••••••••••••••••••••••••• " •••

5

00.00

ARTIGOS DE CESTARIA 08TIDOS DIRETA1'IEtHE
EM fORMA DEfINITIVA OU CONfECCIONADOS COM
ARTIGOS DAS POSIÇÕES 46.01 E 46.02; MANU_
FATURAS DE 8UCHA (LUfA CILínDRICA)

or, 00

Carteira, cigarreira o

02.00

Cesta, bôlsa

G

tapete

.

í

46.03

8

,

5

ch~rutBira ••••••••

estojo de qualquor taf;)anho

. 03.00

Rode"

.

10

.. 99.00

Outros •••••••••••••• : •.•~: ••••••••••••••••

10

ore.

460

ATOS

DO PODER
SEÇÃO

EXECUTIVO
X.

MATÉRIAS UTILIZADAS NA FAORICAÇ~O DE PAPEL;
PAPEL r SUAS ,l:Pt.lCAÇÕES

CÓDIGo'

ALíQUOTAS

000.

lreilCAllORlÀ

l'osição

Subposiçao
e Ite"'-

1;7.01

00. DO

PASTAS PARA

tu, 00

Pastas Q8~~n~Cos ds Qhdeira ••••••••••••••

[):2.00

"pac tas ser;1l-qU;lmJ.COl!) do madeira ••••••••

03'. DO

PAP~L

0'0

"4

Pasta: Qu{r.lica dé! raade Lr a , de alto teor d~
alfa celulose, b ranquecoa (?éJ:3 o:Ii5501u_

çüo) ••••••• , •••••••••••••••••••••••••••••

à. soda e ao ou.!:

04.00

Pasta qu{mica de made Lr a ,
fato. sor.< br-anquear

OS.OJ

Pasta qu{mica do madeira à soda e ao sul_
fato, branqueada •••••••••••••••••••••••••

06.00

Pasta qufmica de madeira, ao sulfito, sem
branquear ••

~

0.0 • • • • • • • • • • • • • • •

••••••••••

o, oo ~o oooo.'

"
4

07.00

Pasta qu{mica de madeira, <10 sulfito,bra!!.
qLieada o

4

99.00

Out!:<IS ••••••••••••••••••••••••••••••••••

4

00.00

RESfDUD5 DE PAPEL, CARTOLINA OU CARTÃO;
P.APEL. CARTOLHU, E CARTÃO USADüS,_EXCLUSIVAMENTE UTILIZÁVEI$ NA rABRIC8ÇAO DE

0'0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ' "

107.02

4

•••••••

o

pAPEL•••• o••••••••••• o••••• oo•• o•••••••••
CAPÍTULO

Nr

48

Papel, Cartolina e Cartão; Manufaturas.
da Pasta de Celulosa, de Paes1,
de
Cartolina e de C'art.ao

t~te Capitulo nao compreendo:

a) fôlhas para marcur.á Fogo da posição 32.09;

b) pep~is por fumados ou cobertos do cosméticos(pouiçao 33.06);

t;:) P2pá~s iml?regna~os ou 'rove!ltidos de sabão (posi
ç ac
34.01). papois impregnados ou revestidos de
dotergentes (posição 34.02) e cromes,encáusti _
tas, lustros, 2tc., sôbro'suportos de pasta do
colulose(posiçao 34.05);

461

ATOS DO PODER EXECUTIVO

d) pap~is, cartolinas e cartõss, sensibilizadoa(po
oiçao .37.03);.
~)

matérias plásticas estratificadas que contcnha~
papel ou cartão (posições 39.01 a 39.06), fibra
vulcanizada (pooição 39.03) e manufaturas das _
ea s matériao (posição 39.07);
.

r) arti90s da posição 42.02 (artigos do viagem
etc •.).
.

g) artigos do Cap{tulo 46 (manlJfatlJras
ria e de cestaria);

(\0 o·sparta_

h) fios de papel e artigos têxteis confeccionados
com fios do papel (seção

xI).

i) abra::!ivos aplbcados sôbre papel,. cartolino ou
cartao (posiçao 68.06) O_mica aplicada
sôbra
papel, cartolina ou cartao (posição 68.l5);con
tudo, os papéis racobo!tos de mica nm pá estãã
classificados na posiçao 48.07;
j) popó",mtolioo' e ",tôo, r eveet.tocc do rÔ"
lhas de metal (Seção xv);

1) papéiS, cartolinas e cartões eerfurados
instrumentos de música (posiçao 92.10).

m)
(48~2)

~ara

artigos compreendidos nos Cap{tulo .97 (jogos •
brinquodos, etc.) ou.98 (manufaturas diversas,
tais como botões, ct c , },
Ressalvado o disposto na Nota (4B~3), considoram~·
se compreendidO!! 'nas posiçoos 4B.01 a 46.02 09 pa_
pé.íe , cartolinas o cartÕes que, por terom sofrido
calandrogem ou outra oper:'lçíio sees i.nante , Da apro~ .
anntam li600, ecet necca , ruet cedce , ':lle.cês, po1ido.s ou com outro quslquer acabamento
eemBlhanta
ou com falsa filigrana, assim como os popóia, cartolinas e cartões coloridos ou marmoreadoe na mas""'
ee (isto é, n2io na superfície) por qualquer proca!!.
so. Todavia, os popéis, cartolinao 9 ·cartões que
aofrei:'am tratamento po!!torioX" à sua febricaçiio ".
tal como :'l aplicação de r6vostimento, recobrimento ou impregnaçBo. atc .., nBo se claeaificalll ee e-,
tas posiçÕss.
í

<4B~3)

Os papóis, cartolinas a cartõos que pca e am inclui..!:;
so simultâneamento em duas ou Illais ~as posiçõos
48.01 a 4B.07 classificam_se na posiçiio que figura
em último lugar.

(46.4)

Niio se c Ieaa f'Lcars nee posiç'õeo 4B.01 II 48.01 o
psI, a cartolina, o cartiio e a pasta de celuloao.
quando aprssentados em uma das formas eoguiMtest
í

Ri

e)

om tiras ou rolos cuja largura não
15 cm;

b)

em fôlhas da, forma quadrada ou retangular, oee
quais nenhum lado(masmo quando abertaa) ultrapasse, 36 ceu

c)

êm forma diferento de. quadrada ou l"Btangular.

ultrapassa

geacat vedc o di.sposto ne..,Nota (48_3), cl.aaBificamS8 na posiçõo 48.02 os'papéis f8br~cadoa à mão, d~
"qual que r- forma a tamanho, que se. aprooontom tais
como sBo ootidos, iato,é, com 00. bordos dsntadoa
provenientes da sua fabricnçiio.

462

DO PO:LlER EXECUTIVO

1':.::':OS

(4a

ou l:.!.!!croata, no sontido da posição 48.111
a) o papel apresentado omroloo, próprio para de_
coração de paradas e eeece , e que aatisfaço
alólll disso, ao ooguintea condiçõool

Enbendn-u o por .E0pol pll.ra forrar p:'l.rOdall

wS)"

_ aprossntar uma ou duas margens com ou' som
marcações de referôncia para eua colocoçâo;1l
_ não aprooentando margano, sal' colorido, ace_
tinado, a~1l1udado ou aprosontar moti~oa
am
relêvo a ter urna largura igualou inferior a
60 cm;
b)

00 bordaduras, "f'risos"e cantos do papel,
pró_
prios para a dllcoração de perodes e eeecc ,

Incluorn_so principalmanto na posição 48.15
a lã
ou fibra de p apuj, poro ambalagena, ea tiras (lâ!".f.
nas de papel) dobradas ou não, ~esmo
revestidas
para castaria ou outroa usos, o papel
higiênico
~m 1'0100 picotados ou não, am maços ou apresenta_
ções semolh"l:lntoo, excct,c os artigos "enumerados na

"(48w6)

~ota

(48_7) •.

(48-7)

Claãoif'ica!llwoe n~ posição 48.21, entro outros, oe
oartões para múqu1nas ~stat!sticoo, os pap~is,ca~
tolinas EI cartões cor-rurudco ,
para mncandamca
"Jacquard," a eeme í.nco tee , as tinia do papal "para
pratolo~ras, aa randao a bordados de papol,"
aa
toalhas, guardanapoo s lanços da papal, ~a junta0
da papal. os pratos ou artofatoo asmelhantos
de
pasta do papel, popol, cartolina ou cartão, mold~
dos ou prenoados, e 00 moldea a -modeloS moamo rsl!,.
nidos.

(48-8)

O papal, u cartolina, o cartão, a pasta de celulR
8e e roapocti~as manufaturas estão ~ompraondidris
neste Capítulo, mesmo quo tsnh~m impressões
ou
iluotrações da carátor aceSSório que nõo modifi _
quem sou doetino inicial, nalll sirvam para "conoid..!!·
rá_lo~ coroo artigos q~e ao clasoif'iguOIll no Cap!t~
10 49.

NOTA COMPLEMENTAR
N~ (48_1)

Conoidsro._ao cartõo ou cartolin~ o produto
gramotura auparior a 180 g/1ll2.

ALíQUOTAS

CÓDIGO

lloB1çíio

_AOORIA

Subpoaã.çao

,

I.I

•

"~
I

48.01

da

00.00
01.00
01.01
01.02

- LUS

PAP~IS.

CARTOLINAS E CARTlIES. E"
0lJ Ef.t FdLHA~

.,

LP.I.

RO_

pilP~IS, CARTOLINAS E CARTÕES, FA8RICADOS
MECANICAMENTE, INCLUSIVE PASTA DE CELULQ
SE, EM ROLOS OU EM FOLHAS
Papel posando ató 35 g/m2

P!'l-pel do cigarro ••••••••••••••••••••••••
Papel "kraf't n peaandu até 20 g ••••••••••

I2
I2

0"'.

ATOS DO PODER EXECUTIVO
CÓDIGO

ALíqUotAS

MERC.AlXlRIA

SubPOSiÇ1l.0

o

01.03

Papel "kraft" po,;;ando maa s de 20 g ••••••

12

01.04

Papal de cêda, até 20 91m2, próprio para
embalagem de fruta ••••••••••••••••••••••

12

01.05

Papel dielétrico para condonGador~s, pe_
Gando m<'ll.$ da 20gjm2 até 35g/m2 •••••••••

12

01.99

qualquer outro ••••••••••••••••••••••••••

12

02.00

Papel de mais de 35 91m2, inclusivo car-,
tão e c ar t o Lí na

02.01

Papol ou cartão baritado para fabricação
de papel s ons ãb í.j La ado para fotografia ••

02.02

Papal para .imp r írm r e escrever ••••••••••

12

02.03

Papal "kraft" •••••••••••••• ~ ••••••••••••

12

12

02.04

Papel manilha •••••••••••••••••••••••••••

12

02.05

Papel para filtração

12

02.06

caoo j c ocant e (mata-borrão) •••••••••••••

02.07

Papo I

para docalcomonia ••••••••••••

12

02. OS

P~pel a caJ:"~;;'o par-e a fqbJ:"icação de 9aJ:"~
toes oer rurave i s p a r a maquinas e s t ae f a t I
ca s e semelhantes •••••••••••••••••••••• :

12

02.09

Papel jornal comum, com linhas d'água ,pa
ra impressão de jorn<li,;; e revistas ••••••:

12

02.10

Papal jornal "off-set", com linhas diágua,
p e r a impre~,;;ão de jornaic e revistas
em
"off_oat "rota.tivo.'••••••••••••••••••••••••

02.11

oece i com linhas d'á~ua,áspero (buffon) ,

ba~o

.

12

12.

liso (acetinado ou nao), "couchevfdo má_
quina ou do oocóva }, com acabamento "off_
-e e e" ou não, para impro~s;:;o de jornais c
r evt st as •••• '" ••••••••••••••••••• 't-~ . . . . . . .
Papol jo"nal comum, ",om linhas d'ugua,p",ra impr"ssão de livrcs •••••••••••••••••••

12

02.13

pap e I jornal "o r rc s e e", com linhas d'água,
para impressao do livros Om "off-sot" -r-o-,
tativo •••••••••••••••••••••••••••••••••••

12

02.14

pape I

02.12

AS.02

OEJ.

ltel'l

12

com linhas dJá2ua,áspor.o("buffon"l,
liso (acetinado ou nao),"couchO" ( de maquina ou do osetiva), com ~cab,""onto "offo e t" ou não, p",ra Lrap r es sa c do livros ••••

12

02.15

Papel oticomonte inerto, para omb a Laqera
do r.í roes Raio_X ou chapas Raio_X'••••••••

12

02.99

üua j qua r outro •••••••••••••••••••••••• -•••

12

03.00

P()nta de c e Lu Io se , em 1:0105 ou eF.l f~lhas.

00.00

PAPUS, CARTOLWAS c CARTUtS OBTIDOS rO LHA A rOLHA (DE fA8RICO ~lAN.U"l) ••••••••••

00.00

PAPlIS, CARTOLINAS E CAflTÕES APEflCAMINHA_
DOS E SUAS It1UAÇUES, H:CLUSIVE PAPEL
CRISTAL, D" ROLOS OU (t., rOLHAS

01.00

pape L cristal,

lf'lparmeáve1 e aerao l hant.o , ,

12.

02.00

Papol e ",artão, apergaminhados...........

12

12

ATOS

DO PODEI:

EXECUTIVO

CóDIGO
MEHCADORlA

Subposiçao
e Item

4C.04

48. os

48.07

03.00

P",pel.\l8<J8tal, trans~arerlte, p a r a dosiJ_
nho tecnico..............................

12

99.00

Cutl."os...... •••••••••••••••• ••• ••••••••••

12

CO.OO

PI\P~IS, CARTOLIr",5 r CARTUES, SWPLESMENTE REUNIDOS PUR COLAGEi'l, fIA0 I1WR:CC1J,\DOS
NEM REVESTIDOS EM SUA SUPERrfcIE, INCLU_
SIVE RErORçADOS INTEflIOR:'lE~HE,
E!'l ROLOS
OU H1 rOLHAS

cr.oc

RefoJ:çados interioJ:l7lente, de tela têxtil
ou me t á Li ca ••••••••••••••••••••••••••••••

12

99.00

Outros •••• ~ •••••••••••••••••• : •••••••••••

12

00.00

P,\PtIS, CARTOLINAS I:: ClI.fnÜES, Slt1PlES:,.DJ_
TE m:DULAlJOS (MES:'10 REC08[llTOS POR COLfIGEi~), UICRESPAOOS, PflEGUEI\DOS,
GUrRADOS,
ESTM1fJADOS UU P[lJFUP.1I.00S, E:1 HOlOS ou m
r[)LH.'\S •••••••••••••••••••••••••-••••••••••

oo.cc

PAP~IS, CAf1rOLIIJAS E C\f1TÕES, SIMPLES!'<Etj_
TE PAUTADOS, R!SCAlJOS OU OUAOf1ICUlADOS,m
ROLOS OU EM rQlHAs

12

01.00

l-li Li.me t r a dc ••••••••••••••••••••••••• '• ••••

12

99.00

Outros •••••••••••••••••••••••••••••••••••

12

00.00

PAPÉIS, CARTOlHJAS [ CAnTÕES neVESTIDOS,
II-\PHEGNÍlOOS ou COLORIDOS NA sucmrfc ic
(~1I1m1DREI\OOS, HlOIAI-iDS E Sn1Ebl-lANTES) OU
H1PRESSGS (EXCETO OS DA POSIÇAO 40.06 E
00 CAPíTULO /19), [(1 ROLOS OU Ei1 rDLHAS

or. 00

Papal carbono, {ndigo

semalhante'••••••

12

02.00

Papel e cal."tão "'\loludado ••••••••••••••••

12

OJ.OO

Papal e c,ntâo caloúdo na super[Lcic,e§.
t<lmpado, r ant as La ou com imp:cos,",,,o
de
mà r ca c orae r c í.a L oU r<lzão social

03.01

Papel e car-t iio abao rven t.c , colorido ou do
corado na sUiJaJ:fLcia, em bobin", ou rôlo,pesando de 35 a 180 9/m2 co.n uma tole;-ân_
ci", do 5~ para ma s ou pare. mouca ••••••••

12

8

í

03.95'

qualquer outro •••••••••.•••••••••••••••••

12

04.00

PapEll e cartão "couché", mc smo o sea Lt edo
ou envel."niLndo, da um ou nmbce os j cdo s ••

12

05.00

ecoe i c cartão oncercoo , oleado, oe ccr ã - ,
nado ou J:eGin"'do ••••••.•••••••••••••••••••

12

06.00

Papal e cartão impregnado de alcatrão ou
b~tume, co,:, ou sem composição ds are í.e ,
sl.lex ou \ll.dro, paJ:3 cobe r t u z-a de casa ou
cu t r o fim ••••••••••••••••••.••••••••••••••

12

O?OO

P"'pel e caJ:tão ,impregnado de J:esina a r t â-,
ficial ou s n t e e i ce ••••••••••••••••••••••

12

OS.OO

Papsl () cartão Motalizado ••••••••••••••••

12

í

09.00

10.00

-4a.O?

I
aa.ce

Papel e cartão r cvcc t oo de t ec í.õo •••••••
í

Papel p8J:e imprimir e escrever ••••••••••

I

12
12

Outros ••••••••••••••••••••••••••••••••••

12

BlOCOS E PLACAS FIlTRANTES, DE PASTA
DE
PAPEL •••••••••••••••••••••••••••••••••••

15

99.00
00.00

ATOS
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EXECUTIVO
ALíQUOTAS

CÓDIGO

;Posiçiio

4B.09

J<ERCADQRlA

Subposiçao
o Ium

00.00

1.1

"

1.:<'.1.

.,

PLACAS PARA ÇONSTRUçêlES, DE PASTA DE PA PEL, DE MADEIRA DESFIBRADA OU OUTRAS MA T{RIAS VEGETAIS DESFIBRADAS, MESMO AGLO MERADAS COM RESINAS NATURAIS OU ARTIFI R
CIAIS OU COM OUTROS AGLOMERAl'm;:s ANALOGOS.

10

11 _ PAP~IS. CARTOLINAS E CART~ES, CORTA.
DOS PARA USO DETERMINADO; MANUFATU RAS DE PAPEL, CARTOLINA E CARTA O

4B .10

48.11

4B.12

48.13

48.13

48.14

48.15

00.00

PAPEL PARA CIGARROS, CORTADO EM fORMA DE_
TERMINADA, MESMO EM BLOCOS OU EM ROLOS

01.00

Em bobina ou rô10, otá 16 cm do largura ••

15

99.00

Outros ••••••••• "., ••• , •••••••••• ,., ••••

15

00.00

PAPEL PARA FORRAR PAREDES, LINCRUSTA E PA
P{IS DIArANOS PARA VIDRAÇAS (VITROFANE) -

01.00

t

í.nc ruat e ••••••• " •••••••••••••• , •••••••

15

02.00

Papol para Forrar pare das •••••••••••••••

15

03.00

Para vitrais (ví t ro tene ) , ••••• , •••••••••

15

99.00

Outros •• .-•••••••• " •• , ••••••••••••••••••

15

00.00

REVESTII'ENTOS DE PISOS ~ BASE DE PAPEL,
CARTOLINA OU CARTÃO, RECOBERTOS OU N~O
DE UMA CAMADA DE PASTA DE LIN6LEO, MESMO
CORTADOS EM FORRA DETERMINADA ."" •••••

15

00.00

PAPEL PARA C6PIAS OU ~lATRIZES,
CORTADO
NAS DIMnlSõES PR6PRIAS, MESI10 ACONDICIO_
NADO 01 CAIXAS (PAPEL-CARBONO, ESTtNCIL
COMPLETO pARA DlJPLICADOR E SEMELHANTE)

01.00

Carbono o oeme1hante ••••••••••• , •••••••

02.00
03.00

HectográFico ., •••••••••••••••••••••••••
Estêncil ••••••••• ,
~
.

99.00

Outros

00.00

ARTIGOS PARA CORRESPONDlNCIAI PAPEL DE
CARTAS EM aLOCaS, ENVELOPES, CARTAS-POSTAIS1. 9ILHETES_POSTAIS NÃO ILUSTRADOS E
CARTO(S PARA CORRESPDNDlNCIA; CAIXAS, S~
COS E APRESENTAÇêlES SEMELHANTES, DE PA
PElo CARTOLINA OU CART1[D, CONTENDO ARTI-=
GOS SORTIDOS DE CORRESPONDlNCIA

.

15

I.'

lS
15

15

01.00

Papal da cortaI em bloco ou rôlha sôlta.

15

02.00

Envelopa

.

15

99.00

D.ut:roa

•••••••••••••••••••••••••••••••

15

00.00

OUTROS PAP~IS, CARTOLINAS E CARTffES, CO!!.
TADDS PARA USO DETERMINADO

01.00

P~pa1 ou cartão corrugado ou
ondulado,
simples ou .colado ••••••••••••••••••••••

15

02.00

Papal higiênico,

15

D3.00

Papel d~ q':!alquar FOl'llInto;ll, COIll riscO ou
i!preseao, p9rfu~ado ou nao! com ap1ica~
'rno exQl,.us1va IIIlI apal:lllha f :0;'1:0 .~ •• • i.

.~

elll

rô10 ou bloco ......

1&

oro.
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EXECUTIVO

_._-,---_.,-------~-,-----,-CÓDIGO
Subi'o"i:;uo
e ItCl!l

Pilpol pa r a CD:"lfoc,i,:\o de certõo porfurá •
ve L dostinado 8 r.mql,lina da contllbilidll.dB
o oO~Qlhllnte. da 0,15 ~~ fi 0,19 mm da O~
pe s euea, P;SQ por rol da 140 9 a 180 9 .:

15

05.00

~~~8~. ~~~~;~~~~~~.;~~~~~~.~~=~~~ ~~~~:.:

15

06.00

Papel para fi.!.tr~çãD ll~ rotôngulo
ou
disco, pliasado ou não •••••••••••••••••

15

07.00

Papo I par-a lHáquJ.110 do enórr-(;ço,
com ou
SBm preparo tia quaLqvc r- flloté.io ••••••••

15

ce.oc

Tira 'lornado ••••••••••••••

o ••••••••••

15

09.00

pepor dillléitrico Illl.a concaneeco ree , pe-,
aandc t;té 20 g/m2 0 . 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

15

10.00

PapEI.!. dioVítricó ;;(>.0 conccnneco rea , pe-,

lj8 • .!.5

99.QO

üut.r os •••••••..••••••• , •••••••••••••••••••

15

48.16

00.00

CAD!I\S, SACOS, OCLSI\S, CARTUCHOS E OUTROS
RECIPIENTES DE PAPEL, CMlTOLIN/\ OU CARTÃO

15

oo.cc

C!l.RTCNAGEW, PAflA U·SO DE ESCRITÓRIOS,LOJAS
E SEt1ELHAMTES
.

15

OO.OQ

LIVROS DE REGISTROS, CADERNOS, LIVROS DE
NOTAS, DE RECIBOS E SE,'1i:LHANTES,
8LOCOS
P"R" APONTAMU:TOS, AGENDAS, PAST.'\S
PARA
ESCRITÓHiO~ CLASSIFIC!'oDRES, CAPAS
PARA
ENCAlJERNAÇAD (OE rOLHAS SDl TAS OU OUTRAS)
E OU!f10S ARTIGOS OE P,WEL, Ci\RTOlH!A
OU
CARTAO, PARA usos ESCOLARES, DE ESPUT6 nm OU DE PAPELARIA; !\l8utlS PARA MtOSTRAS
E PARtI COLEÇÕES, r CAPAS (RESGUI'iRDbs) OE:
PAPEl. , C!\F.TOLIIIA OU CARTÃO PARA LIVROS

01. DO

~~~~; r~~~~o ~a~~~~,: ~~~ ~~~' s~~~e~h~~m~i~~~_

011.00

.

0

••

('<fineio l:Illia do 2!J'J/1<:2 otõ 35g/r.l2

o •••••••

to

02.00

03.00

.

C~derno csc~lar confeccionado co~
papel
d'água, cora tao:.' do pas t a mocâ_
nic;;l. da oaoe x r-a minimo di.' 50%, com forma
to, núme r o do fôlh<ls 13 dj acr os 'Ostubole-:
c í.do e pelo thnistério da Educação •••••••

~a.2l

I

15

GEl' mar-ca

15

Lillr:J de contobilidnce, escrituração mercantil, nota ou lomb"ança o copiador de
carta, co~ f91h:': lis"~ pautada ou r.l.sc~
da, suoa t t u vc I ou nao , com ou SS:Tl
arnpress<lo •••••••••••••• ,• •••••••••••••••••••
ã

48.20

15

í

15

c«. 00

Pasta

.

15

99.00

Outros •.••••••••••••••••••••••••••••••••••

15

00.00

ETIOUET~S DE QU~lQUER ESP~CIE, DE PAPEL.
CARTOLHiA ou CA[!TÃO, HtPRESSAS OU ~JÃQ,
ILUSTRADAS OU NAO, 1'\ES~lO, GDr')IlDAS
..

15

00.00

CARRET~IS, BOBINAS, ESPUlAS
E SUPORTES
SEMELHANTES
DE PASTA DE PAPEL, PAPEl.
CARTOLINA OU CARTÃO, MES~1O PERFURADOS
OU DlOURECIDOS
.

15

00.00

OUTRAS MA~JUFATURAS DE PASTA DE PAPEL,PAw
PEl, CARTOLINA ~ CARTAa DU PASTA DE C~LY
LOSi::

(1

capa paro occra t or ro
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ATOS DO PODER EXECUTIVO
A.L1QUOTAS

CÓDIGO
1'0l~iÇiío

I<!ERCADORl.A.

sueseeacec
e

li

11;=

I.P.I.

.'

01.00

AJ;'gola para guardanapol bacia, bandeja,
colher, corta_papel, peso para papel,pi_
res, prato, xIcar~ e semelhante,para uso
domestico •••••••••••••••••••••••••••••••

15

02.00

Alruela a gachota, cortado ou por cortar.

15

03. DO

Cartão cortado, para macanâ'amc "âucqoar d'',
pa cf ur-edo •••••••••••• ,••••••••••••••••••••

15

04.00

Guardanapo, lanço ou toalha ••••••••••••••

15

05. oo

Dueb r a-d uz ,

"cache_pot", jarr::! a vaso para flor, lanterna, poJ;'ta_cartao, po r t ac r e
trato, púca co para ;Jó de arroz e ;;emelha.':!;
te ••••••••••••••• "••••••••••••••••• _•••••••

15

06.00

Tubo de papal para bebida c reFresco •••••

15

07.00

Tubo de papel,
macsa de papel,
qUillquer oútro
ã.s oaent.o , par"

de cartão ou papelão
ou
encerado, r e s nado ou ,d
7
modo prepaJ;'ado com mater~a
eletricidade ••••••••••••••

15

oa.bo

Tubo do papel, impregnado ou embebido do
alcatrão, betume ou semelhante ••••••••••

15

09.00

Cartão peJ;'furável destinado a máquina de
contabilidade, estatIstica e semelhante ••

15

99.00

Outra:J

15

í

.
CAPíTULO

49

Artigos da L'i v r ar a a Produtos e as Arto$ Gráficas
í

NOTAS

(49-1)

.tata Capítulo não comp reende e

<I)

papel, cartolina, cartão, pJsta de ceturcec e
:respectivas 'l1<lnuP"aturas, com impressões ou'.tlu~
traç5es do caráter acossório que "ão cheguem a
modiFicar-lhes o destino inicial, "nern ,'I. fazoI"
com que se considerem como jncluIdQs na presen~
to CapItulo (CapItulo 48);

b)

cartas de jogar e demais artigos

d~

~ap!tula

97;
c)

«(19-2)

gravuras, es t.amp as e litograFias Originais (po~"
sição 99.02), selos postais, estampÜhas fis_
cais e s eme Lhan t ea da posição ,99.04, b~m como
os objetos do antiguidado e demais artigos do
Capítulo 99.

Os jornais .e publicaçõeo

periódicas, Cad:onados ou

-enceoernedoe , estão c Las s Lf Lc ados na posição 49.0l.
Seg~e,m

o mesmo regime as coleções de jornais e p.!!
blicações periódicas ec roscnt eoes sob uma mesma c a-,'

P"'
'49~3)

Incluem-na igualmonte na posição 49.01:
a)

coleçõos do gravuras, de reproduções de

"obras

de arte, de desenhos, e t c , , que constituam cbree
completas, paginadas o (]uscetíveis" da formal" um

ore.
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livro} quando as gravuras sejam' acçmcenhadee r;Is
tex1;o que se refira a essas obras ou a 'IHltl!l eu..
toras;

b)

estampas ilustradas apresentadas ao mesm~ tempo
que os livros, s er ví.ndo-Lheo de ~omplemento;

c)

~ivros aprano0tadoe em fasciculos ou em fôlhas
sôltas de qualquer formato, que constituam uma
pbra completa ou parte de uma obra o que se des_

tinem a ssr brochadoe,cartonados PU

encadarnz

:dqe.

7odavi3, as gravuras
nham ,toxtos e qU61

tas, de qualquer

e

ilustraçõeo qUe 060 te.ap.reBentam em fôlhaG

.aôl:.

f9rm~to, ol~ea~fic~.aQ n~

PQs!

ali

ç~o 49;Ü.

(49.4) O~ impressos aditados com fins publicitários por
tleteb!l!llclmento cuja nome figUra nôlao,ou por conta do mesmo, apaim como 08 destinados principalmonte

à puuj.í.c dede (inclUsive âmpzeaaoa da propaganda tuí

:dauco), estão exc Luj õon das posiçõeu M.Ol
I:l t.:laasificam-so na posição 49.11
(49.~)

l)

49.02

Cúnsldaram_aa t.lbuns ou l1VtoS da estampas para_cri_
<êncas. no sentida da posição 49.03, Oli álbuns ou livros em qUB a parto ilustrada constitua a p~lnCipal
1ntEu:êaaeJ fJlilndo o tex"c l>ubaidiér19.

(Ji9... 6)

Estão cteeeteãcedce na posição 49.06, 3S e<Spiaã, obti
deu com papal carbono ou sôbra papel fotográfico ~e~
elbilizado, da textos manuscritos ou datilografados.
AI;! eôpias obtidas por maia do epar-e Ihu dupl1cado%:" cu

por

q~Blqua~ out~o prOcessO 08

assemolham aoà textag

imp~aaeoll.

(4~~7)

rntDndam.aa por cart~a9_pos~ais ilustrados, na acepção da posição 49.09, os cartões ilustrados que apr2.
sentem uma 01,1 mais irnprassões que indiquem íisto e!:!!,
prôgo.

C6DIGO

AÚQUOTAS

-JIER(lAOORlA

0)..00

Técnicos, ciont!ficos o didáticos, Cor.' ca
pa de papol ou papelão, tecida, matéria pláetica ou coUr'o sem ontalho ou incru:Jta
çoea •••••••••••.•••••••••••••••••••.••••••:

NT

02.00

Litúrgicos, com c88a da papal ou papelão,
tecido, matéria pla~tica ou couro sem en_
talha ou incrustações ••••••••••••••••••••

NT

Outr03 para fi!:!s culturais, cgm capa
da
papel ou papslao, tecido, mataria plástiCq au·courQ ~om entalhe ou incrustaçõ~s ••

NT

0"'.
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CÓDIGO

l'OlliÇão

49.04

49.01'

OBS.

04.00

Com capa. de couro co", en~alhc ou inc"us~l!.
ÇÕS6, com capa ~o madr up e r-oLa [}ur:la~fim
ou tartaruga, seda ou ~eludo, si",ples 00;
com enfeite ou guarniçao de qu~lquer mat~
ria ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

05.00

Com car act.ar ee em rslêva, sistem.a

Le ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

"T

99.00

Outros •••••••••••••••••••••••••••••••••••

NT

00.00

JORNAIS E PUBLICAÇnES PERI6DICAS IMPRES_
SOS, MESMO ILUSTRADOS

NT

3rail~

01.00

Ro v i s t a 3 ou

magazin83 •••••••••••••••••••

"T

99.00

üut roo •••••••••••••••••••••••••••• o • • • • • •

NT

00.00

~LBUNS OU LIVROS DE ESTAMPAS E ~LBUNS PA_
RA DESENHAR OU PARA COLCRIR, BROCHADOS,
CARTONADOS OU ENCADERNADOS, PA~A CRIANÇAS

00.00

1

49.06

MSRCJJlORlA

Subposiçso
e Item

49.02

49.05

ALíQUOTft.s

M~SICA

OU NÃO,

"r

MANUSCRiTA OU IMPRESSA, ILUSTRADA
~\ESt~O E~JCAOERNADA

01.00

Com cepa da pápal, papelão ou rsvS8tida
da tecido ••••••• o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

D2.00

Com cat-ac t.o r aa om rslâvo,!3istema Braille

Nr

99.00
00.00

outras ••••••••••••••••••••.••••.•••••••••••

"T

OBRAS CARTOGRArICAS DE qUALQUER ESP~CIE.
INCLUSIVE CARTAS MURAIS E PLANTAS TOPO _
GRAfICAS, IMPRESSAS; GLOBOS (TERRESTRES
OU CELESTES) IMPRESSOS

"r

01.00

Globoo terrestres ou calaetsa irnprasooa.

15

99.00

uvecoc

15

00.00

PLANOS DE ARQUITETURA, D~ ENGENHARIA ~
OUTROS PLANOS, PLANTAS E OESENHos INDUS_
TRIAIS, COMERCIAIS c SEMELHMIT~S; 08TIOOS
A MÃO OU POR REPRO~ÇÃO FOTOGRÂFICAI TE!
TOS MANUSCRITOS OU DATILDGRAFADOS

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

01.00

Plano, planta ou desenho induetrial

01.01

Sem valor comercial

.

NT

01.9?

Qualquer outro •••••••••••••••••••••••••

NT

99.00

Outroa

NT

00.00

SELOS POSTA"rs, ESTAMPILHAS FISCAIS E SE_
MELHANTES, NÃO USADOS, COM CURSO LEGAL
OU DESTINADOS A TER CURSO LEGAL NO PAís
DE DESTINO; PAPEL SELADO, PAPEL-MOEDA,Tf
TULOS DE AçõES OU DE OBRIGAÇÕES E OUTROS
TfTULOS ANÂlOGOS, INCLUSIVE TALÕES
DE
CHEQUES E SEMELHANTES

.

01.00

cr.equee de viagem ••••••••••••••••••••••

02.00

TI tulae de ações cu de obr.igaçõoa e

99.00

15

OUM

t.r-ca tItuloa análogoo,inclusiva tillõllS da
ChllqUBS e aemslhantae (exceto choques da
viagem) ••••••••••••••••••••••••••••••••

15

Out:r:Oe

Nr

.

ATOS
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ALHJUOTAS

CÓDIGO
PO;;i<;:ão

49.0B

DO PODER EXECUTIVO

l,l

Ir

MERCADORIA

5t1bposiçao

Item

DE TODOS 05 TIPOS

00.00

DECALCOMA~IAS

01. 00

Para docoraçiio da co r âo rc a ou de vidro

02.00

Tl"an(lfo~{vol a 00300, paro aplicaçãõ didi
tica, tec nt ca ou p r cf'Lea Lona I ••••••••••

15

99.00

üut.t-ee

15

00.00

CART~[S-POSTAIS.

00.00

00.00

15

.

DE ANIVERSARIO, DE

E SEI'ÍELHANTES, ILUSTRADOS,

OBTIDOS

QUALQUER PROCESSO, !'IESf10 COf'!

49.l.l

I.~I.

N~TAl

POR

trlFEITE5 OU

APLICAÇÕES ••••••••••••••••••••••••••••••

15

CAlEllOl1RIOS DE QUALQUER ESP~CI[.D[ PAPEL,
CARTOLHJA OU CARTÃO, INCLUSIVE EAtENDA RIOS EM 8LOCOS PARA D.':SrOLHAR •• o" ••••••

15

ESTAMPAS, GRAVURAS, FOTOGRAFIAS

c

OUTROS

IMPRESSOS, OBTIDOS POR CUALllUER PROCESSO

01.00

Eetampa par-a cucudc de anutomie, história

02.00

Ce.téloÇ)O comercial, anúncio, peoeoo ct,c cu
qualquor outro .í mpr eeco pare fim publicitério, inclusive certez de qualquer oapé_
eia, em rolêvo ou não, da uma ou meio eô~
eea

02.01

natural ou quelquer out re ciâncie •••••••

15

~:i~;~~~: ~~I~i~r:~~u~~C~i~~~1;~:Ç6~e~~;

cornareial, r e Le t Lvon \10 rune!.ona~entc. m~
nutençao, eepe eo ou utilizaçao de maqui nee. eparo1hos, ve!culoB e qualquer outre
artigo <;lo origom aetrangeil:'e ••••••••••••

15

02.99

Qualquer outro ••••••••••••••••••••••••••

15

03.00

Fotogrl!lfioe

.

NT

99.00

üuc ece ••••••••••••••••••••••••••••••••••

15

Das.
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S E

ç

11:

MATlRIAS TtXTE!S E SUAS MANUfAIURAS
~

( Xl_I)

Eata Seçüo não comprGandel
o) ce ros e cerdas para fabricação da ascôv8a e pin
cáis (pocifãe 05.02); crimHl G reslduoa de cri::
nas (pesiçao 05.03);
o ) cãl:mloc e suee m~nufatura8 (pocições OS.Ol ,
67.03 e 67.04) I orrt ra t ant c , os artigos e os
tecidos ea pe se ce do ccoe rcc , dos tipos cn mumnn-,
to ut Lí zadoa para pr onaua do ôte os ou para u_
sos_tácnicoo aeme.Lbanb ea , c Ia aaLf'Lc am-ae na- Plle çac 59.171
c) p r cdut oa veget~is do Capltulo 14,
d) fibras B artigos de amiento (posiçõos
6?13 o 68.14) I
o) artigos das posições 30.04 e 30.05 (algodão hidrófilo, çaz ec , ataduras 8 artigos s ame Ibant.en
de c t naõo e II U30S módicoa
ou cirúroicoa, mato
a
e rt r t euooe para suturas
ces
etc.) I
f) tecidos sensibilizados da posição 37.03,
g) mcnofilemontos CUj8 maior dirronsão da seção
transversal C8 ju supo rior Q 1 mm a lâminas e
formae semelhantes (palha ar\;i fici81) de mllis
de 5 mm da lll.rgurll., de matórias pl~sticas arti_
ficiais (C~pltulo 39), bom como ce entrenç!ldooe
013 tecidoa dêstoa artigos (Capítulo 46);
h) t ec doa , feltros a ralso:J tecidos, impregnados,
revestidos, recobertos ou ostratificadoa
com
borr~chll., e alJ manur8tur8s dBatll1J crocct.cc , qUE)
ea classifiquem no Capítulo 401
i) pe Ioa com lã (CaPltulo 41 ou 43) a artigos
do
peletoria nat ur e I ou artificial das posiçõss
43.03 o 43.04,
j) artigos de tecidoe classificados nae !=Ioalções
42.01 a 42.02,
'
1) pasta da celulose (Capltulo 48);
~) calç8do e suas peites, porneirQo, polll.lnSS e ar
tigos aomolhontas co~preendidos no CapItulo 64;
n) che péue e e r t Lqoe do uso semelhante'o ccee par':'
tos, do Cllprtulo 65,
o) rodos paro Il cabalo, do tule, mll.lha, ~aihas do
í

í

í

r

í

aí

e a t

c.í

rúrqr

í

nóo, ccnec , ate, (poolçêo 65.05 ou 67.04, aegu.!l

do o coso),

,)
q)

,)
t)

-

.

artigon do Co~!~ulo 67;
fiOll, ccc cae ou tecrcce cocoeeee da eb ceuí.voe
(polliç'io 68.06);
"Lo r aa da vidro, tlrt.igoo do r i ccee do vidro ()
bordado!!. químicoa ou aem rundo via!vll.l,
cujo
fio df) uee cccc Gajo di) fibr:!lo do vidro (C(lp!tulo 70);
ilIrtigoll do Copl\;ulo 94 (lllóvols, artigos de 001choari e o eor.:olhent<2~)'
artigOll do cep!tulo 97 (jOg(lll, brinquadoo,etc.).
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{XI_2)

EXECUTIVO

Arti90e mistosl
A)_Os produto!l tôxteis dos Capltulas50 a 57, que
contenhalll duas ou várias fibras têxteis, classificam-se da seguinte formo:
8) quando contenham fibras têxteis do Cap!t.u16
50 {eâoe , bôrr;;i do oôda, eee Icuce de bôrra de
sêda), om proporção suporier i!. 10% do pêso to
tal, clas~ific8ff'_OO noste C8p!tulo ~!'I posiçãõ
rolativ!'l 11. fibra que predomine em pe ac t
b ) os demais produtos se classificam como !'Irti
90S do. fibra têxtil que predomina em pêso.
a)-Parll i!.plicação dee e ee regrels:
a) oe fios matálic'as são considerados por seu pi
ec total como ueu única me t é r La têxtil;
os
fios da metol são BaaomelhBdos a produto têx_
til para a classificaçíío dos t cc ãcoe om que
estilo incorporados;
b) quando urna posiçiio se refira e. várias matIÍ
ria6 têxteis (por exemplo, sêde. e bôrre do
flêd~, lã p,!!nteada. e lã cardads, etc.l, esses
mat ár-Lan IlBO coa e a de ccoaa como uma 110 matariB
têxtil;
c) salvo l)o ce ac p!;evisto na letra -ª) do prfjsen_
t~ pa!",,~grafo, nan se comlideram ao
_materiaa
nao texteis quo ontrom na constituiçao doa pro
dutos mistoa.
C)_Aa diapolliçooa doa ~rBgr2lfoa A) 13 8) deebe Neti!.
(Xl~2) ee nplicsm também eoe fios õspacificadoa
n0s NoteiS (XI-3) a (XI-4) aaguintas.

(XIw3)

.ê.}

A).Salvo as exceçÕs,;J previstas no parágrafo

s!!.

guinto, cg~sideram_so, para fins desta Seção,
~~;~i~~~d~~sdo~o~~~~r~e~abO!!os r oe singalos ,
í

e) d~ sôda, d2 bôrra de eêoe , de r es fduoa
de
borra da ceca ou de fibras artificiais ( In-,
clusive os constitu~dos por dois ou mais 010_
nof'Ll amant os do CapJ.tulo 51) de pêsc supa _
uor a 2 gim (18.000 denier!ll;
b ) de fibras sintÉÍticas (inclusiva os constituí
dos por dois ou mais moriofilamentosdo Cap[:"
tulo ~l), de pêso superior a 1 gim (9.000 da
niars);
c) de cânhamo e de linho I
~polidos

ou lustrados, cuja motragam por
muLt.Lp Lã caüa pelo número de p e rnaa que
constituem, soja inforior a 7.000;

_não polidos nem Lua t r ados , de pôso
02 9 / 01 ;
•.

kg,
00

superior

d) de cêcc , de trôs ou mais pernas;
o) de outras fibras vogetais, com pêeo superior

a 2 gim;.
r) reforçados de metal.

a)_As disposições anteriores não se aplicam:
a) aoa fios de lã, de pêlo ou do crina,
de papal, não reforçados;

"e

coa

b } às fibras tôxteis sintáticas e artificiais
que se apresentem em forma de cabos,
fitas
ou mochas;
.
c) ao.pêl~_de_mossina (crina-~o.. florença),
às
i~J. t açoaa da categuto em seca ou fibras s Ln-,
tatica~ e artificiais a
aos monofilamentoo
do CapItulo SI;
d) aos fios do metal combinados com fios têx_
t era (fios metálicos), inclUSive fios têx_
t e Ls ro"e~tido~ de metal por simples anro re-,
mento e fJ.o-? tax~eie mct a Lí zados , da posição
52.01; os fJ.oo textais r or ocçacos do metal
s equem o regime Lnc í.cado na letra f) do pará
grafo .!~) precedente;
......

ATOS DO PODER
o)

EXECUTIVO

r í.ce de "cheni:l'i"o".o aos r rco r avecb Idoa
por simplos enrolamonto da posição 56.07.

2IOS

A)_Salvo as exceções previstas no parágrafo ~) so_
guinte consideram_50 acondicionados para venda
a V<lre ia, para fins do disposto ncc
Cap1.tulos
50, 51, 53, 54, 55
56, 09 fios que se 'apr~
sentam:
a) em cartões, carretéie, tubos e supor tos aama
lhMtaa ou om nevo.toe com pês o ,óximo (incl~
Ido o suporte) dOI
200 (J p er-e linho e rami;
85 Oi pes-e eôda, bôrra de sêlda ("ochaepe"),
reolduos do bôrra do sêda o fibroo toxteie
s Lnt e t Lc ea e artificiais cont Ioueo r
125 g para ae oub r-ne fibraD;
b ) em "'s<ldae ou om madeixa:;, com pêeo [:1~ximo dai
85 'i para sêclo, bôrrl:l do eêde ("5ch<l2pe"),
r-ee ouoe de bê r r-a de sôda a r beae t.é x t a i e
sintátic<l3 o artificiais contínuas;
í

í

125 9 pare as outras fibras;
c) om meadas subdivididae em madeixas menores
por meio de um ou meie fios divisores que as
tornem inàependontes umas das outras, ap r n sentando as últimas oêec uniforme não super.!:.
ar OI
65 ~ para llôda, bôrra de eêda ("achaepelt),
r-ea í duce do bôrra da sâda e fibras textois
sintéticas e artificiois contínuas;
125 g para as outras fibras.

B) -As normas antorioros não 00 aplicam:
a) aos fios singalos.de qualquer fibro, exceto:
os de lã o pe Loa finos, crus;
_ os da lã o pelo.'! finos, alvejados, tintos
ou ee t eop edoeç que meçam mano.'! do 2.000m/kg;
b)

30"1

fios crus torcidos ou com retorco:

de oôda, da bôrro do. sêd<l ou de resIduoedS
bôrra do oêda~ qualquer quo. seja a form<l
da ap rnacnt.aç ao r
de qualquer outra fibra têxtil (liIxceto lQ
o p e Loa finos), que e c ap reeenbem em moa das;
c) aos Fios torcidos ou com retorce, e rve jacce ,
tintos ou aat<lmpados, do sêda, do bôrra
do
sêda ou da rasIduos de bÔrra de aeda, modin.
do no mInimo 75.000 m/kg de fio torcido;
d ) aos fios singelos, torcidos ou com retorco
de qualquor fibra, quo se apresontem:
_ em meadas dobadaa em cruz;
em suporto que implique seu emprôgo ria Lndústria tôxtil (por exemplo, om bobinas de
t.ç r c edo r-es , cancj ee ou eepcree , cerrot6is
cônicos ou canos).

(XI-5)

EoncLde r em-ue r

a) tecidos em ponto de gaze, no aontido da posi _
ção 55.07, aqueles cuja ur d í.dur-a á c cmpoe t.aj era
sua euoo r r Io Ie , no todo ~u om parte~ de
fios
fixos (Fios retilInooll) o de fios moveis (Fioe
de volta), os quai!! ec cruzam com os fios fi _
xoa dando maie volta, uma volta completa
ou
naia do uma volta, de maneira a formar um anel
que prsnda a trama;
b) tulas a' t cc ocs de "'alhas de nóo Crâdo). lisos,
no s!?ntido da posiçao 58.08 1 0 "1 9ua ap r e aent enç
em toda a supee r Ic I e , uma cor o unica do
ma;
lhas r eqo Lar ea da mesma forma e tamanho,
sem
q!;!alqu~X' coaennc;
Para aplic<l~ão ooo t a derini
çao, nao se consideram as pequonas
aberturas
que aP2recem nos pontos ce ligação inerentes à
formaç<lO deo malhas.
í

í
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(XI-6)

Na p r os en t e s~;ção conet oer-am-s o como confeccion,,_
~:

os artigos cortados em forma diferente da quadrada ou r e t enquj.a r j
e} os artigo", dd r-a t enen t.e acabados na operação do
tecelagem o. prontos para o ar om usados, ou que
se possam utilizar oepo í.c de terem sido separ~
dos por simples corte, sem ccc tur e ou
outro
trabalho complo~ontar, tais como corta0 osfre_
gõeG, toalhas do mão, toalhas de mee e , j.enços ,
guardanapos {J mantas;
.
a)

c) os artigos cujas orla0, foram emb aí nhadas ou
debz-uadas por qualquer prCCOSGO (exceto De t e-,
cidos em poça, cujas mar q an a , providan de cur-e
la, tenham sido simplesmente fíxadaa) ou ont'iW
r emat.arí aa por meio de frunjas de nós,
obtidos
por meio do r i oc do próprio tecido ou com fios
aplicados;

d)
e)

00 artigos cortados de qualquer r orme ,
dos
quaio se tenham retirado fios;
os artigos r ouní ooc por costura, c ot acon
ou
por qualquer cut ea r o cna (CO:11 exclus"iío daa POR
ç an
de mesmo t ac Ldo reun i das nas e x t t-cru dado s
da mano r a a for"'"r uma peça de maior c ompr L oene o , bom c crac 'das oeçee c one t i t uf dea por doi o
~u mais tecidos eobcopos t.oe em tôda a superf{çie e assif'1lig<:dos entre si, ";H)G"~O com Lnb c r«
í

celaçõo CB pasta).
Salvo dinposiçõos om contré.rio, quo
resultem do
próprio toxto cae pllniçôos. 050 110 incluam nce Ca _
p{tulos 50 a 51, ou no~ Capítulos 58 o 60, os artigos confeccionados no snntido do Nola (XI_6). Os ar
tigos moocionudos nos cepf turce 58 ou 59 não oorOO
inclu!do"iJ nca Capítulos 50 a 51.
CAPiTULO

50

Sêd8. 8ôrra da Sêda o Roofduos da 8ôrra de Sôda

C6DIGO

Al!QUOTAS

li

Posição

Subposiçoo
e Item

50.01

00.00

CASULOS DO aICHO_DA_StOA, PR6PRIOS PARA
D08AR

Nr

50.02

00.00

StOA CRUA (NÃO TORCIDA)

NT

50.03·

00.00

RESIOQOS Oil. StDil ~CO~lPREENDENOO OS CASU
lOS DE lJICHO_DA_S DA HIPRÓPRIOS PARA DO
aAR E OS REStDUOS ESGo1RgADOS OU DESFT
BRADOS DE FARRAPOS);
a RRAS E REStDUOS
DE aORRAS E REstDUOS DE SUA CARDAÇÃO ••

50.04

00.00

rIOS DE Sf'DA, rlÍ'ío
VENDA 11 VAREJO

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

5

50.05

00.00

FIOS DE aORR., DE Sf'DIl ("SCHAPPE"), NÃO
AC ONDI CI ONAD05 PilflA VENDA A VAREJO

....

5

50.06

00.00

FIOS DE RESíDUOS DE SORR,1 DE S~OA, . NAO
ACONDICIONADOS PARA VENDA A VAREJO

....

5

50.07

00.00

FIOS DE SlDA, DE S~RRA 'DE stOA E DE RE_
SíDUOS DE OORRA DE SeDA. ACONDICIONADOS
PARA VENDA 11 V~REJO

ru, 00
99.00

Cru •••••••••••••••••••••••••••••••••••
Outros

00.00

PfLO_OE_VoC SSINA (CRI [, A_DE_FLORENÇA) I UII
TAÇÕES DE CATEGUTE PREPIIP',1DAS ~ aASE DE"
fIOS DE StD,~

50.013

MERCADORI A

.................................
...............
ACONDICIONADOS

I .~.I.

NT

PARA

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

12
12

08S.
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50.09

50.10

01.00
99.00
00.00

Pêlo_dc~r.lassina (crina-da-florença) •••
Outros ••••••••••••••••••••••••••••••••

01.00
02.00
03.00
04.00
05.00
06.00
99.00

Cru •••••••.•.•••••••••.•...•.•.••..•••
Alvejado, bra~queade ou der;ruado
Eotampô'ldo, tinto ou tecido r;em' fios do
côros di forontoo ••••••••••••••••.•••••
ucr cadc , ondeada ou í.mor oeeo em r-e Le vo ,
Adamasc<ldo ••••••••••••••••••••..••••••
Brocado ("'brochó") ••••••••••••••••••••'
Outras ••.•..••.•••••••••••••••••••••••

00.00

TECIDOS DE RESfDUOS DE 8CJRflA DE 51:0A

01. 00
02.00

Cru ••..•••.•••••••••.•••••••••.•••••••
Alvejado, branqueado ou docruado
Estampada, tinto ou tecida com fios da
côrns d Lf e r an t a e •••••••••••.•••.••••••
nor c edo , ondoo:do ou :l.mpresso em ee rêve ,

5

5

TECIDOS DE stOI\ OU DE BORRA DE StDA

03.00

04.00
05.00
06.00
99.00

12
12
12
12
12
12

12

12
12

12
12
12

ádamasc ado ••••••••••••••••••••••••••••
Bnoc ado ("brochá") ••••••••••••••••••••

12

uut r os ••.••••.••••••••••••••••.•.•••••
CAPiTULO

12

51

Têxteio Sintétic"'~. 8 Artificiais, Eont Inuos

@l@

(51.1)

Em tôdas as Seções

do ncnanc i ct uce , os tÔ.m03
fibras têxteh aintétici'" '" artifir;iaj,s ro receo-

se a fibr!l.9 ou filamentos de pol{rroro!l orgânicos
obtidos Lnõua t rã a.l mant.e s

9)

por polimerização ou condo,nHlç:io de monômo
roo orgânicos, tais c cmo poliamid'ls, pol!&a:"
teres, pcj uret eoce a derivCldos pollvin!li _
coai
í

por transformllçtio qu.Imí ca do pelIrlaro!l Ol:gi;nicos naturais (celulose, cesefna , preto! _
nos, algas, etc.). teis come
raiam ViSC:llll"l
roiom acatado, roiom r;uproamcni~c~l ( cupre
o fibrll!! de algimltO!l.
Considaram~~s ra como sintoStioaa '(16 fibras ou r í.re.,
mant ca 'definidos na lotra a) e como artificillis
ue definidoo na letra .2.)•.b)

A posição 51.01 não.compreendo os cabos
bras continull!! pera o fabrico do fibras
sintEÍticao <I Ilrtifir:illis d<lscont!nuas, qua
tão classificadas no Capitulo 56.

(51m3)

.Nã o

se consideram fio:> cont Inuce

os

ee_

fios <::ham,!!

doe golpeados, constituIdoB por
fibrElIl
cuja
ma or- parta foi paJ::tidll pala passagom 3trav~s do
í

dispositivo msr:ânir:o aprop.rfado (CapItuJ.o 56),

(51_4)

Os monofillll11entos do matóriell t3xtoia sintéticas
e Ilrtificiaia, cuja maior di!T19ns'êio da sação tr~
ver-eat não u Ib capeaae 101m, c Laas f Lcam-a e na P,2
sição 51.01, se seu pâso fôr inferior a 6,6 mg!m
(60 daniera) e, em caso ccn e eâra c , na posição
í

51.02.
Os monot'LLarnerrto e , cujo moior dimansÊÍo da caçõo
trllnsveraal fôr eupsrior Il 1 mm, incllJom_SIl
no
Capitulo 39.
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.

CÓDIGO
SubpoB1çao

I'OBiÇno

51.04

e

Cl.OO

Da fibras sintõticas.....................

12

Da fibras artificiais....................

12

00.00

TECIDOS DE fIBRAS TtXTEIS SINTÉTICAS OU
ARTlFICIAIS, COIJTf NUAS, HlCLUSIV[.TECl _
DOS DE ~1ONOf1LM\ENTOS OU DE LM\lNAS DAS
POSIÇÕES 51.01 Il 51.02

01,00

Da fibras artificiois
De raiom acotato, liso, de cor natural,
branqueado ou alvejado ••••••••••••••••••
De r-a Lcm acetato, estampado, tinto, 90f.rado ou ondeado, com fi06 de eê eec di_

12

r eront ee ••••••••••••••••••••••••••••••••

12

01,02

m, 03
01.04
01.05
01.06

üi , 07

01.08

cr. 09
01.10
01.99
02.00
02. oi
02. oi
D2.02

02.03

De raiom acetato, lavrado, adamascado ou
brocado
.
Tecidos paro. r ab r caçjio de. pneuraé t í.con
(cordonol) ••••••••••••••••••••••••••••••
Da raiom viscosa, cupr-oencnt ecaí , liso,
de câr natural, branquoado·ou alvejado ••
. Da raieM v i sco s a , cupr-oamon aca I , ostam_
p ado , tinto, qcf r-ado ou onceano , com
fios de câres o.í r e centoo
..
Do raiom v.í scoc e , ccor oacoru aca i , i.evredo, adamae c ado. ou brocado •••••••••••••••
Do outras ribr-as artificiais, lisas, de
câres natur-ais, branqueadas ou alveja_
das •••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Do outras fibrao artificiais, as t ampa _
das, tintao, gofradas ou ondeadao , com
fios de câres difarentos
.
Da outr-as fibras artificiais, lavradas,
adamascadas ou brocadas •••••••••••••••••
DuaLque r outra •••••••••••.•••••••••••••••
Da f ibras sintéticas

12

í

12
12

í

12
12
12
12
1~

12

De poliamida, lisa, de ~ôr- natural,bran~
ou alvejada
..
ami da , o s t.amp ada , tinta, gafraR
ondeada, com fios de c ê r c s difc_
••••••••••••••••••••••••••••••••
ou
Do pQlia~ida, lavrada, adanoscada

12

br-cc cda ••••••••••••••••••••.•••••••••••

12

quo<lda
De po l
da
ou
r ent oe

í

12

02.04

'toc ocs para f-tlbricação de pnouraét coe
(cordonol) •••••••••• ~ •••••••••••••••••

12

b2.05

00 poliéstor, liDo,de côr natural, b'ra!!,
quaado ou aâ.ve j adc
..

12

02.06

De poliéstor; estampado, tinto, gofrew
do ou ondeado, com fios do Côres dife R
r ant o s ••••••••••••••••••• , ••••••••••••
De poliéster, lavrado, adamascndo
ou
b r oc ado ••••••••••••.••••••••••••••••••
De ccr If co , liso, de câr natural, bra!!,
qcoedo , alveJadO
~
Da acr Lt r co , c e t emp ado , ti"nto, gofrado
ou ondeado, com fios de eê eee d í.f ar en-.
tas
.
De ac r f Lí c o , lavrado, adanaec aco ou br.Q.

02.07
02.03
02.09

02.10

02.12

í

í

12
12

í

caco
02.11

0"'.

.,

1.1'.1.

02.00

01.01

51.D4

.AL1QtlO1AS

1.1

H,.

.

De outras fib·rll9 Gintéticlls, lisas, do
cêt-ee natur-ais, branqueadas, ou lllvojaR
das •••••••••••••••••••••••••••.••••••••
De oue r ae fibras sintéticas, as t empadaa ,
tintas, go~radall ou ondoadall, com fios
diJ CCI1:ell. diferBnl;D~
,
.

12
12
12
12
12

I
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-

CÓDIGO

'.

JJ.iQUO'V.s

MERCAOOau.

Poaiçüo IS~bP~~~~ao

r.z.r
., .

1.1
O

O,

02.13

outras fibras sintéticas,
brocadas

adactas c adas

I

ExECUTIVO

02.99

o,

QualqucH outro.

l'wrac!as.
...............
........................

CAPÍTULO

O".

12
12

52

Têxteis :1~t':lic:Js a ~etolizados

CÓDIGO

ALíQUOTAS

-l'Qa1çli o

SUbpOOlÇe.O

52.01

CO. [la

,

MBRCAOORlA

1.1

"

1 tem

nos

DE :-lETAL

CD!13!NAODS COM

.,

nos

nos

oi. Co

De -netaj p r cc r os o contendo qua Lque r fi
b r a têxtil ••••••••• ; •••••••••••••••••-:

02.00

D;

0.0 • • • • • • • • • • • • • • •

la

99.00

eutc oc •.•••••••••••••.••••••.•••••••••

la

00.00

TECIDOS DE fIOS De t1ETf,L, DE FIOS I~ET~
i rces ou DE fIOS rcx'n rs ~'IETALIZ~DOS DA POSIÇ~O 52.01, PARA VESTUÁRIO, WlBl
r remo E FH1S SE.MELH,1t:TES

uI.CO

DEl metal p r-oc o so , contendo qualquer
fibra têxtil ••••••.•••• , •••••••••••••••

12

02.00

De metal comum conb f nado com qoa i qo c r
fióra têxtil ••••••••••••••.•••••••••••

12

$'9.00

Outros ••••••••••••••••••••••••• , ••••••

12

m~tal

co~um·contondo

toAt:l.l •••••••••••••••

oas.

nos ttx,

TElS (rIOS MET{,LICOS), INCLUSIVE
rtXTEIS, REVeSTIDOS DE l'lt:TAL
E
TtXTElS !I.ETALIZAOOS

52.02

I.P.I.

10

qualquor fibra

í

CAPITULO

53

Llis,Palos e Crinas

~
(53_1)

A expressão pôlos finos se r e f e r e aos Pêlos
c oace , lhama, vccuntta, iaqua, camalo,

de
cabra

í

"moheir", caora do Tibete, cabra de Eachemâ r-a
s emc j hant on (exce t o das cabras comune }, do

coa-

lho (inclusive coelho angorá), do lebro, castor,
nútria El rato - almiscarado
CÓDIOO
Posição

SubpoS1Ça.?
o Item

53.01

00.00

ALÍQUQTJS

LlERCJI1X)RlA

"5 NAO

CARDADAS

~J~[1

Elruta, do finura <ltó 46' s (cruza 4) •• ; •••
Bruta~ de finura de mais do 46's
até
64's cruzado) exclusivo •••••••••••••••••

03.00
04.00

64' s (merina) cu mais fina •••••'
t eveoe , desongordurada, carbonizada
ou
não, branquoada ou de côr natural, de fi
nu r e <Itá 46's (cruza 4)
Lavada (00 dc r-co ] •••••••••••••••••• ~ ••••
Qualquer cubr-a ••••••••••••••••••••••••••

04.01
04; 99

oe

.,

I.P.I.

PUnEADAS

01.00
02.00

8ruta,

1.1
o

Nr
Nr
.Nr

Nr
. Nr

oss.

ATOS
CÓDICO

J'osição

179

DO PODER EXECUTIVO
ALÍQUOTAS

Subposiçao
e Itc",

05.00
05. oi
05.99
06.00

06.01
06.99
07.00
5:3.02

00.00

uuaj ouer outra ••••••••••••••••••••••••••
Lavada, desengordurada, carbonizada
ou
não, branqueada ou do côr natural, mais
fina que 64's
Lavada (no dorso) •••••••••••••••••••••••
Qualquer outra ••••••••••••••••••••••••••
Lavada, desengordurada, carbpnizadm
ou
não, tinta ••••••••••••••••••••••• '" ••••

ptLOS FINOS OU GROSSEIROS,

N~O

NT
NT

Nr

NT
NT

CARDADOS

NEli PENTEADOS

or. 00

Pelos fi,nos

01.01

De caolho ou

01.02
01.99

02.00
02. m
02.99

j ab r e
.
Do cabra •••••••••••••••,••••••••••••••••••
Oua1qus::' outro •••••••••••••••••••••••••••
Pêlos ç roaao Lr oe
De cabra comum •.••••••••••••••••••••••••••
Qualquer cue r-o•••••••••••••••••••••••••••·

53.03

00.00

RESíDUOS DE L~ E DE pELOS (fINOS OU GROS_
SEIROS), EXCETO OS DA POSIÇÃO 53.0/f ••••••

53. O~

00.00

RESíDUOS DE LR E DE PtLOS(FINDS OU GROS
S~IROS), ESGARÇADOS OU DESfIBRADOS DE FAB

53.05

00.00

RAPOS••••••••••••••••••••••••••••••••••••

01.00
01.01

01.02
01.03

02.00
03.00

04.00
53.06

De finura até 46's (cruza 4)~ •••••• ;; ••••
finura de maia do 46's ate 6~'~ exclu~

06.00
07.00

08.00
9;1.00

4

Da

a í.vo •••••••••••••••••••••••••••••••••••••

4

De 64'0 ou mais fina •••••••••••••••••••••
Pôlos •••••••••••••••••••••••••••• "" •••••
"pop avde pela0
.
"repe "de lã~ •••••••••••••••••••••••:•••••••

4
4

Singelo, cru, branqueado ou de câr natural, de título ing18a até 1/46 - mntri co l/54 ••••••••••••••••••••••••••••••••••
Singelo, cru, branqueado ou docôr na tu ré i , do título inglôa acima do 1/46 _ métrico l/54
.
Si~golo~ tinto ou estampado, do titulo in
glas ato 1/48_mótrico l/54 •.•••••••••••••:
Si~901o, tinto ou oa~ampado, do título i~
9108 acima do 1/4B_metrico l/54 ••••••••••
Retorcido~ ds guaa per~es ou cabos, da ti
tulo in918S ata 2/4B-metrico 2/54 ••••••••
Rotorcido l de duas pernas ·Ol.:! cabos, de ti
xulo in9109 acima de 2/46_motrico 2/54 •••
Rotorcido, do mais do duaa pernas ou caw
bos, branqueado ou,do côr natural ••••••••
Retorcido,. do maia de ouac pernas ou caboa, Gotallllildo ou tinto ••••••••••••••••••
. Outroa •••••••••••••••••••••••••••••• ; ••••

05.00

NT

OU PENTEADOS

01.00

04.00

NT

l,

FIOS DE LÃ CAHDADA,. NAO A.CONDICIONADOS p~
RA VENDA A VAREJO

03.00

NT
NT

Ll'íS E ptLOS'(rINOS .OU GROSSE:r~OS) ,Cr,RDADOS

00.00

02.00

NT
·NT
NT
.

4

4

5·

5
5

5
5
5
5

o.,.
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A'IOS DO PODER EXECUTIVO

.

CóDIGO

ore.
53, a7

00.00

fIOS D( L~ PENTEADA, NAO ACONDICIONADOS
PARA VENDA A VAREJO

01.00

Singelo, cru, branq~ado ou decôr natu _
ral, do tItulo lngloS atô 1/48 - métri _
co l/54
Singelo, cru, branqueado ou da côr na~u_
ral, da tItulo inglês acima de 1/4B_ma _

5

0.0 ••••••

53.07

02.00
03.00
04.00
05.00
06.00
07.00
Da. 00

53.08

53.09

53.10

bu Ln i!'1gl11s acima do 2/48_mótrico 2/54. :;.
Retorcido, da ~ais de duas pnrnao ou ca boa, branquoado ou de côr natural •••••••••
Retorcido, de maio,de duao pernas ou ca ~
boa, estampado ou tinto
.

5

·5

5
5

99.00

üut.r-oe

00.00

fIOS DE ptL05 FINOS, CARDADOS OU PENTEAH
DOS, NAO ACONDICION~DOS PARA VENDA A VA_
REJO

01.00
02.00
99.00

Singolo..
Rat o r c Ldo, do duac pernas Ou cabos.......
Oütroo...................................

00.00

nos

01.00
02.00
99.00

Singelo ••••••••••••••••••••••••••••••••••
Retorc:do, de duas pernas ou cabos •••••••
Outros •••••••••••••••••••••••••••••••••••

00.00

FIOS DE LA, DE ptLOS (rINOS OU GROSSEI
ROS) OU DE CRINA, ACONDICIONADQS PARA VE~
DA A VAREJO

01.00

De la •••••••••••••••••••••••• 0 • • • • • • • • • • •
De oâr oe finos •••••••••••••••••••••••••••

12

99.00

Out"ros ••••••••••••••••••••••••••• ~ •••••••

e

00.00

TECIDOS DE L~ OU DE ptlOS FINOS

01.00
01. ni

Do lã
Liso, eatampado Ou tinto, p aaandc atá
450 g/m2 •••••••••••••••••••••••••••••••••
liso, estampado ou tinto, .peaancc maia
de 450 9/m2 ••••••••••••••••••••• ~ ••••••••
Outros tecidoB lisos, pesando ata .

02.00
53.11

trico 1/54.0.0 •••••••••••••••••••••••••••
Si~golo\ tinto gu estampado, de tItulo in_
gllle ato 1/48_metrico 1/54 •••••••• 0 • 0 ' • • •
Singelo, tinto ou es~ampado, da tItulo in
glês acima da 1/4rr_motrico l/54 •••••••••••
Retorcido t de duas pernas ou cabos, do tI
tulo lngles atô 2/48-métrlco 2/54 ••••••• 7.
Rotorcido~ do duas pernas ou caboo, de tI

01.02
01.03

N~O

.

la.
la
la

DE ptLOS GROSSEIROS ou DE: CRINA,
ACONDICIONADOS PARA VENDA A V~~EJO

450 91m2 •••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •.• • • • • • • • •

4
4
4

e

12
12
12

01.99

Outros tecidos lisos, pesando mais de
450 g/m 2 •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •, ••••
lavrado, pesando ató 450 91m 2 ••••••••••••
Lavredo, pàsando mais de 450 91m 2 •••••••••
Qualquer outro •••••••••••••••••••••• •••••

12
12
12
12

02.00

Os pêlos rinos

.

12

53.12

00.00

TECIDOS DE ptlOS GROSSEIROS ••••••••••••••

12

53.13

00.00

TECIDOS DE CRINA

12

53.11

01.04

01.05
01.06

.

I

I
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ATOS 00 PODER ExECUTIVO
CAPiTULO

S4

CÓDICO

ALíQUOTAS

J,{SRCADORIA

Subpoa1çao
o Ite~

54. ci

ou.on

LINHO EM BRUTO, MACERADO, ESPADELADO,PEl:!TEADO OU T.'lATADO DE OUrRO MODO,
MAS NAO
fIADO; ESTOPAS E REStDUOS DE LI/JHO
(HI_
CLUSIVE ESGARÇADOS OU DESFI8RADOS DE F:lJ1_
RAPOS)

01.00

Em b ru t c
.
Estopas e r ee í duos ••..••••••...••••••••••.

Nr
Nr

pent eaco •••••••••••••••••••••••••••••••••
üut r c s ••••••••••••••••••••••••••••.. ; .•••

4

02.00
03.00
99.00

54.02

54.03

OBS.

00.00

RAMI G: BRUTO, DESCi\SCADO, DESENGOMADO .;»
PENTEADO OU TRATADO DE OUTRO MODU,r1AS tJAO
fIADO; ESTQPAS E RESíDUOS DE RAMI (HJCLU;'
SIVE ESGARÇADOS OU DESFIBRADOS D~ fARRA POS)

01.00

Em b r-ut.o

02.00

Estopas e res Ioooe •••••••••••••.••....•••

Nr
Nr

03.00

Penteado ••••••••••••••••••••••••••••.••••

4

99.00

Du t r cc' •••••••••••••••••••••••••••••••••••

Nr

00.00

F'tOS DE LINHO OU DE RAllI, Níio ACONDtCION~
cus PARA VENDA A VAREJO

.

01. 00

Fios de linho

01.01

Singolo, de uma só par-na ou cabo, cru,al_
ve j aoo ou b r-an cuo adc , do tItu!o.até 20

01.02

Singelo, de uma ~o ?orna ou ~3bo. c~u,al_
vejado ou bl'anquoado, de t{tu~o acima de
20 lé3 ••••••••••••••••••••••••••••••••.••

or. 03

Singeió, de uma só per-na
pado ou tinto, de título
Singelo, de uma só pel'na
pado cu tinto, de título

Le a

or. 04

54.05

ou.ceGe,.ostam_
ato 20 lea ••••••
ou cabo, estam_
ac Lma CD 20 Lea ,

5 .

5
5
5

Retorcido, de mais de uma p3rna ou cabo,
cru, a.rve jeco ou branqueado
.

5

01.05

Rotorcido, do maie de uma perna ou cabo,
cetampado ou tinto •••••••••••••••••••••••

5

01.99

üua Lque r out r o ••••••••••.•.••••••••••••••

5

02.00

Fios de I'<Hõli
Singolo, de uma só p~.ne ou ~abo, c.u,alvojado ou b r-anqueaco ••••••••••••••••••••.
Singolo, do uma só pe.na ou cato, as t em;
pedo ou tinto •••••••••••••••••••••••••••.

5

02.02

54.04

.

]
I

or. 05

02. oi

54.03

Nr

02.03

do 'mais de Ufõla pe r-n a ou cabo,
Cl'U, alvejado ou branqueado ••••••.•••.•••

02.04

RetOl'~ido,

5

Re t o r c Ldo ,

de mais do uma p er na ou cebo,
estampado ou tinto ••••••••••••••••••••••
outro

.

5

5
5

02.99

Dua Lquo r

00.00

FIOS DE LINHO OU DE RAm, ACONDICIONADOS
PARA VENDA A VAREJO

.oi • 00

Do -linho ••••••••••• "•••••••••••..•.. o"••••

10

02.00

De. .ami •••••••••••••.•••••••••.••..•••••

10

00.00

TECIDOS DE LINHO OU DE RAMI

cr.oc

De linho

cr.ci

Liso,

cru,

utD 24·rios,

em 5 mm em qua~

dto
.
~LaQI cru, da mãLe ãij 24 fica, ~m: Smm
@m qytlclrQ ••••••••••••••••••••••••••••••.

I

oro.
Liso, alvaj1ldo, br<lnqueado, estampado ou
tinto, at é 24 fios, 80l 5 mm em quadro.;.
liso, alvejado, branquoado,
ou tinto,
ouadeo •• o

12

estar;'lpado

de maLs de 24 r i cs , em 5 mm em

12

••••••• o •••••••••••••••••••••••

Lavrado, cru, ató 150 9/m2 ••••••••••••••

12

Lavrado, cru, de> mais de 150 9/m2 •••••••

12

Lavr1.ldo, eave jcnc ,

b r ao oucado , estampado

ou tinto, até ISO 9/m2 ••

o •••••••••••••••

Lavrado, alvejado, branqueado, eotampado

ou tinto, de maio de 150 9/m2 •••

12

o •••••••

üueLquo r outro ••••••••••••••••.•••••••••

12

0

De Nlmi
LiSO, cru, ató 24 fios, em 5 mm en qUadro ••••••••'.",. '• •••••••••••••••.•••••••.

12

Liso, cru," de mais de 24 fios, em 5 mm
em .quadro ••••••• ~~ •••••••••••••••••••••

12

lino, a Lvo j aqo , tncnquea-to ,
c s t amp aco
ou tinto, ate 24 fios,om 5 mm am quadro

12

liso, alvejado, branqw"ado,
estampado
ou tinto, de mais do 24 fios, em 5 mrn
em quadro •••••••••••••••••••••••••••••.

12

Lavrecrc , cru, ató 150 g/"'2 •••••••••••••

12

lavrado, cru, de moi e CB ISO 9/m2 ••••••

12

lavrado, alvej<'do, b r en que ado, est"mpa
do ou tinto, até ISO 9/n2
:Leo c eo o , e ivo j ao c , b r anqoe ado , esta01p~
do ou tinto, de me s de 150 9/1'l2 •••••

12

QualqueJ: out rc ••• , ••• ;. '• •••••.•.•.••.

12

í

CAPÍTULO

55'

Algodão
CÓDIGO
l'oB.1.ção

Subpoa1ça.o
Item

m:ncAOORlA

•

1.1

I.F.I.

.'

"I

'55.01

00.00

ALGODÃO ~JÃO CAROADO NO.! PE:HEADO ([f-\
RAt~A) '••••••••••••••••••..•••••••••••• ',"

55.02

00.00

LÍNTERES DE ALGODÃO

01.00
99.00

Cru.......... ••. • .•••••••• ••• •••• ••••

NT

OutroQ •••••••••••••.••.••••••••••••••

tn
nr

55.03

00.00

RESíDUOS DE ALGODÃO (H!CLUSIVE RESfDUO,S
ESGARÇADOS OU DESFIBRADOS .DE FARRAP'OS),
NÃO PENTEAClJS NEM CARDflDOS ••••••• ;.....

55.04

00.00

ALGODÃO CÂRDADO OU PENTEADO...........

55.05

00.00

FIOS DE ALGODÃO, lJ7ío ACO~JDICIONADOS
RA VENDA A VAREJO

01. 00
01.• 01

Cru, sem br<lnquear nem morcorizar

01. 02
01.,03

~~T

4

PA

De tituio inglês de 1 e 20, singelo ou d
urna- só p e rn a ou cabo.................
Do t{tuio inglês de 21 a 60,singelo ou
do uma só po rn e ou cabo •••••.•.•.••.•
De t{tu10 inglêo de mais da 60, de uma
,só porna ou cabo •••••••••••• ,' ••••• '"

S
5
5

0:a5.

ATOS DO PODER EXECUTIVO

-

---~-~------- -~ ,--~-

?otiçi,o

SÜOPO~iÇM
o

m , 05
C! 1. os

02.00

LI
'"

Dl< t:tu 1o illgl~"

c:"

a 20. ,retorcido,
COm coe e O~J I":li" rJC'.-r.<;1S Ou cabos •••••
ao tItulo iUCil,js oe 21 a 60, retorci: ..
do, com ct'r:s ou fil"'i.5 p e rnas ou cabos.
Do tItul," ir.r,>li,,, [:0 »c i e de 60, rator..
cido, c,,", d,-,,,,,, DL: ",,,,is p e rn as ou cabos.

I.P.l.

I-.L'_--1--

J.

5

5
5

Alvejado, est3nop"do, de fantasia, mal'''
c~rl.:J:ado ou tint", singelo ou de
uma
s o perna Cu cabo

02.01

Da t{tuloinglss Lle 1 a 20

.

5

02.02

Da tftulo inglôs de 21 a 60

.

5

e2.03

De Ütulo inglês de mais de 60 •••••••

5

03.00

Al,vejado, astampl:!do,' de fantasia, mo r ;
ce r-Lzado ou tinto, retorcido, co," duas
ou mais pernas ou ""bos

03.01

00 t Ib u l,o inglês
De tItulo inglês
De tÜulo inglês
fIOS DE ALGODí'lO,
DA A VAREJO••·

03.02
03.03
00.00

ss.cq

----Pi1AI,tQlJCTl'~

). te>:!

01.0/;

5';.07

------

l>!BR'.:jXOR~A

de 1 a 20 •••.•.•.•••
de 21 a ,60

5

.

de mais de' 60 •....••
ACONDICIONADOS P!,RAVDI
:

00.00

TECIDOS DE ALGODÃO EM PONTO DE GAZE

01.00

Cru, sem

nem mo r ce r Lza r-•••••••

12

99.00

Outros ••••••••••••••••••••••' ••••••••••••

12

00.00

TECIDOS "OOU~L~S"

01.00

Cru, som

no", marcerizar •••••••

12

99.00

Outros •••••••••••.,., •.•. , ••.••••••••••••

12

branque"~

~,

DAO

b~anquoar

TI~O ESPONJA, DE .ALGQ

00.00

OUTROS TECIDOS DE ALGODAO

Dl. 00

Cru, não mercerizado

01.01

Liso, pesando e té 60 G/m 2

..

12

Dl. 02

Liso, posando mais do 60 g/m 2 •••••••••••

12

01.03

Lavrado, pesundo atá 60 g/m 2

.

12

or,

Lavrado, pesando maia do 60 g/m 2 ••••••••

12

01.99

Qualquer outro

12

99.00

Outros

99.01

t.í ec , e ive jcoo , tint~, ostam~ado ou marM
cnr Lz acc , posundo ate 60 ,gim •••••••••••

12

99.02

LiSO, alvejado, tinto, estampado ou mer-,
ce r Lz a do , ceecnco mais de 60 g/m 2 •••••••

12

99.03

Lavrado, pa3ando até 60 g/m 2 ••••••• • • • • •

12

99.04

Lavrado. pesando maia do 60 g/m 2 ••••••••

12

99.05

Adamascado •••••••••••••••••••••.••••••••

99.99

Qualquor outro

04

CAPnULO

.

r •• • •••• •• ••••

12
,12

55

Têxteis Sintéticos e Artifici'üs, De cccnt.Lnuos

®I.B.
(56.1)

Eona.Ldo t-am.-ae

"obos de fibras continuas para fabri_

OR:;. ,

_

484

ATOS

DO PODER ExECUTIVO

co de flor;,::; têxteis sintétic",~ e <Irtifit:i"ls, das _

contínuas

"O

sentido da p oe Iç ao 55.02, oc c onc t Lt u L,

dos por um coo juot c de Filamentos contí"uuS p"I'''leli
zados, dE! compI'ifT'ento uniforme

,

8

igual au dos cabos,

qu""do satisfaçalTl as seguinte condições:
a)

comprimento do cabo superior", 2 m;

b)

torção inferior" cinco voltos

c)

p àc o unitário dos filamentos inferior a 6,6 m'l/m

rim;

(60 deniel's);

d)

exclusivamonte para os

têxteis sintéticos: os ci!.
bos devam ap r c s onb ar eo es t caoos ;' isto é,
não
c

í

devem pude:r: sstic"I'-sE! ,"ais de 100% de seu· cOm_

pl'Ímento;
8)

pôso total do cabo:
superior a 0,5 gim (4.500 den e r-s ) para os têE
í

t e s a r-t.Lf i c La i e ;
í

superior a 1,66 gim (15.000 def'iers)

para

os

têxteis sintéticos.
Os cabos cujo comprimento n eo ultrapasse 2 m es_
tão classificados na posição 56.01.
ALtQUOTA~

C~DIGO
l;l

56.01

56.02

085.

MERCADORIA

Subpce Lça c

Item

00.00

FIBRAS T~XTEIS SINT~TICAS E ARTIFICIAIS,
DESCONTíNUAS, NlW CARDADAS NEM PDlTEAOAS
(EM RAMA)

01.00
01.01

Fibras sintéticas
De poliemidas

.

01.02

De poliésteres

.

01. 03

Vinl1icII.B

.

01.04

Acrllicas

.

01, 05

o; po1iuretano

01.06

De po1ipropi1eno •••••••••••••••••••••••

01.99

Qualquor outra •••••••••••• ~

.

02.00
02.01

Fibrels artificiaia
De raiom viscosa

.

02.02

Da raiom acetato

.

02.03

De raiom cuproamoniacal

02.04

De cro te Inee

02.99

Qualquer cut ce

00.00

;1

-

-

4
4

4
4
4
4
4

..

.
..
'"

.

4
4
4
4
4

CABOS DE FIBRAS CONTíNUAS PARA FABRICO
DE FIBRAS TrXTEIS SINTrTICAS E ARTIFICI~
AIS, OESCONTíNUAS

01.00
01.01

Da fibras sintéticas
Oa poliamidas {vny Lon" e serro1hantas) ••

01.02

De poliestaras

.

01.03
01.04

Vin!lices

.

01.05

Da

Acrílicas ••••••••••••••••••••••••••••••
po1iu~etano

.

4
4
4
4

4

ATOS DO PODER
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C6DlOCI

?OSlÇ;;'o

6.03

:.:EllCADORl,\

SubpoOlça.o

c

IUI!!

01.06

0.1 polipropileno

01.99

4

02.00

Qualquor outra ••••••••••• ' •• ,., •.•....••
Oi) fibros artifici~i(/,

" •••• , .• "

02.01

De raiem viscosa ••••••

4

02.02

03 rai oe ces tctc

02.03

Os

AO

••••••

,

••••

,,,

reiom .cuprol'HrlDniacal

4

<

,

•••

'"

02.04

00 proteínas

,

.

02.99

üual quar- Dutra ••• , •••.,.,.••.••. ;?

•.• , . , .

00.00

RESíDUOS DE FIBRAS Tt:XTElS SHJTtTH'AS

E

«(fi RFl.'1A), Ili

00.00

CLUSrVE RCStDUOS DE '105 E RESÍDUOS ES
CA,lÇADOS ou DESF18RADOS DE FAlmAPOS ."

56.011

00.00

r:<Dl1A3 Tl'.XTEIS S:i/HlTICIlS E ARTIFICr _
kIS DESCONTíNUAS, E I1EsíDUOS DE FI8r,r(~
Tf.XTEIS SHnlTICAS' E ARTIFICIAIS (CDr-I_
TfNUAS OU DE~CONTfNUAS), CARDADOS, P[N
rraocs ou PREPARADOS DE OUTRA FORriA )JA
0A A ,gçí\o

01. 04

I oi ,
m,
I oi
56.05

F'Lb r as

,

oe scoer reuasj ,

56.0:l

oi , 00
01. oi
m . 02
m . 03

4

>.,.,.

< •••••••

~.~TIfI:::lr,IS (CONTtNUAS ou
1~í\o CM1DADSS NEt-l pnlTEADOS

,
,

..

sintéticas

De poliamidas ("nylon,1 e s emc Lhan t es ) ,

4
4

De poliéstl"res •.•••••••••••••••••••••

VinIlicas ••••••••••••.••••••.•.•••••.

4

ACl."Ilicas

4

..

01. 05

De po Lí ur o t ano ••.••.••••••••••••' •••••

06

0\3 polipropileno ••.•••••••••.•••••..•

4

'0'9

üue l que r- ou t r-a •••••••••••••••••••••••

4

02.00

Fibras artificiais

O:':.

De l.'<liom viscosa ••...•.......••.•.•••

"

0:.02

uo

0:<.03

De raiom cup r-cemonf ac aj, ••...•••••••••

()2.

CI~

Do p r o t e Lnas ••••••.••••••••••••••••••

4

02,99

Qualquer outra •.•• _•.•••• _•.••.•••••••

4

00. DO

FIOS DE r rnnes TtXTErS 3l1HlTICA3 E AR
TIFICIAIs, DESCOôJTLNUAS (OU DE RESfDUOS
DE FIBRAS Tt:XTEIS SHHlTICAS E ARTIfI_
CIAIS), NÃO ACONDICIot-JADOS PARA VEr,DA A
VAREJO

UI. 00

De fibras sintéticas, 8m câ r natural
»rve jedo ou branqueado

raiom acetato •••••••.••••••.•.••••

4

4

ui , Dl

De poliamidas {vny.Lcn"

or. 02

Do cc.i s.éat oree •..••••.•..••••. _•.•.••

5

m . 03
oi , üe

Vi'nIlicas •••••••••..•.....•..••...••.

5

Acrl1ica~

5

nr.

De poliuretano

B

semelhantes).

.
_...••••.•.••.

5

Dl. 06

De polipropilono ._ .•...•...•..•••.•.•

5

01. 99

Qualquer outra •••..•••....•..•••..•.•

5

02.00

De fibras sintéacas, e n t amp ado ou ti.!:!.

02. Dl

Da poliamid G3 ("nylon" a semelhantes).

02.02

De ;loli5stc:'-'os ••••••• _•••••••••••••••••••

5

05

to
56.05

02. ['3
G2.

oe

:2. C5

5

vinilicas ••••••••..........••••..... - •••

5

.;crilicas •••••••• , ..•.•..••••••... ·••·•• •

5

••••• " •• " •• , •••.••••• ·· •••

5

09

poliurc~2.nc

ATOS DO PODER

EXECUTIVO
J.:r.;IQUQ1.\$
1.1

l.P.I,

-L~

De p õ Lipr op Ll e.to •••.•••••••••••••••••••••

5

coe i que- outra ••••••••••••••••.••••••••••

5

Os r íbr as arti'Ficiais,., cO) côr ne tu i-aj ç e L,

vojado ou b r an qu s ud o
Os raiam vJ.scosa...... •••••••••• •••••••••

5

Do r af om acetato.........................

5

oe r e í.ora cunp r oamoru aca L,

5

'.......

Oe protBin<l:> ••••••••••••••••••••••'.......

5

Qualquer outra....................... ••••

5

De fibras <lrtifi~i<lis, estampado uu tin.-

to
Do r e Lon viscos<l.........................

5

De raio," <lcetatc..... •••••••••••• ••••••••

5

De r a Lcm cup r-oamon í.aca I •••••••• -...........

5

De proto{na,s.............................

5

Qualquor cu t r a , , , •.•••••••••••••••••••.•••

5

r ms DE FI8fl/\S rtxrr rs SINT~TICAS E ART-lFICIAI5, oEscorJTf~UIIS (ou DE RESíDUOS DE
FIBRAS ',tXTEIS SWT~TICAS E A'lTIfICIArS),
~.CmmICIONAOOS PA.'lA VENDA ,\ VAREJO
De fibras sintóticiOS.......
Cl8

10

r íb cee artificiais....................

10

TECIDOS DE FI8RAS TtXTEIS SINTCTlCAS
ARTIfICIAI6, DESCONTfNUAS
De fibras e r t i f Lc âa La

oe

"aio," acetato, liso, de cô" naturnl ,
branqueado ou alvejado ••• :...............

De rafom ac",tato. ",stampado, tinto,']ofra_
do ou o."ld",ado, com fios de CÔ"8S oí.f e r entes •••••••••••••••••••••••• ~..............
De raiam acetato, lavrado, eoueaccaco ou
brocado..................................
De ee Lom viscosa "c'.)pl·oamon~acal, li_
so, côr oat.u-a i , branqueado ou alvejado

12

12
12
12

De raiam visccsa 8 cup r oacron Lec a l , c c tampado, tinto, ~ofrado ou ;)mJe"do, COJ;l
fios do côres diferentes
•..•

12

Do rai["';1 vis'cosa '8 ccp cceocnt ec ai ,
vr aoo , adamascado ou o r ceado ••.

12

00 out r aa

r c-

Fibras .act.s r ct e e , lisos, de
côres naturais, branqueados 'ou alveja dos
;.......

12

Do cut r cs fibras artiPiciais,estamp<ldcis,.
tintos, gofr<ldos ou ondaados, com fies
de côros dife::-ontos

12

De out r as fibras artificiais, lavradQ$,
adamascados ou broc<ldon ..••••••.•••••.

17.

qualquer outra •..••..••••••••.•.••..••

17.

í

í

De Fibras sintéticas
De poliamida, liso, oe CGr r."tUl:"'.,l)rar':
quoado ou arve jeco
.
Da poliamida, estampado, tint.::>, g,;Fra do. ou ondeado, com fios de cOrOS difocont.ee ••••.••••••••••••.•••••••.••••••

CES.

_
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ATOS DO PODER EXECUTIVO
ALíQUOTAS

CÓDIGO

POSiçüo

:,sRCJJXlP.IA

Subponiçno

"'0

o

02.03

D, po1ia:nida, lavrado, adamasc ado

07..

brocado •• .-......... o·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
00 poliéster, liso, do côr natura1,bra~
queado
alvejado

Df;

00

12
12

ondeado, com fios de côrea diferen _

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

02.06

to,
Do polióstor, lavrado, adamascado

02.07

Do acrIlico, liso, do côr natural,bran_

02.08

quoado ou alvejado
Do acrIlico, «o cecp eoc , tinto, co r r aoo
o,:do<ldo, co", fios do e ôroa diforon _

12

ou

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

broc eoc

12

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

.. .

.

'"

12

. . .. .

12

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

12

t " .. ......... .. . ... .. . . .. . ..
Do acrIlic'o, j cvr-ado , edaeeec eco ou br.9.

02. OS'

I

oss.

uu

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

'"

I.~.I.

D, poliéster, oet eeoecc , tinto, co r r eco

02.05

,

,

1.1

cada
02.10

Do outrao

[;2,11

D, outras fi bras ointáticas, estampados,

r o oe , d a
alvoja

~ibraD ointõticos"
côroo naturaia, branqueados
eoe

í

'"
...................................

12

tintos, ç or r ados. ou ondeados, com
do cÔI'es difElrentos

fi08
...................
ou brocados ................
outra ........................

02.12

Do outras fibras sintóticas,

02.99

qualquer

12

1avradoo,~

eemeeceooe

CAPiTUla

12
12

57

Outras fibras Têxteis Vegetais; fios da Papel
e Tecidos de fios de Pape L

H.QJA CQMPI qlENTAR
NC(57-l)

Os produtos da pOGiçâo 57.a4, subposiçõaa 03.00,
04.00, 05.00, 06.00 a 99.00 OOffionta o~tão alcan~
çados pelo IPI qu~ndo preparados.
ruQUOTAS

1.1
oi

57.01

57.02

Em bruto

02.00

p r apur adc

03.0J

E'stôpas o resIduos

00.00

AGACA (CÂNHAj'10_DE_r·IANIlHA OU "('IUSA TE:i
nus") nl SRUTO, E1'\ FILAÇAS OU TRADA
LHADO, t·1AS NÃO FIADO;
EST(\PAS [
R[sT
l:UOS DE ABAcA (INCLUSIVE REStDUOS.ESGAff
ÇAOOS OU OESf1SRP.DOS DE FIIRRIIPDS)
-

I

;:;::.00

S7.03

NT

01.00

. Q,!

d

CANHfli'lO ("CArmA8IS SATIVA"),:Ei'1 BRUTU ,
~1ACEHAOO, E~PAOELADO, PENTEADO OU TR/lTA
DO DE OUTRO ['IODO, r'1As'~J1'i0 FIADO;
ESTú-=PAS [ RESíDUOS DE Ci'lNHANO (INCLUSIVE.RE
StDUOS ESGARÇADOS OU DESfIBRADOS DE FAil,
RAPOS)

CO.OO

(~l

I.P.I.

I

~

•••••.•••.

4

.

NT

'.'"

nr

'-rr. b:::ut:J .....••.•••••••.•.•....•...•••
p r ep aredo ••.•••.•..•••..••••.•..••..•.

ca. 00

Estôpas

00.00

JUTA EM BRUTO, O[SCOp.nc.~DA OU TRATADA
DE OUTRO MODO, !-lAS NÃO fIADA; ESTE!PAS
E RESíDUOS DE JUTA (INCLUSIVE. RESíDUOS
ESGARÇADOS ou DESFIBRADOS DE fARRAPOS)

(J

resIduoG

,

NT

Q"'.
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ATOS
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CÓDICO

ALíQUOTAS

-

Suc"o~iç"o

c

57. O',

1.1

Itc",

01.00

Eh bruto ..•...........•..•...•...•...•

02.00

Preparado •..•..••..........••..•. , •••.

03.00

EstÍlpas

00.00

OUTRAS FIBRAS VEGETAIS

8

J;8n{duas •••••••••••• '
EI~

BRUTU

Oi'3.

1.1'.I.

IH
4

.

~H

TflA8A_

LHADAS r·IAS rJlltl FIADAS- RESíDUOS' DESTAS

6~~~~~[l~6~~Lg~1~~fl~~~~~)OS
. Dl. 00

m . Dl

Em bruto

01.02

Preparado ..•..........••....•....•..•.

.',

or. 03

nuchec ••••••••••••••••••••••• , ••••••••

r.r

Dl. 99

Qualqu8i: nutro .....•..•..•...... , .....

~JT

02.00

Henequól~

57.05

57.06

57.07

57.08

57.09

o ••••••••••

0,0

o

I:T

.

,IIT

02.03

Em bruto
Preparado •••••••••••••••••••••••••••••••••
Estôpall e reslduos ••,••••••••••••••••••••••

03.00

Pita [aqave americana) ••••••••••••••••••••

4

NC

04.00

4

NC

05.00

Fibras de coco ••••••••••••••••••••••••••••
Ixtlo (cânhamo Ol' r íb ea de Tampico) •••••••

,'JC

06.00

outras fibras

aguve:3 ••••••

"4

99.00

Outras ••••••••••••••••••••••••••••••••••••

4

NC

00.00

FIOS DE C/lNHAI1D

02. Dl

57.04

ESGArlÇAOOS OU

Sis,ü

02.02

da famüia dos

Nr

NO

01.00

Cru, ulvejado ou branqueado ••••••••••••••

5

99.00

Outros •••••••••••••••••••••••••••••••••••

5

00.00

FIOS DE JUTA

01.00

Cru, alvejado ou brunqueado ••••••••••••••

5

99.00

Outros ••••••••••••••••••••••••••••.•••••••

5

00. DO

FIOS DE OUTRAS FIBRAS TtnEIS VEGETAIS

01.00

Da e.í ee i

01.01

Cru, alvejado ou b r anqucadc ••••••••••••••

5

ru , 99

üuaj quc r outra •••••••••••••••••••••••••••

5

02.00
02.01
02.99

Da henequém

03.00

Da pita

03.01

Cru, alvejado ou branqueada ••••••••••••••

5

03.99

Qualquer outro •••••••••••••••••••••••••••

5

04.00

Da ixtle

Cru, alvejado ou branqueado ••••••••••••••

5

Qualquer outro ••••••••••••••• ~ •••••••••••

5

04.01

Cru, alvejado ou branqueado ••••••••••••••

04.99

Qualquer outro

99.00

Outros

99.01

Cr~,

99.99
00.00

rIOS DE PAPEL

I

5

.

5

alvejado ou branqueado ••••••••••••••

5

Qualquer outro •••••••••••••••••••••• ~ ••••

5

01.00

Com diâmetro infarier a 1 mil•••••••••••••

5

99.00

Outras

.

5

00.00

TECIDOS DE CANHAMO

01.00

Pesando atá 500 g/m • .. . . . . .. .. .. . . .. . . . .

12

99.00

Outros. _•• _•••••••••••.•••••••••••••••••••

12

2

I
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CÓDIGO
Posição

57.10

57.11

•

,tom

1,,1

00.00
OI. 00
02.00
03.00
99.00

TECIDOS DE JUTA

00.00

TECIDOS DE OUTRAS fIBRAS rtXTEIS VEGE
TAIS

OI. 00

D, s Laak '

OI. 01
01. 02
01.03

Liso,

Liso, alvejado 'o branqueado
Liso, ostampad.o 'o tinto

01.99

Qualquer outro ••••• '-f"

02.00
02.01
02.02
02.03

D, h enequem

02.99

qualquer outro

03.00
03; 01

D, pita

03.02
03.03
03.99

Liso, alvejado 'o branqueado
Liso, estampado 'o tinto

04.00
04.01
04.02
04.03.
04.99
99.00
S7~12

~

Subpo.1~o

00.00

Liso,

"O

r.~.I.

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

12
12
12
12

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

Liso, alvejado 'o branqueado
Liso, astampado 'o tinto

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

Outros

"O

-

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

12
12
12

'

12

•••••••••••••••

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

Liso, "O
Liso, alvejado 'o branquoado
Liso, o s t amp edo 'o tinto

Liso,

"O

12
12
12
12

..........

..............
.................. ......
'

12

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ,.ó

..........
...............
Qualquer outro ........................
O., ixtle
.............................
Liso,
Lisó, alvejado 'o branqlJBado ..........
Liso, estampado 'o tinto ..............
Qualquer outro ........................
Outros ................................
TECIDOS DE fIOS DE PAPEL .... .........

12
12
12
12
12
12
12

"O

CAPiTULO
r epêt ee e Tapeçarias;

12
12

58

Veludos, Pelúcias, Tac i dos

"BouclíÍs" e Tecidos d", "Chenille"; Fitas; Pass3m~
.narias; Tules e Tecidos de Malhas do Nós ( RÍl;:Ja);
Rendas

~

(58_1)

li

Guipuras; Bordados

Estão e xc Lu i õos dês te Capitulo os tecidos re'vestl:.
dos ou impregnados, os tocidJS elástiCOS, a pass~
man ar La elástica, as correias transportadoras

ou

do transmissão e os dem aí.e artigos compreendidos
:10 CapItulo 59.

Todavia os bord;dos em

matoh'ias

têxteis, classificam_3D 'la posição 58.10.

íeaâtss. nO sentido das posiçõss
58.01 e 59.02, os ar-t Lqo s que habitualmo'lto,sO cQ
locam nos pisos, assim como os que,
eor aeoo t.enco

r ons í.der em-ae

as mesmas caracterfsticas, aetde at Lnem a ser col,Q.
cadoe ern outros lugares.

t xc ruem-ee destas pos

ções os tapêtes de fêltro,. quo 50 classificam
Capítulo 59.

í

,

no

'"'.
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ATOS DO PODER
(58_3)

ExEcuTIvo

Consideram_aa fitas, "no .sDntid~ o a po::ição 5!J.05;
a)

os t.ac Ldoa com urdidura", 6 h'ama (Lnc Lca ve
í

os Voludos) (lm tiraél, cuja largura não 'Jltra_
passe 30em a com our ej as ve r-dcde i r aa j

as

t L,

r ae Cuja l<lrguJ:'u não 'ultrapessa 30 em, prove_
n Lerrt ee d:J corte de t ec í.dos e que aprasontem
falsas cvr et as , tecidas,
por outra qu a Lquar- forma;

coladas ou obtidas

b)

os t ecxooe t.ubu Ler a a , çom b:ama e urdidura

c)

os tocidos cortados am viés, <::om as o r j as do.,

cu je largura, quando planos, 0<1O exceda :iOem;

bradas, cuja largura, quando d~sdobradJs> não
exceda 30 em.
As fitas co n franjas obtidas 'la t ece Leqem classificam-se na posição 58.07.
Excetuam_se da posição 59.03 c c j ass t j oan-e e . 'la
í

posiç"o 59.05, os tecido::; de mal has de ...,ós (rêd::.),
8'1l IM,ntas ou em peças, f aur í.c adas com ::ordéis,oo..!:.
das

<I

caboe,

11 expressão ~l?dado"!. da posição 58.10 ab r auqe taiQ.
bsm os

ar t.â qoc co n aplicaçõos,

por costura,

da

lantejoulas, pérolas ou motivos or,-,amentais

da

qualqUer matéria, bem como

'0$

trab,llhos efetuad'Js

;.I.f.

com fios para bordar, de motal ou de fibras do
dr-o ,

r xc rueo-ee d" posição 58.10 as í.ap nc ar Lae feitas
à aqu Lh a (posição 58.03).
(58_6).

Classificam-s8 neste C"pitulo os al:tigos ( fitas,
,re'ld"s, etç.) feitos ÇOI" fios d13 mc t af e'ompl:ega_
dos em vostu-ál:io, mobiliário e usor; semelhantes.

ALfQUQ';.'AS

CÓDIGO
l'o.'J~ção

Subposiçao
e Item

58.81

00.00

lolli'RCADORlA

.'

1.1'.1.
d

TAi'ÊTES DE PONTOS DE rrõs 00 EN"OLADOS
t~ESI';o

01,00

feitos

of.m
cr. 02

Do ,;

ni , O/I

O,
O,
O,

m • 03

r.r

CONfECCImJADOS

;,

mão

....... . .... ........ ...... .. .. ...
sêda ...... ...... .. . ... ... .. ........
artificiaiS ...
fibr"s sint'éUcas
a19 o clã o ............... .............
00

m. 99

Qualquer outro

02.00

Foi tos

02.01
02.02
02.03
02.04
02.99

Do

1;

;,

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

16

16
16

m~quina

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

D, soda
Do fibras ointéticas cu <ll:tificia'is
Do algodão
Qua~quer

16
16

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

out-ro

~.

16

15
IS
16
16

0.;;3.
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EXECUTIVO

CÓDIGO

l'OdÇ;;'o

50.02

AitQUOi'AS

Subposiçao
e

LI

Item

00.00

'"

IoP.r.
.1

OUTiWS T.1ptTES, ~\ESr10 CD1~rECCIotJADOS;TECI
DOS D[~O~1Ii)f\DOS "1(ELI:'o", "SOur4AK","KARA::
Mf\NIE" E SE~1~LHArH[S, t1ESMO COfl:rECCIONA _
DOS

'r ap

01. 01'
01.99

De lã ••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Qualquer outro
.

02.00

Tapôt~::;

ê

t c s feitos

à

01. 00

feitos

mao

16
16

n r.láquina

02.01

De lã ••••••••••••••••••••••••••••••••••••

16

02.02

De sêda ••••••••••••••••••••••••••••••••••

16

02.03

De r Ib r-aa sintéticas ou a r t Lr c í.e Ie ••••••

02.0'1

De <lISoó"o •••••••••••••• _••••••••••••••••

02.05

De fibr" do côco
.
üuc Lqva r outro •.•.•••••••••••••••••••••••

16
16
16
16

02.99
03.00

í

Tecido3 cunoo nado c "ke ttr.v,
"soumak",
"ka r aman e" e s"melh"lfltC:;, mes;;o conr cc _
í

í

c cnadoa •••••••••••••••••••••••••••••••••
í

~,S.

03

OCl.OO

h

T!\PEÇ~f\IAS rr rr ss

16

1;",,0 (elNERO"GOSELINS",

"rUI/!Om:s", " ...uaussoe-. "8EAUVAIS" E SEME
LHI\NTES) E TAPEÇARlflS fEnAS A AGULllA(PON
TO PEQUEr\:O, PO.'riU DE CRUZ, ETC.),
t1ESt·10COfJFECCIG1II\rJAS

50. O/I

ru , CO

Da 1" ••••••••••••••••••••••••••••••••••••

16

02.00

De s êda ••••••••••••••••••••••••••••••••••

99.00

üu t r as ••••••••.•.••••••••••••••••••••••••

16
16

80.00

VELUDOS, PELÚCIAS, TECIDOS "BOUCLtS" E TE
CIDOS DE "CHENILLE", COt\ EXCLUSlI:O DOS f1fl::
TIGOS DAS POSIÇí'lES 55.08 a 58.05

01. 00

Da <11<:10<.1>:0 ••••••••••••• , •• , •• , •••••••••••

18

02.00

De eêda ••••••••••••••••...•....•••• " •.••

03.00

05. CO

Do .lã •••••••••••••••••• , ..
Da r ruco s sintéticas •••••. ,
De t Ibr ce ar t Lr c a Ls •••••••.••• , ••••••••

16
16

99.00

Outros •••- o

00.00

r rrns , ,fJCL!'S,VE rmmADAS POR rIOS OU ,1_
BIlAS P\~lAL[U(S r Cl!LADAS (FITAS sm tna
~I.~), c:W. EXCLUSÃO DOS ARTIGOS 011 POSIÇ)'(O

04.00

58.05

í

í

,

••••••••••••••••••••• ,

•• , ' , •••

18
18

18

56" 06

58.05

8~

• 'cf)

oer e máquina do ascrevor, calcular

li

se~

neLharrt e

01.9 1
01.02

Cc fibras sintéticas ou Elrtificiaia ••••

18
18

01. 99

Quo.lquer outra •••••••••••.•••••••••••••

18

02.00

De

03.00

Do sf:da .. " ••. ,.," • • • • •

0.'1.00

De

De ai qocrec •••••••••••••••••••••••••••••

úi.

18
•••••••••

18

flbrl.ls si.ntóticas ou <lrtificiais ••••

18

«

•• "

18

05.00
01>.00
99.00
~6.

06

00.00

Da linho ..
Outr8o ,,_,.
ETIQt!t:Tf\c;, ESCUD:JS E ARTIGOS SEMELHANTES,
TECIDOS MAS N1(o SORDADOS, [1'1 PEÇAS,EM '1
TAS OU RECORTADOS •••••• " . ,. •••••••••••

18
18

18

or:; ,
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EXECUTIVO
ALÍQUOTAS

CtlOICO

p o s í.çác

58.07

MERCADORIA

SlJbposíçao
li'

Item
00.00

FIOS DE "CHENILLE", nos REVESTIDOS
POR
ENRDLMtENTOS (COM (XCLUS'I(O DOS 01\ PQSI -

çJío

52.01 E DOS DE CRINA
DD MESMO MODO
REVESTIDOS), ENTRANÇADOS EM PEÇAS,
OU
TRDS ARTIGOS DE PASSIIMANARIA E ORNAMEN TAIS SEMELHANTES. EM PEÇA; aORLAS, POM 8

PONS E SEMELHAtHES

58.08

01.00
99.00

Fios da "chanilla"

00.00

rUlES OU FIL6s [ TECIDOS DE MALHAS DE M1;

18

(RtOE). LISOS
0l.00

Da algodão •••••••.•••• , .•.•••••••••••••

18

02.00
03.00

Da sâda ••••••••••••••••••••••••••••••••
De fibras eintóticell ou llIrtificiais ••••

18

99.00

Outros •••••••••••••••••••••••••••••••••

18

00.00

TUlES OU r n.õs (INCLUSIVE A RENDA MECA
NICA) E TECIDOS DE MALH~,S DE NI'lS (RtDE),
COM DESENHOSI RENDAS (~ ~l'1íD OU ~ ~AQUI NA) EM ~ÇAS, TIRAS OU EM APLICAçõES

br.cn
02.00

03.00

De

De la •••••••••

Da linho •••• , ••••••••••••••••••••••••••

o •••••••••• o ••••• " •••••••

Outros •••••••.•••••••• ,

.

TI

00.00

BORDADOS DE TODOS 05 TIPOS, EM PEÇAS,
RAS cu. EM APLICIiÇ~E5

01.00

De algodiío •••••••••••••••••••••••••••••

02.0~

03.00

De aiida
" •••••••••••••••••
Da fibras ointáticllO ou ortificilllie ••••

04.00

Do líií

05',00

Da linhD
Outros

"
"
"
"
"
"

..
0

••

.
CAPiTULO

Pastas e Feltros; Cordoalha

~~OT

"
"
"
"ze
"

sêda
.
fibras sintéticas ou artificiais ••••

05.00

99.00

18

De llIlgo dão •••••••••••••••••••••••••••••

Da

04.00

99.00
58:10

18

., •••••.
Outros •••••••••••••••••••••••••••••••••

59

Artigos de Cordoalha;

Tecidos Especiais, Tecidos Impregnados

Revesti_

doe j

'l é cn.í c os

Artigos de Matérias Têxt.e Ls para US[)s

AS

(59_1)

A denominaç~o tecidos, no presente Capítulo, se re
fere (salvo quanto

~

dos Capítulos '50 a 57

p oat ç áo 59.0:.J) <lOS
<I

aos das pO>Jiçõo>J

58.05, aos on t renç ecos , aos artigos

tocido~

5a.04

de pa s c amari a-.

ria e ornamentais semelhantes. em peç e s ,

da IlQS':'-

ç~o 58.07, aos tules e tecidos de meLha do nós,des

POSiÇÕllS 58.08 e 58.09, às renda" oe po.siçãe 58.09
e aos tocidos do malhas não el~sticas, da

posição

60. oi .
As posiçõe>J 59.08 e 59.12 n~o compreande,'l Os te,~i
dos cuja imp-,egnação ou revestimento não s e j a ",vi_
denta;

p"'r'" ",p1ic<lç;;~ dest", d)sposiçã?

r.~o Se i.s.

vam em ccn t a ne mud<lnças de cor pro',Io::O'Jd<l8 pel<l

~~

oea.

ATOS
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p r cqn aç áo ou r eve s t Lrnont c , A p o cí ç ào 59.12
não c ompr e en d e os

toei dos pintados (com

tarobê"l
ex,:lusão

dos c onár oe de teatro, be Las <le fundo para foto _
í

grafia ou usos semelhantes), nem os
!:Jel:'tos de

tecidos r eco _

o aet ce de tecidos,d", pó de c or t Lç e '

de outros produtos análogos, que apra5entem

ou

de:3e-

'lhos prov9ClioCltes dê.stes t r a t amen t cs , nom os tecidos que sofreram aprestos -nor,oais de acabamento
b as c

( 59_3)

de substâncias amUác,,'Js ou matérias anà l oq s s.

A e>;pJ:essão Eoc
59

a)

í

do e com borracha,da posiç>ío 59.11,

refere:
aos tecidos imp reqnado s , re ve s t í.d as , ceccbc r tos ou es t c et r c ecos c om b o r r ac ha e
í

CUJO

í

pôso seja igualou t nr er-t or a 1. 500
ou

9/012;

cujo p às c seja !l.uporior a 1. 5~0 9/",2
contenham, em peso, mais de 50% de

e que
matéri"s

>:éxteis;

l:w m"ntas de fios têxteis parale1izadoPl e aglo-

b)

merados

COm bo~racha;

~s fôlh~s, ~hn~~e ou tiros do borracha ooponjo-

c)

ua

ou c:llular, c ocrb oaua o cem tecido, COm oxel..!:!.
í

silo da!; que 3:J c Lc s e If' quam no Cap11:ulo

40

í

elR

virtude do di',>,octJ no {I.ltimo p<.lrágrafo de Nota
(40-2) doquo13 Capitulo.

(59-4)

A

posi.çíío 59.16 ni:=o co,"prcendB;

",)

~::; cc r r e í as d" matérias lâxteis c:orn
o a pc e sur a ,

3 mm de

era

psça3

ou

c

menos

or t adee

de
om

comprill'Gnt CG det;8 1:minados j

lo)

ae corraias do t oc occ
í

i~pregnados,

re\lestidos,

rscoborto5 ou o ot r-at f Lcadcc com bce cecbc ,
í

bem

t~xteis
(posição

co"o as r abrIc e daa com fio:l ou c01:déis
improç:na~us ou rBvu:ltióos do b or r echa

40.10) •
(59_5)

posição 59.17 con.pr c ence os

seguintes

produtos,

que não PCd8ôl e e r c:1"ssificador: nas dema i s posições
da s"ção XI:
a)

prCd1J~03 t~xtcis (c:om exclusõo dos quu

tenl,am o

c:"réter GOl pror;l"to,-, das posições 59.14 a 5').16)
que so cnunerc m d a f' nr ma .lil:'itativa. a seguil"'
da

-ai.,

cemecee

do

t'õ'cido!l, foltros ou tocidos r or r cdoe
t r-o,

combin..,doo com uma ou maio

bor-rc ctra , de couro ou do out r as matérias, dec
tipos comurc9nto umpreg<ldos para f ub r Lc at-

gUOl;

niç;(:,HI do ca r-éaa , o os produtos <lnálogos pur a
O'lt.'OG usos técnicos;
çe ao s e t.ecíoce pura cene eeo r
í

tecidos o ape s ecs (meemc os ce cebe i.oe ) doa t i
pos comurr,Plnte empr c qadce nas prenaas
ou outros usos técnicos análogos;

dt) óleo
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- tecidos, feltrados ou não, mssmo

impregnndoe

ou revestidos, doa tipoEl ut í.Lí.zadus comumente
nas máquinas do fazer papel ou em outros uuue
técnicos. tubularos ou som fim, com urdidura,

trama ou' ernbe a (simplos ou múltip.tlls), ou tll~
e Ldnn plàno., co;'" lJrdidure.' tromll

ou

ombes.

múltipllS91
tecidos reforçados com lTBtel, dos tipos comumente utilizados BIIl lJlIOS técnicoElI
tacidoo de f100 lI\Bt~licoa

ce

posição 52.01,

dos tipos cc numen t.e ut1lizadoo no r ab r-Lcc

da

papel ou' am outros USM técnicoo I
_ cordões lubrificantes o os entrançados, cor ~

dali e outros produto o têxteis enme Lbanbe s pl'lra enchilTDnto industrial, mesmo impregnudoo,

rovestidos ou reforçados;
b ] artigos tôxtoia para ue o e técnicos
das po:::içõos 59.14 a 59.16) a,

(S)(cotó

00

principalmonta,

discos parl'l polir, juntll.o, arrualos

outra!

partes ou peças da máquinas ou ape r-e Lhoe ,

---,----r---------------,------,------,---'
C6DIGO

~l~RCADORI A

ubpooiçao
a Itom

0.85.

.
5~.

01

59.02

00.00

PASTAS E ARTIGOS DE PASTA; p6, flOCOS OU
BORBOTOS DE MAT~RII\S TtXTEI5

01.00

pé •••••••••••••.••••••••• , •••••••••••••

Nr

99.00

Outros •••••••••••••••.•••••••••••• , . " .

4

00.00

f(LTROS.E ARTIGOS DE
NADOS OU R[VESTIDOS

. 01.00

rn.-no,

MESMO IHPRE§.

Fôltro em pa çe ou cortado da forrntlo quadI'-º.
da ou t-nt.anqu Lar , ern quo1quar trabalho
ü

r-r,oi

01.02
01.!'9
59.0J

59.0'\

00.00

I!iJprogilc.d;~

ou r ove s t Ldo ••••••••••••• " . ,
Nao i!llprogn~C!o n"'," rOl/oatido ••••••••••••
Out;:06

.

FALSOS TECIDOS E ARTIGOS DE FALSOS TECI

~

1i"'ii5;"""iifSMO --n:!I'REGtlAOOS OU RE'VfSff5õs-

01.00

'-r'e.rece
' '"' -CtC'"""'"".o,s .•..."

99.00

Outrco

.

OO.DO

COROeIS, CORDAS E CABOS, TRANÇA!XlS

OLOO

Da olgodllo •••••••••••••••••••••••.>-

12

•••••

10
10
10

03.00

04.00

Do cânhnmo ••••.. ,,', "" •••••••.".-. o.,"

05. CO

Dia

99.00

OutroCl •••••• , •..••••••••.•••••••••.•••••

00.00

12

ou N:l(O

02.00

59.05

12
12
12

polia~id:!l

.0..

0

•••••

'

••••••••••••••••••

10
10
10

HtDES, HEiRI CI\DAS CDl1 AS MAT(RII\S CInOI\S

NA pos~çllo 59.04. EM ~ÇAS OU ot OBRA; R~
DES PhRf, PESCA, DE; FIOS, CO%~IS OU COR

DAS
01.00.

RÊide9 par a pesca

99.00

nct eee ••••••••••••••••••••••••••••••.•••

..

12
12
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- - - - - - r - - - - - - , - - - - - - - - - - --.---~~~AlÍQ:.:DTAS
C6DIGO

59.06

00.00

59.07

00.00

59.08

59.09

59.10

59.12

:lbS.

MERCI\DeRIA

Sl.Jboolliçao
~ - Itom

OUTROS ARTIGOS fABRICADOS COM fIGS, COR D~IS, CORDAS, CABOS, COM EXCLUSÃO DOS TE_
CIDOS E ARTIGOS DE TECIDOS ••••••••••••••

12

TECIDOS REVESTIDOS DE GOMA OU DE ~lAT~RIAS
AMILACEAS, DO TIPO UTILIZADO NA ENCADERNB,
ç)l;o, CARTONAGEM, INOQSTRIII DE ESTOJOS,BAI
NHAS E ARTIGOS DE USOS SEMELl-IANTES (PERcA
LINIIS
REVESTIDIIS, ETC.)I TELAS PARA.llEC'Ji
QUE OU TRANSPARENTES PARA DESENHO;
TELA'S
MER_
PREPARADAS PARA PINTURA; TIILAGARÇA,
UM E SEMELHANTES, PARA_ CHA~LARIA ••••••

12

00.00

TECI DOS H1PREGNADOS OU REVESTIDOS DE DERI
VADOS 011 CELULOSE OU DE OUTRAS MAT~RIAS
PLAsTICAS ARTIfICIAIS

01.00

Tacido ou fita isolanto ••••••••••

99. oo

Outros

12

00.00

TELAS ENCERADAS E OUTROS TECIDOS H1PREGNA
OOS DE ÓLEOS OU REVESTIDOS DE PREPARIIÇl'lES
À BASE OE ÓLEO ••••••••••••••••••••••••••

12

00.00

LINÓLEOS PARA QUALQUER USO, RECORTADOS OU
NÍ'ÍO· COBERTURAS OE PISOS CONSTIT UfDAS POR
MAT~RIA5 TtXTEIS COM REVESTIMENTO COMPACTO, RECORTADAS OU NÃO •••••••••••••••••••

12

00.00

TECIDOS COM BORRACHA, C0I1 EXCLUSÃO DOS DE
MALHA 5

0

••••••

12

01. 00

Tecidos para fabricação do ~n1lum~ticos ••

12

99.00

Outros •••••

12

00.00

OUTROS TECIDOS IMPREGNADOS OU REVESTI0051 TELAS PINTADAS PARA CEN~RIOS
TEA_
TRAIS,
rccs OU USOS SEMELHANTES

01.00

Te18~ pint8d8s par a canários teatrais, f..!!.

tografic08 ou usos eeea jnant ee o•• o ••••••

12

99.00

Outros ••• ·••••

12

o ••••••••••••••••••••• o ••••••

rorocaar

59.13

00.00

01.00
02.00
03.00

04.00
05.00
06.00
99.00
59.14

59.15

00.00

0

•••••••••••••••••••••••

o ••

TEC IOOS (cou EXCLUSÃO DOS DE NALHA5)EL~STI
COS, rOmlAOOS POR ~'AH"RIAS TrXTEI5 ASSO -=CI!\CAS A rIOS DE aORRACIIA

00 algodão

.
Da fibras sintéticas ou artificiais •••••••
Do lã ••••••••••••••••• ·.········,········
Da linho
.
De rami ••••••••••••••••••• •••••••••••·••·

De s~da •••••••••••••••••••• ············'·
Outros •••••••••••.•••••• ••·•··••••••••·• •

1-\angas do incandoscôncia •• ; ••••••••.•••••

99.00

Outros

00.00

t~ANGUtrRAS E TUSOS SnlELHMTES, DE MAT~ -

01.00

12
12
12
12
12
12

~'ECHAS OU PAVIOS TECIOOS,TRAr,çAD05 OU TRI
COTADOS, DE MAT~RIAS TrXTEIS, PARA CANDE~
!::IROS, roCUES DE A!lUECmENTO, VELAS E SE_
~~ELHANTES; r·,ANGAS DE INCA~JDESCrNCIA, 1-\E5_
NO IMPREGNADAS, E TECIDOS TU8ULARES DE MA
LHAS PRtlPRIOS PARA SUA rA8RIcAÇi'lO
-

01.00

'99.00

12

•••••••••••••••

RoIAS TtxrEIS, I-lESMa COM AR~:IIDURAS
SdRI05 DE OUTRAS MAT~RIAS

Com borracha

fi

8

OU ACES
-

·.,········

·~utros •••••••••••••••••••••••••••••••••••

12
12
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CÓDIGO

hLíQUDV.s

OBS.
l'csição

59.16

59.17

00.00

MAT~RIAS

TtXTEIS, MESMO REFORÇA_

01.00

T nlnsportadoras •••••• ~ •••••••••••••••••••

02.00

De transmissão •••••••••••••••••••••••••••

00.00
01.00

01. 01
01.02

m. 99
02.00

59.17

CORREIAS TRA~JSPORTAOORAS OU DE TRANSrnS_

SÃO, DE
DAS

TECIDOS

c

12
12

ARTIGOS PARA USOS TI:'.CNICOS,DE

HI\T~RIAS rtxTEI5

FÊlltro o tecido feltrado, em peça ou teci
do sem fim, impregnado ou não, para mlÍquI

""
rêltro

,!!p.nchão patente. 0 ' 0 • • • • • • • • • • • • • • •
rôltEo umido p<:lra a primeira prensa de
eucçac das raúquino:s do paco I jocnat ç cocposto do lã e "oyroo", com as dimensões
mínimas de 17,70' m)( 5 m c pêso mínimo da

12

800 g/m2, ••••••••••••••••••••••••••••••••

12
12

Qualquer outra •••••••••••••••••••••••••••
Gaze para peneira, em p"'ça, do sjida
ou
tôxtil nrcificial ou 13intético

02.01
02.02
02.99

Do sê de •••••••• " •••• , •••••••••••••••••••

12

D~ têxtil Grtificiol ou sintético •••••••

Qunlquor out·ro •••••••••••••••' •••••••••••

12
12

03.00

Goze p,crl:! eene í.ce ,

12

04.00

Tecido rêltrD e tocido foltrooQ

confeccionada ., ••••••
aplicado

oooro coseecne, tecido ou couro. peee cae
.

12

05,00

Tecido d:;, fibrlll ortificiol ou aintiíUco. •
p.::.:-:o .filtr3l;B:) ce 6cido
.

12

06,00

t ccrce [lero

ee cu outro filll tiícnice

OO::lprCllloiío

ou f'iltraçio da 1lI~

téria grexa ou os~slhent8 •••••••••••••••

99.00

:: I

üue rce ••••••••• ' •• _•• ' ••••••••••••••••••
CAPíTlJLO 60
Tecidos

Artigos de

Malharia e Ponto de Meia

!!Q.ill.
(60_1)

tsts Capítulo não compreende:

a)

rendas de c r oche da pOlJição 58.09;

b)

artigos de malha do Capltulo, 59;

c)

sopartilhos, c ot aa-ce epar Ea Lhos , cintas, portaí

oe s oe (~30uti'H1a~), suspensórios para

vestuá-

rio,

(posição

j

í

qas , porta-ligas e soinolhantes

61.09);

o)

roupas usadas da posição 63.01;

a)

apaz-aí nos ortopédicos, tais como

f unõ au

para

hl'Írnills, cintas c éd í.c ovc eur q.í ces , et.c , (poai _
í

ção 90.19).

(60-":)

I

Classificam_ao nas p09içõss 60.02 a 60.05
(8 não
nos cepf eu t os 61 e 62), não SÓ os art~gos da malha
(acabados ou não, completos ou não) tecidoa oro fer_
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wa detorminada, mas tembórn os artigos
Fabricado~
com tecidos ds malha, cosidoe ou conFeccionados (io
clusive Duas pertsa componeotes)~
A mao~a regre ae apli~a aos artigos classificados
na posição 60.06.
(60-3)

Não se consideram artigos da malha eléstica, no sen
tido da pooiçio 60.06, 08 artigos de ~alhas munido;
~8 faixa ou da Fios elásticos para sua fixação.

(60-4)

tsta Cap!tulo compreenda os artigos foitos com fios
motáUcoB dos t pon utiliz:Ddoa em vestuário, lllobiliário a uaos semelhantes.
í

Por a 09 fine dêet~ Cap!tulo; ss ontenda:

(60-5)

por tecido~ e artigoe de malha olástico, os pr2
dutOll da malhfto obtidoe de lllatóriae têxteis c0.!!l
binadae com fios de borracha;

8)

',}

" . t,oid"

"ti, ee dn

,

~lh. o •• ',moh., . ,

produtos da lllalheoimpr8gnedos, revestidos
cobertos do borracha ou fabricados com fios
tois impregnados ou revestidos da borracha.
C60IGO
Subposiçao
Posição
Item
"

'

60.01

00,00
01.00
02.00
03.00
04.00
05.00
99.00

60.02

60.03

'M

D5.00

DO.OO
01.DO
02.00
03.00

artificiais

.............................
....
."
........
..........................
...............................
................................

lIlgodão
fibras ainthic8.s

Ilrtificillli:is

,

MEIAS
ARTlG OS SEl'ElHANTES,
ELASTH:A. SEM BORRACHA

DE

l!l1{lodio ••••••••• o•••••••••••••••••••
O. 1. •••••••••••••• o•••••••••••••••••••
O. fibras aint.Uoal
a.rti fi r;:i aio
O. linho .•••••••• o••••••••••••••••••••••
,
O. .êdll •••••••• o•••••••••••••••••••••••
outroa

....
.................................
"

...

ROUPA lNTtBIOR

ee IlAlliA

12

, ................
... ............
............................
.....
~

12
12
12
12
12
12

12
12

12
12
12

12

• 10 !:LASTlCA.6EI1

.lgo ....
1•
,.,

D. UbD_ einbêUcae

12
12

t1ALHA

p.

flORRACRA

12

12
12

"'LHA N~O ELAsTl

SEMELHANTES.
BORRACHA

O. 1.
'
a. linho
O. Ilâdn
Outnll •••• o•••• o••••••• , ••••••• , ••••• ,.
N~O

I. ~.1.

ELASTICA, SEM BORRE.

.............................
......................... ,.
....
'"
...............................
................................
.................................
,
ar
SEM

a,
a.

'9.00

N~O

O. algodão
1. • palas
O. Fibras sintúticas
O. linho
O. sôde
Outros

a.

01.00
02.60
03.00
04,.00
05.00
!J9.0D

04.00

'O.M

TECIDOS DE MALHA
CHA,
~ÇAS

LUVAS
CA,

01.00
02,00
03.00

I<i I

,

00.00

00.00

ALíQUOTAS

MERCADORIA

•

ou
tê~

u\li fJ.c11l111

12
12

12

cas..
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,

,ri'

Itl!lm

üue ree

99.00

12
12

••••••••••••

12

ROUPA EXTERIOR. SEUS ACESSORIOS E OUTROS
ARTIGOS DE I'lAlHA N~D (L~SnCA. SEM BORR~

00.00

'"'
D.

01.00

ellgodio

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

05.00

D. l i D. fibrall
D. linho
·D. lIêdel

".00

Outros

00.00

TECIDOS EM PEÇAS E OUTROS ARTIGOS (INCL!!
SIVE AS JOG:LHEIRAS E AS MElAS PARA VARl
ZES). DE ~AlHA ElAsTlCA ( DE MALHA COM
BORRACHA

01.00

Tecidos

01.01
01.02
01.03 .

Do iÜgodão

02.00
03.00,

12

o •••

12
12

• • • • • • • • 0 . 0 • • • • ;. • • • • • • • • • • • • • • •

ra

0.0 • • • • • • • • 0.0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

04.00 •

-B1nt;lÍticIl8 cu e.rti f1 ci ais

12

.................................
0.0 • • • • • • • • • • • •••••• •••• •

•• ••• ••

12

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

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

01.04
01.05

D.
D.
D.
D.

01.9'

Qull1quB.r outro

12
12
12
12
12

fi bras sintáticlls eu artificiais
linho ;

lã

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

sâda

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

02.00

. Artigos

02.01

. I1sies pere verizoll
Qudqu8r outro

02 .."

085.

I.• ~.I.

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

Do linho
D. sêda • • • • • • • • • • • • • • • • • 0 . 0

05.00

60.• 06

EXECUTIVO

MERCADORIA

Q4.00

60,lJ5

PODER

ALtqUOTAS

CtlDICO
.Sllbposiçao

Posição

DO

12

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

12

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

CAPiTULO

Voctuário o s aus

12

51

ACBssórios, de Fec i do c

~
(61~1)

~5te Capítulo compr e ende s7Jmrm\;c
cionados co," teddos, feltros ou

os

artigos c onf cc.,
falsos tocidos,

com oxclusão dos artigos de malha diferente:;;
inc1u1dos na posição 61.09.
(61-2)

Ês t e CapÍt;u10 não cOmpreende;

a)

b)

roupas usadas da posição 63.01;

apar cj hoc or-t op àd coc , e ar c coma
í

f uno as

l1érniaa, cintlls médico-cirúrgicas, etc.
ção 90.19).
(61_'3)

dos

para
[pos L;

Para os fins das poslçõ8s 61.01 a 61.04:
11)

05 artigos quo não se j am r econhec Íve Ls come ro!:!,
pae de homens ou da meninos, ou roupas de mulh!!,
ras ou de meninas, classificam_sa cOm estaa ú1mas (posições 61.02 ou 61.04, sogundo o caso);

b)

a expressão roueos da' cl'ioncas compreende

as

destinadas, sem diferonciação de SBXO, a cr âan-

ATOS DO PODER
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EXECUTIVO

as de colo ·ri não S(I aplica ao vestuário que se
.pcasa re ccnhe ce r como exc Lus Iv amnnt e destinado
la meninas ou menino:.; a referida expressão
a~
br ançe tambsm, na cueiros e r rarcee ,
ç

(61..4)

A~semelh<il_m-se aos lenços de bÔlso da -posiçüo 61.05,
.pera fins de classificação, os lenços de
pescoço
da posição 61.06, de forma quadrada ou sen~ivelmen_
te quadrada, cujos j edcs não excodam 60 cm, Os lo!!,.
ços do b~lsQ ou de pescoço, em que ~m dos ladon ultrapasse 60 em, c iceerr icee-ee no. posição 61.06.

(eil-S)

As posiçõe_s do p ee eent a CapItulo compreendem
-tam._
bâm os artigos incompletos ~u por acabar, bem como
os tecidos de malha, cortados em torma"determinada,
para a confecção de art~gos da posiçno 61.09, e a~
~oças de qualquor outro tecido cortadas po~
molde
pare confecção de artigos dêete CapItulo.

C6VllXi

AL!QUO":<AS

.:Posição Subpo$i9"O
e Ii:c~

I:}

ü:J.oa

ROUPA EXTERIOR D[ HOl,;E;i·:S E: I'o<:NHlUS

01.ao

Oe elsooz:o

D2.GQ

p~ fib~a

sintética

cu

d

.

10

attifici~l •••••••••

:0

03.0.Q

lJ'C lz:

, •••

10

0/;.00

De li.-:ho •••••••••••••••••••••••••••••••••

10

os. co

Do eêca.•.•..•••••••••..•.••••••.•.•.; .•••

lO

OG.CO

VeStim3nt<l com aqucc Imnnl.o elo:Jtrico.
':;ualç;uc: t ecLdc

.

10

99.00

Outras

: •••••,••

10

00.00

RGUP~ ~XTERIOR

DE ~ULHERES/

MENIU~S

de

~

CRIANÇAS

:;1.03

De algodão

02.00

De fibra sint~tica ou a.::tificlal

.

10

03.00

De 10.•••••••••••••••••••••••••••••••••• ••

10

04.00

De linho •••••••••••••••••••••••••••••••••

10

05.ao

Oi1 eêda

.

10

99.00

Dvb r a s •••••••••••

.

10

oo.cc

nOUPA INTERIOR, INCLUSIVE COLARINHOS.PElTlLHOS E: PUNHOS/ PARI\. 110t'1EfIS E: i'iEf'ONCS

Ol.oa

Roupa
De

int~rior

nlg:ldõo

o.•••••

De fibra sintétiçEl ou artificial
.
Da ·15 ••••• ; •••••.••••••••••••••.•••••••••••

10
10
10
10
10

01. O;,

De linho ••••••• o • • • • • • • • • • • • o••••••••• O"
De sêce •••••-••.•• o•••••••••• o' ••••••••••••

.

10

02,00·

Coiarinhos, poitilho3 c punhca ••••• ,., ••••

·10

00,00

ROUPA llHERIOft cc I"lULHi:RE:S,
tRIANÇIlS

01, 04

Qualquer outra ••••••• "

n.04

10

01.0a

01,01
01.02
01.03

, •••

11E:NUlAS r:

QSS.

1.F.I,

I

500
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Aros

c6:PICO
·~o

61.04

61. 05

61.06

'l.e7

' l..M

ALiQUOTAS

S\i~!los1çao

"

1.1

"

Item

01.00

De algodão ••••••••••••••• ·• • : •••••••••••••

D2.00

Do Fibra sintÉÍUcOl ou ;3.r~ificial.

03.00

De lã

0.0

•••• '

10
10

.

10

04.00
05.00

Do linho •••••••••••••• ; •••••••••••• ~.,\ ••••
De eêoe
; •••

10
10

99.00

Outras ••••••••••••••

0,0 • • • 0 . 0 • • • • • • • • • • • • •

10

00.00

lE!JÇOS DE aOLSO

01. DÓ

De renda

_••••••••••••

12

02.00

De a l çcdan •••••••••••••••••• : ••••••••.•••

12

03.00

Oõ fibra sint~tica ou artif~cial ••• ; •••.•

12

04.00

De 1<1 ••' ••••••••

0'0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

12

05.00

Del linho •••••••••••••••••••••••••••••••••

12

.

06.00

De séda •••••••.•••••••••••••• : •••••••••••

12

99.00

Outros •••••••.•••••••••••••••• ' l ' .,

12

00.00

XALES, CACHECOL, LENÇOS DE PESCOÇO, MANTI
LHAS, VÉUS E SEMELHANTES
-

.

01.00

Do r-enda •••••••• '

02.00

DI! <I1godao

03.00

De fibra sintst-ica ou a r t-Lf Lc.i a l, •••••••••

12

04.00

De la ••••.•••••••.••••••••.••.•••.••.••••••••••

12

05.00

Do linho

.

12

06.00

De séda

~ •••••••

12

99.00

Outros ••• '" ••••••

00.00

GRAVATAS

-•••• '.'

:

..

12

.

12

"0 ••••••••••••••••••••.

12

01.00

DI! e Lqodao •••••••.••••• '.'••.•.•-.'.'. ~ .••••••••••

12

02.00

De fibra sintética ou artificial •••••••••.

12,

.

12

.

12

03.00

De la

04.00

D9 linho

05.00

Do sêda

'•••••• : ••••

12

99.00

Outras •••••••••••.•.• '••••.••.•.••.•.••••••••••••

12

00.00

COLARINHOS, GOLAS, ENfEITES" PEITILHOS,FO
LHOS, PALAS, PUNHOS E DEMAIS GUARNIÇÕEÇ
PARA VESTU~RIO rnIIlHND, .EXTERIOR E INTERIOR
~
De fenda
.

'
"

-

,'.'

.

12

•••••••••••••••••••••••••••••••

12

03.00

De fibra sintsti~a ou artificia1-•••••••••

12

04.00

00 La •••••••••••• ~ •••••••••• : ••••••••••••

02.00

•05',00

De

el1~odao

Oe linho

oss,

..,

, 1.1'.1.

,

·

12

..

12

06.00

De !lSd;••••••••••••••••••••: •••••• l

.

12

9<;.00

õut.ree •••••••••••••.••••••••••••••••••••••

12

I

ATOS
CóDICO

61. 09

H.IO

61.11

DO

PODER

501

EXECUTiVO

UERCADORIA

OB:!h

00.00

ESPARTILHOS, CINTAS, PORTA_SE IOS("S OUTIENS OI)
SUSPENSLíRIOS,LIGAS,JARRETEIRAS E ARTIGOS .
SEMELHANTES, DE TECIDOS OU DEMALHAS,MESMO ELÁSTICOS

01.00

Da renda ••••••••••••••••••••••••••• -••••••

12

02'.00

Os algod;'lo·•••••••••••••••••••••••••••••.••

12

03.00

De fibra sintética ou artifioial .••••••• ~

12

04.00

De lã ••••••••••••••••••• ; ••••••••••••••••

i2

05.00

De linha •••••••••••••••••••••• : ••••••••••

12

06.00

Do !lÊda •••••••••••••••••••• : •••••••••••••

12.

99.00

üut r os ••.•••••• ;

.

12

00.00

LUVAS DE TODOS OS TIPOS, MEIAS E,ARTEFA_
TOS SEMELHANTES, EXCETO DE MALHA

01.00

Do ronda ••••••••••••••••• o •••••••••••••••

12

02.00

Da algodão.:••••••••••••••••••• : ••••••••••

12

03.00

DQ fibra sin.tÉi~ica ou artificial •••••••••

12

04.00

Da 1<1 ••••••••••••••••••••.••••••••••••••• -,

12

05.00

Da·linho •••••••••••••••••••••••••••••••••

12

06.00

Da .sÊde.••••••••••••••••••••••••• :: ••••••••

12

cs.uo

Outros

00.00

01.00

·02.00
03'.00'
04.00

05.00
06.00
07.00

99.00

.

OUTROS ACESs6RIOS CONfECCIONADOS, DE VES_
PEÇÁS PARA AXILAS, DHaREIRAS, CI!!
TOS, CINTURCES. HANGUITDS, MANGAS PROTETQ
RAS. ETC.

TUÁRIO~

Da renda ••••••••••••••••••••••••••••••••
Da algOdão ••••••••••••••••••••••••••••••

12
12

Do fibra IÚntÉitica ou artificial ••••••••
Com fio matúlico ou do fio metáUcQ aaanoi.ado a fibra têxtil ••••••••••••••••••••

12

Do lã •••••••••••••••••••••••••••••••••••
Da liriho •••••••••••••••••••••••••••••••••

00 sâda •••••••••••••••••••••••••••••••••
Outros ••••••••••••••• o o • • • • •
C~PfTULO "62
0.0 ••••••• ','

12
12
12
12

12

Ô~troB.A~tig~~. ·Conf~pcionad6s com Tecidos

!!Q!&
(62-1)

O pressnta CapItulo aQ comprBanda 08 artigcs confos
cionados.com tecidos a quo n;o saJam de malha.

(62-2)

EX08tuam-se d;ota CapItulo:
a)

os urtigos oomp~~anqiPQs nos cap!tu1~ 58, S9 •

61,
b)

as 'roupaa'uaadaa da posiç,io 63.01.

583

ATOS

no

EXECUTIVO

PODER

CÓDIGO

62. oi

62.02

62.03.

~;MH~S

00.00

COBERTORES E

01.00

oe lã

02.00

De pelos finos

03.00

De algodão •••• ; ••

04.00

De fibres sintátice5 ou artificiai:~ ••••••

12

99.00

üut.r ca

12

00'.00

ROUPP. DE CAMA, DE MESA, DE COPA OU DE CO_
ZINHI\, TOALHAs E ARTIGOS SEMELHANTES, -DE
BANHEIRO; CORTHJAS E OUTROS ARTIGOS PARA
GUARNIÇ~9 DE INTERIORES

01.00

üo c ama

.

12

02.00

De mB(la ....· ••••••••••••••••••••••••••••••

12

03.00

Do .copa e cozinha

.

12

04.00

Cortina, cortinado, r epos t e i ro
Los

s eme Lhan
:

12

99.00

Outrop

.

12

00.00

SIjCOS E SACOLAS PARA H16ALAGEr1

01.00

00 algodão

02.00

De juta.;

03.00
'04.00

62.04

ALiQUOTAS

99.00
00.00

DE VIAGE!1

·

.

12

.

12

~ •••••••

12

-

~

.

8

.

5·

..

5

Do ~io de papel~

.

5

Da linho.

.

H

Outros •••••••••••••••••••••••••••••••••••
VELAS PARA EM8ARCAÇ~ES, ENCERADOS, TOLDOS
DE TODOS OS TIPOS, TENDAS, BARRACAS E DEM
MAIS ARTIGOS DE ACAMPAMENTO

01.00

Velas para ambarcaçao ••••••••••••••••••••

12

02~00

Encerados ••••••••••••••••••••••••••••••••

12

03.00

Barraca5 g out~os artigos de acampamento.

12

99.00

Outros •••••••••••••••••••••••••••••••••••

12

'00.00

OUTROS ARTIGOS CONFECCIONADOS DE TECIDOS,
INCLUSIVE MOLDES PARA VESTU~RIO

01.00

Confecções de tecidos' que r epr-cduzara obra
de arte para coceeacâo , bandeiras, oeeen-,

. ca ct ec , pendões, bandeirolas e semelhan
99.00

M

tel! ••••••••••••••••••••••••••••• •••••••• •

e

nuteco •••••••••••••• : ••••••••••••••••• •••

12

ATOS

;-)03

DO PODER EXECUTIVO

OAPíTULO

63

Roupas Usadas, Trapos s F~rrapo6
CÓDIGO
Posiçlío Subpoaiçao
e lfu •

63.01

63.02

ALíQUOTAS
NERCAOORU

1.1

I.~'I.

•

VESTU~RIO E SEUS ACEss6RIOS, COBERTORES E
XANTAS j ROUPAS DE USO DOMtSTICO E ARTIGOS
PARA GUARNIÇl!:o DE HHERIO.'lES (DIFERENTES
DOS CO~\PREENDIDOS NAS POSIÇÕES 58.01 ,
58.02 e 56.03), DE l"tAT~RIAS T!':XTEIS, CAL_
ÇADO, CHAPtUS E ARTIGOS DE USO SEMELHANT~
DE QUALqUER ~lAT~RIA, COH EVIDEnTES SINAIS
DE USO E APRESENTADOS A GRANEL ou Elt fAR_
DOS, SACOS OU E:[~8ALAG.':NS SEttELHA,'ITES

00.00

01.00

Calçados c artigon se",elhantoB, uoaoce •••

NT

02.00

Vestuário e naus e c aooo r i.o e , usadas ••••••

NT

99.00

Outras •••••••••••••••••••••••••••••••••••

NT

00.00

fARRAPOS (NOVOS 01J USADOS), CORDí'IS, COROAS
.E: CABOS, E:M RESfDUOS OU Hl ARTlGO!l INUTI_
LIZADOS ••••••••••••••••••••••••••••••••••

NT

S E

ç

~ O

XII

CALÇADOS; CHAP~US E: ARTIGOS DE USO SEHELHANTEl
GUARDA.CHUVAS [ SOMBRINHAS; PENAS PREPARADAS E
.AII:TIGOS DE POJAS; fLORES ARTIFICIAIS; ART~
f ATOS DE CABELO;
LEQUES
CAPíTULO

64

Calçadoe, Perneiras, Polainas e Artigos
Semel~anten, Partac dâst~s Artigos
~

(54-1)

tsta CapItulo não compreende:
a)

sapatos de malha (posição 60.03) ou da outros
tecidos (P?oição 62.05), som aplicação do solas;

b)

calçado usado da posição 63.01;

c)

artigos da amianto (posição 6B.13);

d) . calçado e aparelhos ortopédicos
(posição 90.19);
s)

suas partes

calçado qua tenha caracter!stica de brinquedo s
artigos compostos, formados do calçado com p~
tine (para gôlo ou ds rodan); Lnaep àr áve s (cs.,
pItulo 97).
í

(64_2)

Hão ae coneideram partao componentes, segundo as p~
aiçõaa 64.05 a 64.D6, as cavilhas, os protetoree,os
ilhoeee, Os colchâtes, as fivelae, os galões,os po~

ore.

504

ATOS

DO PODER EXECUTIVO

poea , os eo.ecêce e .outros artigos da ornarneotllção.o

possamanária. 09 quais soguem sou regimo próprio
nem os botõos para oalçado (pooição 98.01).
(64-3)

Para aplicação da posição 64.01 se considoram
borracha ou como matéria

plástica

artificial

como
D8

tecidos ou outros suportes têxteio que apresontem
uma camada evidente de borracha ou de matéria plás_
t.Lca artificial.
CÓDIGO

64.01

AL1QUOTl\S

00.00

CALÇADO COM SOLA E PARTr SUPERIOR DE BOR_

01.00
01.01
01.02
Dl. 99

De borracha
Bota 8 botina ••••••••••••••••••••••••••••
Galocha •••••••••••• ~
' ••••••••••••••
Qualquor . outro.••• ~ ••••••••••••••••••••• '••

02.00

De matória p Láeb ca

02.01
02.02
02.03
02.99

Bota o botina •••••••••••••• ~ •••••••••••••
qualquer outro ••••••••••••••••••••••••.•••

RACHA OU DE

64.02

00.00

MAT~RIA PL~STICA

ARTIFICIAL
12
12
12

í

~:~~j~~;~:::::::::::::::::::::::::::::::
:

12
22
12

12

CALÇADO CO~l SOLA DE COURO NATURAL, ARTIfI
CIAL OU RECONSTITUíDO; CALÇADO CO~: SOLA DE 90RRACHA OU DE ~lATÉRIA PLÁSTICA, ARTIFI
CIAL(DIFERENTE DO COrWREENOIDO NA POSIÇAõ
64.01)

01.00

Ca~çados

da couro, de uso comum••••••••••

22

02.00

Calçado:> de couro, para dcspoI:tos ••••••••

12

03.00

Botas, botinas o semelhantes

.

12

04.00

Sa'nd<Íl.ias, ch Lnc Los c s eeie j ban t e s •••• : •••

12

05.00

Calçados do tg~til com co r a lI<!. bo r r ac h a
ou nat.ér a plástica ••••••••••••••••••••••

12

99.00

üut s-cs

,

22

64,03

00.00

CALÇADO DE /'.ADEIRA OU COM SOLA DE MADEIRA
OU DE CORTIÇA
'•••••••

12

64.04

00.00

CAlÇADO CO~l SOLA DE OUTRAS MATÉRIAS(COR_
DA,CARTÃO, TECIDO, rn. TRO, t rc. i

01.00

Alpargatas •••••,••••••••••••••••••••••••••

12

99.00

Outros •••••·

12

00.00

PARTES CmIPONENTCS' DE Cl\l-ÇADO (INClUíDOS
AS PALI-1IlHAS E Os REFORÇOS DE TALÕES OU
TAlDNEIRAS)DE Il.UAUlUER l-tAn"RIA, EXCETO·
METAL

01.00

Saltos e sola:> de

í

64, OS

.

bo~racha •••••••••••••••

Outros •••••••••••••••••••••••••••••• ; ••••
PERNEIRAS, POLAINAS, CANõ:lEIRAS.E ARTIGOS
SEMELHANTES, E SUAS PARTES•••••••••••••••
CAPíTULO

65

Chapéus o Artigos de Uso Semelhante e 'auas Partes

~
(65_1 )

tsto Cap!tulo não compreenàe:

22

ore.

ATOS DO PODER

EXECUTl\',J

305

a) chapéus o artigo~ de uso semelhante, uaadoa , da
posição 63.01;
b) râdos do cabalo (poDição 67.04);
c) chapéus e artigos de uso semelhante, de amianto
(posição 68.13);
d) artigos do chapelaria que tenham caracter{sti_
caa do brinquedos, tais como chapéus. ::iara bone.,
cas o artigos de jogos do salão(Cep{tulo 97).
A posição 65.02 não ee- aplica às car c aç ea ou fôr~
mas conf.accibnadas por coatura, com exceção
das
fabricadas pala reunião da tiras(trançadas, toei _
dos ou obtidas de outro modo) simplesmente co~idas
em espiral.

(65_2.}

C6DIGO

l',,!,ição
65. or

65.02

65.02

65.03

65.0"4

Subposiça.o

•

Itel:l

00.00

CARCAÇAS DE rtlTRO PARA CHAP~US, NÃO ENrORMADAS OU SEM ACAeAMENTO;DISCDS E CI_
LINDROS DE rtL:rRO PARA CHAP~US, MESf'tO· COR
TADOS NO SENTIDO DA ALTURA

01.00

De f&ltro de lã

.

12

02.00

Do rôltro do pêlo ou de lã e 'pô lo

.

12

99.00

O"!tros ••••••••• ; ...... ',0' ••••••••••••.•••••

12

00.00

CARCAÇAS OU rORt·1AS PARA CHAP{US, E~JTRANÇA
DAS OU DeTIDAS PELA UNIAO DE TIRAS
DEQUALQUER MA'~RIA (TRANÇADAS, TECIDAS
OU
OBTIDAS POR QUALQUER OUTRO MODO), NÃO ENfORHADAS OU SEH ACA8AMErnO

01.00

Do palha fina (mani·lha, panamá ou .eeee ihe
ta) ••••••••••• ~ ••••• ; ••• ~ ••• ~ •••••'·• ••••• ;

02~OO

De palha urossa(esparto, junco ou aomelha
te) •••• ,••••••••••••••••••••_••••••••••••.••

03.00

De pàpc L ••••••••••••••••••••_

04.00

De

05.00

Do t~xtil

.

.

.
nada ••••••••••••••••••••••••••••••••••
artificial ou sintético ••••••• :

crina natural ou artificial ...... ·.....

12
12
12

i2
12
12

06.00

De

99.00

Outros

00.00

CHAP~US E ARTIGOS DE USO SEl-tELHANTE, DE
f~LTRO,fA8RICADOS COH CARCAÇAS OU DISCOS
DA POSIÇAO 65.01, GUARNECIDOS OU N~C

01.00

Do fêltro do 15"

.

12

02.00

De fâltro de pâlo ou do lã e pálo ••••••••

12

99.00

Outros

12

00.00

CHAP~US E ARTIGOS DE USO SEHElHAIHS, EN_
TRA'NÇADOS OU fABRICADOS PELA U!Hll:O DE TI
nAS DE QUALQUER MAT~RIA (TR~NÇADAS ,TECl
DAS OU OBTIDAS POR QUALQUER OUTRO ~lODO), .
GUARNECIDOS OU NlI:o-

01.00

De

-

palha grossa(osparto, junco e
to)
.-."
,

De

.

palha rina(. p1,anilhn, p"anamá a samolha..!2

te)
02.00

.

~

semelha~

.

12

12
. 12

506

ATOS

DO

PODER

EXECUTIVO
ALiQUO'lAS

CÓDIGO

Posição

1.1

Subpo~1ç"o

e

Itcl;I

De eêde ••••••••••••••• ,.-•••••••••••••.••••

12

04.0.0

De têxtil artificial ou sintótico.: •••

0.0.

12

.

12

00.00

Dutros

035.

d

03.00

'99.00

65.05

I.P.r.

01

CHAPtUS E ARTIGOS DE IJSO SOlEL:HANTE( IN'CLUSIV( R~DES PARA CABELO), DE MALHA OU

CONFECCIONADOS COM TECIDOS, RENDAS OU

flLTROS(EM PEÇAS , ~lAS tJAO EK TIRAS),GUAB.
NECIOOS OU [,11:0

01.00

RedlHl para cabu Lc ••••••••••••••••••••••••

12

02.00

8~inas.

12

99.00

Outros •••••

00.00

OUTROS CHAPtUS E ARTIGOS DE USO

65.06

65.0?

bonós o semelhantos •••••••••••••

SEMELHAN~

TE, ·GUARNECIDOS OU fiA0
••••

12

'.0

12

TIRAS PARA GUARtnçÃO INTERIOR, FORROS, CA
PAS 'PARA CHAP~US, ARHAÇÕES{INClUSIVE ARMÃ
ÇÕES DE MOLAS PARA éHAP~US ESPECIAIS),PA:'
LAS E BARBICACHOSOU BARBELAS PARA CHAPE_
LARIA,••••••••••••••••••••••••••••••••••••

12

01.00

cececc t.ce ••••••••.•••••••••••••••••••

99.00

Outros

·00.00

12

0.0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • •

CAPiTULO
üue cca-cnuvao , uoar oa-eé.í o ,
Chicotes, A8benque~

4

66

ti

Sombrinhas, Bengalas,
suas PartoiJ

NOTAS
'(66-I)

Êabe Cap!tulo (1ão c ompr-eende t
a)
b)

bOf1galaiJ métricas e semelh~l(1tos (posiç;lo 90.16);
bengalas-espingardas, bongalas-oiJtoquO'iJ e sümn«
lhantas (CapItulo 93);

c)

artigos do Capítulo 97. 8spocialmonto os guar'da-chuvas o as s ombr Lnhae , nltidamonte oes c nados a br ínqoodoc de c r-Lanç ae , os tacos de gôlfe,
í

de hóquei e os bastões de üa qu La dc r e s •
. (66-2)

polJiçâo 66.03 não compreende os ace~sórios de ma_
térias tôxtois, as baf nhan , coberturas. borlas,os f.i.!.
doros o oemo rhant oo , de qualquor matéria,para
os
artigos, compreendidos nas posições 66.01 e 66.02.·
ls.tea ccccaôr Ios co classificam eecacacanene c , raee-,
mo quando no eore eenc era com os artigos a quo se
tinem, mas não estejam neles aplicados.

de~

_.
CÓDIGO

POBiçio

66.Dl

,_

Subpoaiçao

•

_""lUA

AL1QU'O'l'AS

-e

I.~.I.
.

00.00

GUARDA_CHUVAS; GUARDA_s6IS E SOM8RINHAS,
INCLUSIVE BENGALAS_GUARDAwCHUVAS, GUARDA_
S61S_TOLDOS E SEMELHANTES

01.00

Guarda_chuvas e s cmbr-fnhae.

0"'.

ATOS

DO

PODEa

EXECUl';>;;)

507

CÓDIGO
:?oBi~íío

ODS.

Su'llpoe1çso
o ltet:l

cr.m

Coborto_dB.qualqu~r matéria com parta!ou
guarniçao de matnl prociosd ou da folhaado da matal prscioso •••••••••••••••••••••

18

01.02

Coberto,De tecido. de gôda ou do tôxbil ar
tificia1 ou sintético •••••••••••••.•••••••

18

01.99

nuai ouoe outro ••••• '.' ••••••••••••••••••••

18

99.00

outros

99.01

Coborto~de qualquer matéria com parta ou
guarniçao de motal precioso ou defolhando de metal precioso
'
.

99; 02

C~bertode taciido do ssda ou de têxtil ar
:

re

99.99

qualquar outro •• ~ ••••• ~.~ ••••••••••••••••

18

tifioial ou ointético

"

.02.

00.00

8E:NGALAS (INcLUSIVE 8ASTlf:S OE: ALPINISTAS
E: 8E:NGALAS_ASSE:NTOS), CHICOTES,-RE:8E:NQUE:S
E: SE:MELHANTE:S •••••••••••••••••••••••••••

"

.03

00.00

PARTE:S. GUARNIÇÕf;.S c ACESSl1RIOS, PARA OS
ARTIGOS COMI=Rf;.ENDIOOS NAS POSIÇõES 66.01

E 66.02

18

18

18

.

CAP fTULO

67

Penas a Penugem Preparadas
Artigos do Pena0 ou de
Penugo8j flôres Artificiais; Artigos do Cabolo; Leques

~
(67_1)

tste CapItulo nao co~preen~c:

a) tecidos espossos de cabelo para prensas de óleo
("posição 59.17);
~)

ornamontos florais do ronda, de bordados,oú
outros teéido::;' (Soção XI)";

de

c) c~lçados (Capft~lo 64);
d) chapéu~ e artigos de uso ~c~clhantB(Capftulo 65);
e) espanadores da pcn3S (posição 96.04), borlas d~
ponugem (posição 96.05) e ta~is de cabelo (posição 96.06);
.
f) a=-tigos com oacact.e c Iet í.ces d~ b r Lnque dcc ou do
a r t.Lqb s de espc ree , ar-t i qos de cotilhiiío e a.ti_
gO!l' para árvores e 'para r os te c de Natal, cape
c í.a Lmcnt e as árvores_de_natal artificiais, (Ca -

pftulo 97).
(67_2)

A pesição 67.01·não compreendo:

a) artigos em que as penas ou. a penugem constituam
unicamente material de en~hi'llGrito o, e spc c Le j . »
da
poe í.çáo
~ente, os artigos de colch?a=-ia
9"4.04 ;

b)' vestuário e seus acessorJ.os e'"' que as penas ou
a penugem constituem' simples gúarnições ou !:latE,
rial do enchimento;

SOB

ATOS
c) flôl:es,

no

PODI:-R

EXECUTIVO

fclha~cr,s e suas pa;;t8$ e

oé;

<órtigo:3

confaccionados ~a POSiÇllO 67.02;

c) loques

da cos rç iic E7.05.
A posiç5o 67.02 não compr-aende e

(67_3)

a}' artigos de vidro (CapItulo 70);
b) ir.litaçõe::; da f'lÔt'6S. folhag8r.l ou frutos, de m,!
t é r í.aa ce r ární.c as , pedra, matal, nadn i r a, etc. ,.
obtidas numa có paça por moldagom, fot'jamonto ,
c Ln ae Laqan , ssta'-'pngor" ou

qualquer' out.r o' prOC8~

50, ou <linda fo.;"adas do vál:iao pIntes' reunidas
por p.-ocass.oo cn re ccnecs da colagem ou somo lha!!.
teso
.

CÓDICO

ALíQUOTAS
J,lERC'AllOlUA

1.1

""

67. [11

00.00

.,

I.,P.I.

PELES c: OUTRAS PARES DE AV<:5 PROVIDAS ·0<:
SUAS PENAS OU .,ENUGEM,PENAS, PARTES
DE

PENAS,

PE/,'UCHI E ARTIGOS DESTAS t'II\TE:FlI!\S,

CO~1 EXCLUslíO,DOS PRODUTOS DA POSIÇÃO 05.0?
TM\8t"~1 DOS CANOS _ HASTES DE PDJAS, ma-

c

8ALHADOS

01.00

Pona sôlta

02.00

Pele CO!!) p ena , inteir<l, 13;';1- parte, emcnde ;

03,Oe
.04.00

,

.

Nr

da ou neo ••••••••••••••••••••••••••• -r • • • •

NT

"j\igrS'tte" ••••••••••••••••••••••••••••••.

).8

P!;!nacho ou tope_ pare l'lilitar

18

.

99.00

Outros

99.01

Artigos de p ct e s de avca providas de suall

penas, do pena a , de Ol"rtsG de penes e de
.

18

99.99

Qualquer outro •.••..••••••.•••••••••••.••

NT

00.00

FLÔRES, FOLHAGEM E FRUTOS ARTIFICIAIS E
SUAS PAHES; ARTIGOS Cm!rECCH!NADOS COI'.
Fir Ô,1 r:: S , fOLHAG[~\ E FRUTOS ARTIFICIAIS,

penuger;'l

ó7.02

67.0.1

(.7 •

04

01.00

De c8r<l

02.00

00 matéria p Las t í.ca ••••••••••••••••••••••

03.00

Do papel

0 11.00

Do pena ••••••••••••••••••••••••••••••••••

05.00

De seda ••••••••••••••••••••••••••••••••••

18

06.00

Do têxtil a~tificial ~u sintático ••••••••

18

99.0.0

Dut r oc ••••••••••••• , •••••••••••••••••••••

18

OO~OO

CABElO DIS[lOSTO ~JO r1ESt'1Q SErHIDO ou DE OU
TRA fORMA PREPARADO; LA E PIÔ:LOS DE AtH_ t1AI5, PREPARADOS PARA A CO~FECçíio DE PERU
CAS E SENELHAIJTES
-

.

18

-.•••.•.•••

01.00

Cab31o~ p ropa r acos •••••••••••••••••••••••

99.00

Du t r-os •••••••••• , ••••••••• A

00.00

PERUCAS, MADEIXAS, TRANÇAS E ARTIGOS SEME
LHMHES DE CABELOS, P!':LOS 'DE AIJIJ-lAIS
OU
MAT~RIASTtXTElS; OUTROS ARTIGOS DE CABE_
LO (INCLUSIIIE RtDES PARA CABELO)

••••••••••••••

18

OllS.

ATOS

DO PODER

EXECU'rlVO
.AL1QUWAS

CÓDIGO

?osiçiio

67.05

Subposiça.o
e Ite",

IdERCAOORl,A

,

1.1

r.r.r.
.,

oa, 00

Cabsl13iras, coqu e s , c re sccnt ac o semo1 «en
t e s ........................................

02.0a

Rêdn p",ra cabe"",

de caz e Iov....... • • • • • • •

16

95'. DA

nu tr es ; ••••••••• : ••••••••••••••••••••• '•••

16

00.00

LEQUES E VErJTAROLl'IS, RESPECTI-VAS ilRMAÇÕES
E PARTES DESTAS. Am·lAçÕES. DE QUALQUER MA_
T~RIA ••••••••••••••••• ~ ••••••••••••••••••

24

18

oas,

510
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X I I I

r~ANUFATURAS DE PEDRAS,

cesso, CU',ENIO, AMIANTO,
E MATlRIA5 ANIILOGAS; PRODUTOS CERAMICOS;

MICA

VIDRO E ARTIGOS DE VIDRO
CAPíTULO

68

Henuf e t.ur as do Pedras, Gêsso, Cimento,
Amianto, Mica 8 Matérias Análogas
NOTAS

(ti8_1)

tst.e

CapItulo nac compreendo:

a)

os artigos do CapItulo 25;

b)

.cs papeis,cartolinas

8

cartões revestidos, 1'80,2.

bortos ou improg~ados. da posição 48.07

(por

oxomplo, 05 recobertos de pó de mica ou de gra-

fita

8

os papéis, cartolinas o cartões alcatro~

dos ou asfaltados);
c)

os tocidos imprognados ou recobertos, do Captt..!:!

lo 59 (por exOmplo, os revestidos de pó de mica,

do betume ou de asfalto);
d)

os artigos do CapItUlo 71;

8)

as ferramentas e partes de ferramentas do Capítulo 82;

r)

as oooras litográFicas da posição 84.34;

g)

os isoladoroo a as peças isolantes para eletricidade das po~ições 85.25 e 85.26;

h)

as m~s para brocas dontári<ls (posiçeo 90.17);

i)

os artigos do CapItulo vi (Relojoaria), e specLalmonte as calxas de relógio e de aparelhos de
relojoaria;

j)

os artigos da posição 95.07;

1)

os jogos, brinquedos e artigos do llsporte (Capi.
tulo 97);

m)

os botões (posição 98.01), oc lápis de
(posição 98'.05), as ardósias

ardónia

e quadr oo revllsti

dos do ardósia para eec er ta

dosenho(posiÇão

~8.06);

n)

(68.2)

oe objetoB do arte, de coloçüo
(CapItulo ss),

antiguidadas

Para 09 fins da posição 68.02, a denominação podrae
de cantaria Ou do conetrucão compreende não sàmunta
IIS pedres habitualmente utilizadas como tais," mas
também qualquer out;a pedra natural dEI masm'" Formo
trab"l.lhada, exceto a ardósia.

ATOS

DO

PODER

EXECUTlVO

;i11
ALfQUOTAS

C6DIGO

Posição

MERCADORIA

ubposiçao
a Item

IiI

68.01

00.00

PARALELEPfpEDOS, PEDRAS PARA ~IO_FIO E
LAJES PARA PAVH'ENTAÇJl:O, DE PEDRAS NATU
::
RAIS (EXCETO ARD6SIA)

68.02

00.00

r1ANUfATURAS DE PEDRAS DE CANTARIA OU DE
CONSTRUÇÃO (COM EXCLUSÃO DAS DA POSIÇÃO
68.01 E DAS DO CAPíTULO 69) 1_ CUBOS PARA
MOSAicos

6!l.03

1.(.1.

NT

a

01.00

Da alabastrO, mérmore e semelhante ••••

99.00

Outros ••••••••••••••••••••••••••••••••

00.00

ARD6sIA TRABALHADA E MANUFATURAS DE AROO_
SIA NATURAL OU AGLO~RADA

01.00

Ladrilho, painel, tébea e telha, simples_
mente serrados
.

02.00

Ladrilho, painel, táboa li telha, pnl.Ldca
ou com pino ou fUro ••••••• ~ •••••••••••••

a

99.00'

Outras ••••••••••••••••••••••••••••••••••

a

00.00

M6s E ARTIGOS SEMELHANTES PARA MOER,DESfI
8RAR, AMOLAR, POLIR, RETIfICAR, CORTAR OU
SERRAR, DE PEDRAS NATURAIS(MESMD AGLOMERA
DAS) ,DE ABRASIVOS NATURAIS OU ARTlF"ICIAIS
AGLOMERADOS OU DE PRODUTOS CERAMICOS (IN~
CLUSIVE SEGMENTOS E OUTRAS PARTES DESDE
QUE SEJAM DAQUELAS' MATtRIAS),
MESMO COMO
PARTES DE OUTRAS MATtRIAS (ALMAS, HASTES,
ANILHAS, ETC.) OU COM SEUS EIXOS,MAS SEM
ARMAÇÃO

01.00

Mós vulcânicas

02.00

Rebolos

02.01
02.99

Com_msnos da 53,34
QualqlJll r outro

99.00

a
cm de diâmetrO •••••••
.

Outros

-•••••

a

a
a

6!l.OS

00.00

PEDRAS PARA A~OLAR OU POLIR ~ MWO, DE PE_
DRAS NATURAIS. DEA8RASIVDS
AGLOMERADOS
OU DE PRODUTOS CERAMICOS
.

6!l.06

00.00

ABRASIVOS NATURA!S OU ARTHIcIAIS, EM pO
ou EM GR~O. APLICADOS S~8RE TECIDOS, PA PEl, CARTWOE OUTRAS MATtRIAS, MESMO RE _
CORTADOS, tOSTURADOS OU UNIDOS DE .. QUAL w
QUER OUTRA fORMA •••••••• ~ •••••••••••••••

00.00

L;1( DE ESCORIAS, L;1( DE ROCHA E OUTRAS LÃS
MINERAIS SEI-IE LHAtlTES , VERMICULITA EXPANDI
MINERAIS
DA, ARGILA EXPIWDIDA E PRODUTOS
SEMELHANTES EXPANDIDOS, MISTURAS E MMlUrA
TURAS DE MATtRIAS MINERAIS PARA USOS CAL1i
RfrICOS OU ACÚSTICOS, COM EXCLUSÃO
DAS
COt1R'lEENDIDAS NAS POSIçllES 68.12, 68.13 E
NO CAPfTUlO 69

01.00

Lã de eecóriee,
do racho e outros lãs
mine reã e ••••••••••••••••••••••••••••••••

5

99.00

Outros

5

6B.08

00.00

MANUfATURAS, DE ASfALTO
DE PHCtlUTOS SE_
f'iElHANTES (PEZ DEIt:TROlEO, BRE~, ETC.) ••

68.09

00.00

PAINLIS, PRANCHAS, CHAPAS, LAJES, TELHAS,
8LOCOS E SEMELHANTES, DE fIBRAS VEGETAIS,
DE fIBRAS DE MADEIRA, PALHA, CAVACOS
OU
RESfDUOS DE MADEIRA, AGlCMERADOS CO~l CI
MENTO, GtS50 OU OUTROS I1(;LO~I<:RI\l\lTES 'HNE-:

la

.

oe

RAI'3

.

a

085.

512

ATOS

CaDICO
suticce.íçec

Poalção
.68.10

~

no PODER EXECUTIVO
ALíqUOTAS

MERCADORIA

CB5~

Item
G~SSO

~

00.00

MANurATURAS DE
BASE DE G~SSO

OU DE COMPOSIÇnts

01.00

Busto, eolune, b8B~ ou pedaatel, 8etútuB,
figura, l~agDm ou jarra •••••••••••••••••

99.00

Outros

00.00

MANUfATURAS. DE ClHENTO. DE CONCRETO OU-DE

o•••••••••••• o•••••

,
,

PEDRA ARTIfICIAL, MESMO ARMADAS. INCLUSI_

VE

MANUr~TURAS

DE CIKrNTO DE

ESC~RIAS

OU

DE tlARMORITE

01.00

Chapa ondulada ••••••••••• ~ ••••••••••••••

02.00

cueve , luva, lRonllhll. tubo II oam,alhemte.

03.00

Cllh:Uho, peinal, placl'l, prancha a 8111110 _
lhllnta •••••••••••••••• 7•••.•••••••••••••

04.00

L.drilho ••••••••••••••••••••••••••••••••

05.00
D6.00
07.00
08.00

Pia. tanq~B 8 raservlltória ••••• ~ ••••••••
Poeta
.
Tolha 11 cum.sire ••••••••••••••••••••••••••
Tijolo ••••••••••••••••••••••••••••••••••••

99.00

Outroa

00.00

MANUFATURAS OE AMIANTO~CIHENTD. CELULOSE_
~CIMENTO E SEMELHANTES

01.00

Os

01.01

Chllpl'l ondu~ads •••••••••••••••••••••••••• :.
Curva. luva, llIanilha, tubo li l'lllllllilhanto •••
Ledrilho •••••••••••• ~ •••••••••••••••••••••
Caixilho, painsl, prancha a sBmolhanto ••••
Calha, CUflulllira., talha
.
Qualquar outra ••••••••••••••••••••••••••••

01.02
01.03
01.04
01.05
01.99

'B.U·

B

,
,
,

~

.

amiento~cilll8nto

. 99.00

O·utros ••••••••.••••••••••••••••••••••••••••

00.00

AMIANTO TRABALHADO; MANUFATURAS DE AMÍANTO (CARTOES, FIOS, TECIDOS, VESTU~RIO,CHA
P~US, BON~S, CALÇADOS, JUNTAS .ETC.).MES~
MO REfORÇADAS, COM EXCLUS~O DAS OBRAS DA
posJÇM 68.14; MISTURAS A BASE DE AMIANTO
OU DE AMIANTO E CARBONATO DE HAGN~SIO, E
~ANUfATURAS pESTAS MAT~RIAS

0,1.00

fibralil da Dianto preperado ••••••••••••••

B

e

,
,
B

,,
,,
,
B
B

,
,
,
,
,
,
,

02.00

riD~. cordõaa a cordas ••••••••••••••••••• :

0:5.00

Ta~idoll ••••.••••••••••••• : •••••••••••••.•••

04.90

Papel 8 pap81io ••••••• ~ •••••••••••• ~ •••••

05.00

Calçados ••••••••••• ' •••••••••••••••••••••

06.00

Chapéua ••• ; ••••••••••••••••••••••••••••••

07.00

Luvas ••••••••••••••••• : ••••••••••••••••••

Oa.DO

Placall riltrant.o •••••••••••.•••• ~ ••••••••

.,

9.9.00

Outro••••••••••••••••••••••••••.••' ••••••••

a

00.00

CUARNIçnES-oE FRICÇ~O(S&GHENTOS. nISCOS •
ARRUELAS. TIRAS. PBANCHAS, CHAPAS, ROLOS •
ETC.)PARA FREIOS. EMBREAGENS E DEMAIS 6R_
G~OS DE FRICÇ~D, A BASE DE AMIANTO. OUTRAS
SUBSTANCIAS MINERAIS OU CELULOSE. MESMO·
GOMBINADAS,COM TtXTEIs OU OUTRAS MATCRIAS

.

.

ATOS DO PODER

513

ExECUTIVO

o...

S8.la

99.00'
00.00

lonas de fraio, trançadas com metal, .em
ralas
'.
Outras.~ •• : ••••••••••••••••••••••••••••••

S
8

MICA PREPARADA E ARTIGOS DE MICA. INCLUSI~
VE A MICA APLICADA SOBRE PAPEL OU TECIDO
(MICANln:,MICAnlLIo, ETC.)

01.00

rôlhaa foimadas de lâminas reunidos por
colagam ou qualq~or outro proceas~, ~ncl~
aive ep Lí.cadaa soore papel ou tec:Ldo ••• u •

8

99.00.

outros •••• : •••••••••••••••••••••• ~ •••••••

6

013.00

MANUFATURAS DE PEDRA OU DE OUTRAS MAT~RIAS
MINERAIS(INCLUSIVE AS MANUFATURAS. DE TUR_
FA), N1IO ESPECIfICADAS NEM C0r:'PREENDI_
DAS EM OUTRAS POSIÇOES

01.00

Obra ou paça.de carvão, de grar~1a natural
ou artiricial, inclusive de ca~vao grafi _
tado ••••• f • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Tijolo, ladrilho a Semelhantes, crus{qul _
micamanta ligadoo), magnasianos, do dcltl _
da
mito, de cromo, de cromo~magneeiano,
magneeita-cro~o ou outros ••• ; ••••••••• ! •••
Tijqio, ladrilho e ssmslhante8,elatro~fun_
didoa ••••••• ~ •••••••••••••••••••••••••••••

03.00

6

8
6

outroa•••••••••••••••• ~.~ •••••••••••••••••
CAp!TUlO 69
• f Produtos de Cerâmica

6

o pre~enta Capitulo

~ó compraenda os produtos cor1
micos obtidos pôr COZimento, após terem sido' pri
viamenta enformados cu trabalhados. As.' pqsiçõ~s
69.04 a 69.14 compreendem unicamonto os produtos
não calor!fugos nem rafratá~iqs.
.

teta Capitulo não comprosndo:
a) artigos do CapItulo 71, ospocialmento 09 obJ2/
,tos que corraspondam à definigãtl de bijuteria
de fantasia ;
~) caramais da posição 8l.~4;
c) l~oladorss e peças isolantes para eletricidàde,
das posiçõos 85.25 e aS.26;

d) dantes artificiaio de matérias cerâmicas (posi-:o
ção.90.19);

e) artigos do Capitulo 91 ·(t.slojoaria), especial _
ment~ as caixas du relógios o do 'aparelhes 'de
raloj?ar.íaJ

f) jegos, brinquedos e artigos do Dsporta
l~~i

97);

(Cap{t~

.

9) botcos, cachimbos U demais art!g~s do 'Capítulo
98;

h) ~bjntos do arts, da cole~ia D antiguidades (Ca•
• p!tulo 99).

\

ATOS

DO PODER EXECUTIVO

CÓDIOO

O<l3.

I _ PRODUTOS CALORfFUGOS E

69.02

00.00

TIJOLOS, 8LOCOS, LADRILHOS E OUTRAS PEÇAS
CALORfF8GAS. FA8RICADOS COM TERRAS DE. HJ
FusdRIOS. "KIESELGUR". FARINHAS SILICIO::
SAS FdsSEIS E OUTRAS TERRAS SILICIOSAS
AN~LOGAS •••••••••••••••••••••••••• : ••••• ;

8

00.,00

TIJOLOS. 8LOCOS. LADRILHOS E OUTRAS PEÇAS
SEMELHANTES DE'CONSTRUÇ~O, REFRAT~RIOS
Aluminoso ou s{ligo a Lumã ncco •. inclusiva
'Lac Lanbe- ou anti_Bcido •••••••••••••••••••

8

01.00

69.03

REFRAT~RIOS

02.00

Magnesiano. de dolomita, de cromo. cromo_
magn~siano do magnosita_cromo. recobertos
ou nao do metal..........................

S

03.00

Silicoso, semi_silicoso ou de a!liea.....

s

04.00

Tijolo espacial, da forma patant,!!ada, pa-.
ra coquoria, rotorta de dastilaçao e Sema
Ih ante ••• , •••••,•••••••• .o... '•••••••••••• '....-:

a

05.00

Tijolo s!lico_'aluminoao de baixa porosida
do e com oI evada resiotôncia à abrasão ai
pecLr.í.cement e daotinado a alto forno ••••:

8

U6.00

Laja. placa, tijolo a peça semalhanta de
silimanita o da carbonato de s~l{eio.....

8

07.00

Paça da grafita ou carvão grafitado......

8

.99.00

Outros................ •••••••••••••••••••

8

JO.OO

OUTROS PRODUTOS REFRAT~RIOS(RETORTA~. CADINHOS. MUFLAS. PIPETAS. TAMPnES, SUPOR_
TES, COPELAS, TU80S, BICOS. LUVAS DE REVESTIMENTO. VARETAS. ETC.)

01.00

Cadinho da grafita.......................

a

02.00

Tampão de grafita........................

8

Ou~rol3

8

99.00

~..

11 _ OUTROS PRODUTOS CERAMICOS

00.00

TIJOLOS UTILIiAOOS NA CONSTRUÇ~O (MACI _
ÇOS, OCOS, PERFURADOS, ETC.)'•••••••••••••

00.00

T~lHAS,

00.00

69.07

00.00

I ' 00. O~

69.09

ORNAMENTOS ARQUITETQNICOS(CORNI_
JAS, FRISOS. ETC.) E OUTROS ARTIGOS c~RA_
MICOS .DE C.ONSTRUÇ~O •••••• ~ •••••••••••••••
TUBOS, ACESSaRIOS DE LIGAÇ~O E OUTRAS PE
ÇAS ,PARA CANALIZAÇOES E USOS SEMELHANTE~
LADRILHOS. PASTILHAS E LAJES PARA PAVI _
MENTAÇÃO OU REVESTIMENTO. N~O·VIDRADOS •
NEM ESMALTADOS ••••••••••••••••••••••••••

8

8
8

8

OUTROS LADRILHOS, AZULEJOS, PASTILHAS E.
LAJES PARA PAVIMENTAÇ~O OU REVESTIMENTO

01.00

Azulajoll ••••••••••••••••••••••••••••••••

10

99.00

Outros ••••••••• :

10

00.00

APARELHOS E ARTIGOS PARA USOS QUíMICOS E
OUTROS USOS T~CNICOS. COCHOS E GAMELAS,
TINAS E OUTROS RECIPIENTES SEMELHANTES
PARA USOS RURAIS; cANTARaS E DEMAIS RECI
PIENTES SEMELHANTES PARA TRANSPORTE
OÜ
ACONDICIONAMENTO

Ol~OD

Utensílio e aparalho para#q~ímica ou qual
quar outro uso do laboratorio ••••••••••••

.

8

Aros DO PODEa
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EXECU'rIVü
AI.1QUOTAS

CÓDIGO
?osiÇÜO

Subpcaã çao
'" Itel:l

1.1
J

I.P.I.
."

02.00

Gu~a~ri08

para máquina têxtil ••••••••••••

8

99.00

Outros ••••••••••••••••••••••••..•••••••••••

8

69.10

00.00

PIAS.lAVAT~RIDS.

BIDtS, VASOS SANIT~RIOS
BANHEIRAS E OUTROS APARELHOS rIXOS SEME lHANTES PARA USOS SANITÁRIOS OU HIGItNI COS ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

la

69.11

ao.co

LOUÇA C UTENStlIOS DE USO DOM{STICO OU·
DE TOUCADOR. DE PORCELANA ••••••••••••••••

la

00.00

lOUÇA E UTENSílIOS DE·USO DOM~STICO ou
DE TDUCADOR, DE OUTRAS MATERIAS CERAMICA

69.12

01.00

Da faiança ••••••••••••••••••••••••••••• ,.

8

99.00

Outras••••••••••••••••••••••••••••••••••• ,
ESTATUETAS. OBJETOS DE rANTASIA1DE OECO.
RAÇÃO, DE ORNAMENTAÇÃO OU DE ADURNO PES_
SOAL

•

00.00

01.00

Da

02.00

00 f'a Lança ••••••••••••••••••••••••••••••

12

99.00
00.00

Outras ••••••••••••• .:••••••.••••••••••••••
OUTRAS MANUfATURAS. DE MATrRIAS CERAMICAS

i2

'01.00

00 porcelana •••••••••••••••••••••••••••••

02.00

Da faianlia •••••••••••••••••••••••••••••••

8,

99.00

outros•••••••••••••••••• ~ •••••••·••••••• ••
CAPiTULO 70

8

-

I

porcelana ••••••'••••••••••••••••••••••

12

•

Vidro o Manufaturas de Vidro
NOTAS
(70"~1)

apresento C,apftulo' não compreende:'
a)

composições vitrificávois (posição 32.08);

b)

artigos do CapItulo 71
etc. );

c)

isoladores e peças isolantes para elotricidade,
das posições 85.25 o 85.26;

d)

elementos do ótica trabalhados oticamente, seringas hipodé r-micas, olhos artificiais. bem cc.,
mo termômetros, ba..ômatros, areômatros, densfm~
tros 8 outros artigbs ou instrumentos compreen_
didos no CapItulo 90;

~biSuterias

do fantasia,

e) • jogos, brinquedos e acessGrio$ para árvores -de
_natal, bem como demais artigos do Capítulo 97,
exceto olhos sam raccaní.sno , para bcrrecas o para
outros artigos do Capítulo 97,
r)

botões, vaporizadores montados, garrafas tórmi~
oaa montadas e outros artigos de CapitUlo 9B.

0;'<;,

51f.i

ATOS DO PODER
(70..2)

EXECUTIVO

xasaa

pace ap Lí ccçáo da posição 70.07, a expressão
vazado ou laminado. eotirado ou 'soprado (desbas_
tado ou nao'; . poÜd~' ou' ~;~);.
form~ dife_
re~te' da quadrada- ou' rotanguiã;; - o':; me~m~' .. curvado

cortado' em -

ou de outro modo t r atiaj hado - (tiisel3do;' gravado;etc),.
oe t onca-oe <lOS ar-t.Lqos. obtidos com êstes,vidros,de§.
de que 0;0 est~jam <lssociados, emoldurados ou con _

traplac<ldos pom matári"'s diferentes do vidro.
(70.3)

No s cnb do da Nomcnc Lat.ut-a c cns daea-sn como vidro
í

í

tanto a s{lica fundida como o quartzo fundido.

AL!QUDTAS

CÓDIGO

Posição

MERCAÕORIA

Stlbposiçao
~
Item

711.02

'10.03

711.114

.I.IJI.%o.r.
%

00.00

FRAGMENTOS E OUTROS DESPERDlcIOS E RES1_
DUOS DE VIDRO; VIDRO EM BLOCOS (EXCETO DE
VIDRO OTICO),'

Nr

01.00

ResLduo de vidraria •••••••••••••••••••••

02.00

Vidro em blocos {oxce t c vidro.ótic9) ••••

8

9:J.00

Outro3 ••••••••••••••••••••••••••••••••••

Nr

00.00

VIORO CHAMAOO ESMALTE, EM BLOCOS, BARRAS,
VARETAS OU TUBOS ••••••••••••••••••••••••

8

OO.DlI

VIDRO EM BARRAS, VARETAS, BOLAS OU TUBOS,
N~O TRABA~HAOO (~XCETO VIDRO OTICQ)

01.00

Tubos

01.01
01.99

Tubo capilar ••••••••••••••••••••••••••••
Qualquer autora •••••••••••••••.••.•••••••••

8
8

02.00

Barrae e varetas ••••••••••••••••••••••••

8

9:J.OO

Outros •••••••••••••••••••••••••• ~ •••••••

8

00.00

VIDRO VAZAOO OU LAMINAOO, NA'O TRABALHADO
(MESMO ARMADO OU OBTIDO POR SUP~RPOSIl;l(o

. g~sC~~P~~RM~U~~6~A~Ar~~R~~~X~~~tA~M CH!
01.00

LiGO, em bruto, atõ lmm do espessura •• '••

,02.00

Liso, em bruto, da mais da lmm ató lOmm
da espessura ••••••••••••••••••••••••••••
Liso', elfl, bruto, de mais de lOmm de eepee_
lOura ••••••••••••••••••••••••••••••••••••

03.00

70.05

8

a
8

04.00

E,etriado, ondulado, martelado,. raiado, e,i.
tampado e eeme Lhan t e: •••••••.•••••••••••••

8

05.00

Armado com tela do aramo ••••••••••••••••

·8

9:J.00

Outros •••••••••••••••• 4 ••••••••••••••• ~.

a

Oet.DO

: VIORO ESTIRADO OU SOPRADO (VIDRO DE: JANE~
LAS), Nl(O TRABALHADO (MESMO OBTIDO
. POR
SUPERPOSII;A'O DE CHAPAS, DURANTE A FABRICA
1;1\"0), EM-CHAPAS DE fORMA QUADRAOA OU
\ANGULAR
.

Re

70.05

-

Ol.QD

02.00

o:s.oo

Liso, e~ bruto, atá lmm de espa;sura ••••
liso, em bruto, da mais da 1 mm atá 10 mm
de aep?aeure •••••••••••••••••••••••••••••
liao, ~m bruto, da" mais da 10.mm de eepa&
.!Iura ••••••••• ••••••••••••• ~ ••••••••••••••

a
8
8

DaS.
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ATOS DO PODER EXECUTIVa

C6DIGO
POliiiÇão

70.06

MERCADO~IA

sunpce Içco

•

Item

%

99.00

oue ece •••••••••••••••••••••••••••••••••••

00.00

VIDRO VAZADO, LAMINADO, ESTIRADO OU soPRADO (MESMO ARMADO OU OBTIDO POR SUPER_
POSIÇÃO DE CHAPAS. DURANTE A FABRICAÇÃO),
SIMPLESMENTE DES8ASTADO OU POLIDO EM UMA
OU NAS DUAS FACES; EM PLACAS DE fORMA qUA
ORADA OU RETANGULAR
-

OI, 00

Até 45 dm2 da suparr!cie •••••••••••••••••

02'.00

Da maia da 45 dm2 atá 100 dm2 da superr!_

03.00

Do mais da lpO dm2 ds suparr!cie •••••••••

cre ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

70.07

AL1QUOTA~

,1.1

99.00

~utrcis •••••••••• ,• .••••••••••••••••••••••••

00.00

VIDRO VAZADO OU LAMINAOO, ESTIRADO OU SOPRADO (DES8ASTADO OU N~O, POLIDa OU N~O),
CORTADO EM FORMA DIFERENTE DA QUADRADA OU
RETANGULAR, OU MESMO CURVADO ou ot OUTRO
MODO TRABALHADO (BISELAOO,GRAVAOO,ETC.)l
VIDRAÇAS ISOLANTES DE PAREDES Mt1LTIPLAS;
VI?RAÇAS ARTtSTICAS OU VITRAIS

J

I,P 1.

i

e

e
e
e
e

01.00

Do bordo biselado •••••••••••••••••••••••.•

10

99:00

Outros •••••••.••••••••••••••••••••••••••••

10

00.00

VIOROS DE SEGURANÇA. MESMO TRABALHADOS,
QUE CONSISTAM EM VIDRO TEMPERADO OU CONS_
TITUtOO POR DUAS OU MAIS CHAPAS CONTRACO_
LADAS

01.00

Da chapas simplee, endurecido ou tempera_
do •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

10

99.00

nue ecn •• ~ •••••••••••••••••••••,•••••••••••

lO"

70.09

00.00

ESPELHOS DC VIDRO, EMOLDURADOS OU N~O,IN
CLUSIVE ESPELHOS RETROVISORES ••••••••••:.

10

70.10

00.00

70:10

01.00

GARRAFAS', GARRAFl'lES. FRASCOS,VASOS.POTES,
TUBOS PARA COMPRIMIDOS E DEMAIS RECIPIEN.
TES DE VIDRO SEMELHANTES, PARA TANSPORTE
OU ACONOICIONAMENTOl ROLHAS, .TAMPAS
E
OUTROS DISPOSITIVOS DE USQ SEMELHANTE,DE
VIDRO
.
Tubos para comprimidos •••••••••••••••••••

10

99.00

Outcoe ; ••••••••••••••••••••••••••••••••••

10

00.00

AMPOLAS E INVdLUCROS TUBULARES DE VIDRO.
ABERTOS, N~O ACABADOS. SEM GUARNI~aES,P!
RA LAMPAOAS EL~TRICAS, TUBOS E V LVULAS
ELETRONICAS E SEMELHANTES

01.00

Par~

01.01

do
Bulbo para cinaecópio de telovisor.
49cm a 59 cm. oxoato para ta1ovisão a cÊ,
raB •••••••••••••••••••••••••••••••••••••

01.99

Quatquor outro •••••••••••.•••••••••••••••

B

99.00

Ilub r oe ••••••••••••••••••••••••••••••••••.

e

70.12

00.00

AMPOLAS DE VIDRO PARA GARRAFAS T~rn1ICAS E
OUTROS RECIPIENTES ISOLANTES, ACABADAS ou
Niío •••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~.

70.13

IlO.OO

OBJETOS.DE VIDRO PARA SERVIÇOS DE MESA,DE
CO~INHA OU DE TOUCADOR, PAnA ESCRITÓRIO,
D[COnAç~o DE INTERIORES OU USOS SEMELHAN_
TES, COM EXCLUsiío DOS ARTIGOS COMPREENDI_
DOS NA POSIÇ/ío 70.19

70.0B'

70.11

tUDoa s válvulas oletrônicaa

e

10

nas.
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ATOS

CÓDIGO
lJbpoaiçao

POsição·

•

70.14

DO PODER EXECUTIVO
AÜaUOTA5

MERCADORIA

·'l

Item
01.00

Para e erv Lçc de moaa

01.01

D~-

B

085.
I.~.I.

coo::inha

cr. 99

vidrO de baixo coeficiente de dilat.a.
çao •••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Ql.lalquor outro •••••••••••••••••••••••• -••

lO
lO

02.00

Para decoração de interiores ••••••••••••

lO

99.00

Outros •••••••

lO

00.00

ARTIGOS DE VIDRO PARA IluMINAç1(o E SINA_
LIZAÇ~O

0.0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

E ELEMENTOS dTICOS DE VIDRO j QUE
NEM

N"O ESTEJAM TRABALHADOS OTICAMENTE
SEJAM DE VIDRO ÓTICO

']0.15.

7D.16,

"l0.17

"l0.18

r

,'0.19

01.00·

Para ilu~inação e sinalização •••••••••••

lO

99.00

Outros ••••••••• : •••••••••••• ~ •••••••••••

lO

00.00

VIDROS PARA REUJGIOS, PARA 6CULOS SEM CR

DUAÇ1(O{COM EXCLUS~O DO VIDRO PR6PRIO PAR
LENTES CORRETIVAS) E ANA:LDGOS, CONVEXOS,
CURVOS E DE fORMAS SEMELHANTES, INCLUSIV
ESfERAS OCAS E SEGMENTOS DE ~SfERAS~ •••••

lO

00.00

PARALELEPípEDOS, TIJOLOS, LADRILHOS 7.(LHAS E DEHAIS ARTIGOS DE VIDRO VAZA ÓO OU
HOLDADO' HESHO AR~ADO, PARA CONSTRUÇ~O,
VIDRO CHAHADO HULTICELULAR OU ESPUMA DE
VIDRO, EM BLOCllS .. pAINEIS, CHAPAS E 'SEl'If.
LHANTES •••••••••••••••••••••••••••••••••

DD.DO

OBJETOS DE VIDRO PARA LABORATÓRIO, HIGIE
NE E fARH!1CIA,HESHO GRADUADOS OU . AfEaI
SEHE:'
OOSIAMPOLA~ PARA SOROS E.ARTIGOS
LHANTES

01.00

A~polas

pare sôroa, inJeçõu • 'artigoe
selllillbantS8 •••••••••••••••••••••••••••••

la

02.0D

Lâmina ou lom!nula para microscopia•••••

10

la

0:3.00 ,

Para laboratório s fe.rlluícia

03.01
03.'J9

COIll calibraç80 ou graduaçBo •••••••••••••
Qualqusr outro ••••••••••••••••••••••••••

10
la

lO

99.0D

llutros ••••••••••••••••••••••••••

00.00

VIDRO ÓTICO E ELEHENTllS DE VIDRO ÓTICO
"N~o' TRABALHADOS ~TlCAHENTEJ ESBOÇOS' DE
LENTES PARA dCULOS~ DE VIDRO NAo ÓTICO
E NAo TRABALWADOS TICAMENTE

UI.OO

810co prsnsado ou moldado, earo polimento
ótico, para fabricação de lentes corret!
vaa'.......... ~ ............................

S

99.00

OUtr08••••••••••••••••••••'••••••••••••••

S

00.00

CONTAS DE VIDRO, IMITAÇnES DE PlROLAS E
DE PEDRAS PRECIOSAS E SEMIPRECIOSAS E AR
TIGOS SEMELHA.NTES, DE VIDRO; CUBDS,DADD'S',
PASTILHAS, fRAGMENTOS E PEDAÇOS (INCLUSI
VE SOBRE SUPORTE), DE VIDRO, pARA MOSAI~
COSE DECORAÇnES SEMELHANTES, OLHOS'ARTI
fICIAIS DE VIDRO QUE N~O SEJAM PARA PRó.:
TESE, INCLUSIVE OLHOS PARA 8RINaUE~DSI08
JETOS DE CONTAS DE VIDRO, VIDRILHOS E SE
MELHANTES; OBJETOS DE fANTASIA, DE VIDRÕ
'TRABALHADO AO MAÇARICO (VIDRO FIADO) ,

Dl.Da

e
Conts. de vidro, i~itações de pérola
: dll!, podr!ls preEicaaa li! lisl'Ripre,:ioaaa ro,·
va.tida~ ou nao da me.teria p188ti,:a, mi~
aang!le Q ilBlIlalhantaa,_ sC?lte.a, pr,apriaa

0

•••••••

ATOS DO PODER EXECUTIVO
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~--:---r----~-----'---~CÓDIGo
PolJiçio

10.19
10.20

70.21

QlIS.•

I~~~

I

'9.00

pe.rlll oDre2,ao ciJuter1.a exesuc. quance BlIl
conjunto ja selecionado, ror~ando colar
ou outro Ildorêço por enrier,;.,.~,.,._••
Outr08 •••••••••••••••••• , ••••••••• , ••••••

00.00

L;( DE VIDRO, fIBRAS DE VIDRO E SUAS HANU.·

.12
12

fATURAS

01;00

Fibra de vidro. tã~til.ou não (lã,do vi •
d~o), ••••••••••••••••••••••••••••••••••••

8

02.00

fibra de vid~o Dm bloco, colchão, lançaI,
plece oee~elhante. co~ ou.aom eglomoran.
to pera isolamanto de Dom ou qualquer cu·
tro filll.~ •• ·••••••••••••••••••••••••••••••

8

03.00

fioe •••••••••••••••••••••••••••••••.••••••

8

04.00

Corda 9 oabo.·

05.00

fita, fitilho o

06.00

Tocido da vidro lieo •••••••••••••••• ~ ••••

07.00

Tocido

99.00

Õutrae •••••••••••••••••••••••••••••••••••

00.00

OUTRAS MANUfATURAS O( VIDRO

01.00

Artigoa pera máquines ••••••••••••••••••••

10

99.00

Outr8ll

10

d~

.
c~derço •••.•••••••••••••••

vidro, eotampddo ou

~avradQ ••••

.

•
8

•
8
8
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5 E

P{ROlAS NATURAIS,
E

SEr~ELHMJTES;

c 11:

XIV

PEDRAS PRECIOSAS,

SE~rPRECIOSAS

NETAIS PRECIOSOS, FOLHEAOOS DE I1ETAIS

PRECIOSOS E l-lANUFATURAS DESTAS r1ATÉRIP.S;
DE FANTASIA; r"IOEDAS

CAPiTULO

pé!'olas Naturais,

BIJUTERIAS

71

Pedras orec oeee ,
í

Semi pro ciosas

e Semelhantes; He t af a Preciosos, Folheados de t'oetais

Preciosos

~

(71-1)

I]

Nanuf'a t.ur as destas ~1atérias;
da rant.as Ia

Bijut~rias

Sem praju{zo da aplicação -da Nota 1, ~)da Seção VI
e das oxcsções previstas a seguir, inolui_se
no
presente CapItulo todo artigo composto, total
O~
pal.'cialmante:

a) do pórolas naturais ou de pedras prociosas e s~
mipraciosas ou do podraô sintéticas ou roconstl

tufdas; ou
b) d~ matais preciosos ou de folhoad03

de

metais

prccscece ,
(71-2).

(71_3~

o) As posições 71.12, 71.13 e 71.14 não compr ccn _
dem os artigos nos quais os metais preciosos ou
folheados de metais preciosos não sejam maie do
Que simples· acessórios ou guarni~ões da minima
importância (tais como: iniciais, monogramas,vi:.
rolas, debruns, otc.); a letra .,E)da Nota (71_1)
anterior não inclui âsues objetos;
b) na posição 71.15 só se classificam os artigos
Que não tenham motais preciosos ou folhoados da
metais preciosos, ou qua apenas os contonham
como simples acessórios ou guarniçõos do minima
importância.
tste Capítulo não comproende:
a) os amálgamas da metais preciosos e os matais pro
ciosos em es t ado _coloida1 (posição-·28.4Sl);
.b) os materiais esterilizados para suturas cirúrgi.
cas, os produtos para obturação dentária a do_
mais artigos do Capitulo 30;
c~. os artigos que corrospondam ao Capítulo 32(

excnp ro , os lustros liqUidas);

po~
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d ) os artigos do viagem, estojos e outros artigos,
incluIdos na pocição 42.02 e os artigos da po sj,
ção 42.03;
s) os artigos das posições 43.03 e 43.04;

r)

produtoc classificados na Seção XI ( Matérias
têxteis e artigos dcstas matórias);

05

.9) oa artigos comp r e end i do a nos CapItulos 64 (êalç~
do)"e 65 [chapéue , etc.);
h) os guarda_chuvas, bengalas e outros ar~isos
CapItulo 66;

do

i) os loques e vent.acoj as (posição 67.05);
j) as moedas (CapItulas 72 ou 99);
1)

05

artigos guarnecidos do pó ou r e.s Êduoa de.lapi

dação de pedras preciosas ou semipreciosas ou de
pó do pccre s sintéticas, que concictam em manuf~
turas de abrasivos, das posições 68.04 a 68.06,ou
em ferramontas.do CapItulo 82; as ferramentas ou
artigos do t apf tulo B2, cuja parto operante seja
constitu{da por p odr-aa preciosas ou s emLpr ec fo _
sas, pedras sintéticas ou reconstitu.ldas, monta_
das num suporte de metal comum; as máquinas,apa_
r-eLhos e material elétrico" e suas partoa ou po _"
ças avulsas, compreendidos na Seção XVI.
Toda"_
via, as partes e pnçe s avulsas e os artigos oon1titu!dos totalmento por" pedras preciosas ou somi
pr ocs.oeee ou por pedras sintéticas ou roconsti tu.ldas classificam_se neste Cap.ltulo;
m) os artigos que so incluam nos Cap.ltulos 90, 91 e
92· (instrumentos c í.entIr í.cos , r oj.o joe c í,e B ins _
trumentos do música);
n)

65

armas e auas partes (Cap{tulo 93);

o) os artigos a que se rofare a Nota 2 do Capitulo

97;
p) os artigos do t ao.Ltut o 98, exceto os compreendi.
dos nas posições 98.01 e 98.12;
q) as obras originaia da arte Bstatuária o da escultura (posição 99.03), oS objetos de coleção
(posição 99.05) o as antiguidadoe
quo tenham
mais de cem anos (posição 99.06).
Todavia, as pérolas naturais e as pedras preci.2.
sas ou ssmipreciosas ficam sempre compreendidas
neste Capitulo.
(71-4)

a) As pérolas cultivadas classificam-ss com as pé~
rolas naturais;
b) consideram-se metais prociosoSI a prata, o 02
r-o , a platina a os metais do grupo da platina; .
c) e ons Lde r-am-ae matais do grupo da platinal" o ir!.
dio, o ósmio, o paládio, o ródio e o rutânio.
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(71-5)

Para a aplicação do presente Capítulo, só se cons!
deram ligas de metais preciosos as ligas {Lnc Lueã-,
ve as m s t ur as e Irrt e r zadas ] que contenham um ou
mais motais preciosos e desde que c oêeo do metal
í

í

precioso, ou de um doa metais preciosos, seja pelo
nanes iguala 2% do pês e da liga. As ligas de me~
tais preciosoo cj aec r c en-ee do seguinte" modo r
í

í

a) tôda liga qU,!l contenha 2~ ou mais, em pêso," da
platina, classifica_se como liga de platina;
b) tâda liga que contonha 2f, ou mais de ouro,
em
pâoo, mas que não contenha platina ou que a con
tenha em menos de 2;', em cêeo , classifica_se c,2.
mo liga de ouro;
c) qualquer outra lig:J compreendida no presente C.2pftulo cooeme ce-eo lig:J de prata.
Para a aplicaçãe da presente Nota, Oa metais do
grupo da platina conaí cer em-ee como um só metal,
asssmelhando_se à platina.
(71-6)

Solvo dioposições em cont eér Lc , cua Loue r- ref8r6n_
c La na Norrenc Lat.ur-a a ura me t a L preciooo ou a "ma _
tais precioso~, estende_oo, igualmente, ào
classificadns com os referidos metais, pela

(71-7)

ligas
aplic~

çã o da r'~ota (71_5). A expressão r.ls"tal
pr~ciooo
não cOfilpreondo os artigos definidos na Nota(71-7),
nem os metais comuns ou as mat.ár-d aa não I:letálicas,
plntinadas, douradas"ou p~ateadas.
~ntencarn_se por folheados de metaiS preciosos,
05
artigos que, constitufdos 'por um Suporto de metal
cOl':'lum, opresentem uma ou mais faces cobertas
de
~etais precioses, seja por oaldagem, por laminação
a quanto ou per qualquer outro processo
mecânico
semelhanto.
Os artigos de metais comuns incrustados da
preciosos considerar:l_SD como folheados.

(71_8)

metaiS

Ent endcra-ue po r artic-os de bi juteria", segundo 11 p..Q:
si0ão 71.12;".
a) 05 pequenos objetes utilizados cerne adôrno,tais
como e anéis, pulseiras, cola:.-os, broches, b r Ln-,
cos, co r r enbe s de r e Lóç i.o , be:.-Ioques, penden
tes, alfinêtes do gravata, botões de punho , medalhas ou insfgnias re i ro oees ou outros,etc.;
í

b) os a:.-tigos de uso pasooal destinados

a

sarem

uccoos na própria pessoa, bem ecoe
os artigos
do bâls~ ou do bê Laas de senhoras, tais CClT",O:Cl;.
garr8iras, charuteiras, tabaqueiras, caixas pa_
ra /;l0mbons, caixas de pó, .bÔlsas de cota de ma':'
lhas, rosários, etc.
En t endarn-nc por artigoo de joalherin,
segunda
a mcoma posição", a bijuteria do metais precio 50S ou de f'o Lhaado s de me t a.í,a preciosos,
que
tenham pérolas naturais ou. r caeae , pedras pre"_
ciosas ou s em.ip r oc Lcs as ou falsas, pedras sintf
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part~s

ticas ou reconstituídas, ou ainda

ta~

do

taruoa, ~adrepé~ola, náca~. marfim. âmbar natu~
ral o~ rcconstituldo. azeviche ou coral.
Ent.andem-uo por a:'tigos de ourives".!~lJ:l.. segundo a

(71_9)

po:üção 71.13. os objetos para o sorviço de mesa o
de toucador. para ~scritório. para fumantes. os o~
jatos de docoração de interiores aos artigos par~
o exc r c.í c Io de cultos roligiosos.
(71_10)

Entendem_so por bijuteria de fantasia. segundo
posição 71.16. os a!"tigos de igual

a

nature.:",

dos

dnfinidos na Not a (71_0) ~) an t e r i.or- (exceto

ebo.,

'toaduras e domais artigos da posição 96.0l,pentes,
travessas

~

semelhantes da posição 98.12). quo não

tenha", 'pérolas naturais, pedras preciosas ou eemã.;
preciosas. pedras sintóticas ou reconstituldas,nem
e.c t e s preciosos ou folheados de
met e i s preciosos
í

(salvo quando so trate de adornos ou acessórios do
r.lLnLma

i",portância) e quo sojam oonstituldos:

a) total ou par c í.a Iment.e do matais cncuns ,
dourados, prateados ou platinados;

mesmo

to) co qu a Lqu e r- "ou t r a matéria. contanto quo ccmp r c-.
endam pelo menos dues ~atárias diferentes ( paI'
exemplo: madeira e Vidro, oaao (] âmbar. madrepi
r o La c ma t.é r Las plásticas er c t r rc Le Ls ) , não

se

Levando em conto os o fmp Lea dispositivos de ju.!l
çzo (fios para enfiar e ,anólogos).
(7l-11)

Os es tc jos , e s cr fo oa 8.somclh<lntes que se apI'Bse.!l
í

t(J~ com os e r t

ã

çc s dê s t e Capltulo. a que estão de~

tinudos e tOI7l os ,quais se

venGa;~

. c Lf'Lcam-nc co", 8st'es a=tigos.

no rrae j.mcrrt e ç c j au.,

Quando S{]

apresent~

.em i501,,"':05. aeçue:n seu regime próprio.

.•

CdDIGO
Posiç>lO

e

Item

71.02

00.00

085.

:11;1

-

I

71.01

AL!QUOTAS

MERCAboRIA

Subpoa Lçao

L~.I.

P~ROLAS NATURAIS,· PEDRAS PRECIOSAS

OU SEMIPRECIOSAS E SEMELHANTES

P~ROLAS NATURAIS·'EM BRUTO OU TRABALHA:'AS.

N'O ENG.llSTAOllS NEM HONTADAS. MESMO ENFIA_
OAS PARA FACILIDADE OE TRANSPORTE, MAS
N'O ESPECIALMENTE COMBINADAS

m , 00

pô rc ree naturais •••••••.••••••••••••••••••

30

02.00

pérolas cultivadas •••••••••••••••••••••••

30

00.00

PEDRAS PRECIOSAS E SEMIPR~CIOSAS. EM BRUTO.LAPIDADAS OU DE OUTRO 'MODO TRABALHA DAS N~D ENGASTADAS NEM MONTADAS, MESMO
ENfiADAS PARA FACILIDADE DE TRAN?PORTE.
MAS N~O ESPECIALMENTE COMBINADAS

Dl. 00

Diamar,tes industriais ••••••••••••••••••••

02.00

Outros diamantes

02.01
02'.02 .
02.99

E.

03.00

Outras pedras preciosas e semipI'ocios8s,
b.uto

bruto •••••••• ; ••••••••••••••••••••.•.•• •
Diamantos lapidados ••••••••••••••••••••••
Qualquer out rc ••••••••••••.•••••••••• ,• •• ••

••

12

NT
12

12
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CÓDIGO

!$RCAOOlUA

Su'oposiçao
o Item

03.01
03.02
03.03
03.04
03'. OS

03.06
03.07
03.08

03.09
03.10
03.11
03.12

03.13

~gatas.-••••••••••••••••••••••••••••••••,••

NT
NT

CitJ;'inos ••••••••••••••••••••••••••••••.•••

Nr

quaa-mar Lnhea •••••••••••••••••••••••••••
nmet í.ot.es ••••••••••••••••••••••••••••••••

Eamore Ldae ••••••••• ~ •••••••••••••••••••••

üranadae

ó •••

Olhos_ds_gato ••••••••••••••••••••••••••••
Opalaa ••••••••••••••• ; •••••••••••••••••••
Rubis ••••••••••••••••••••••••••••••••••••

i~:~~f~;:'::::::::::::::::::::::::::::::::

Turmalinas •••••••••••••••••••••••••••••••

'rur queaee ••• ·•••••••••••••••••••••••••••••.

03,.99

QUalqus~ (lut~a••••••••••••• ~ •••••••••••••

'04.00

Outrae pedras preciOSas o semipreciosas,
trabalhadas oU lapidadas

04.01

~gatae•••••••••••••••••••••••••••••••••••

04.03
04.04

Ametietas. ó • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • '.
Citrinoa •••••••••••••••••••••••••••••••••

04.02
04.05
04.06
04.07
04.08

04.09
04.10
ll4.11
04.12
04.13

04.99

00.00

71.04

0>3.

I1guae~marinhl!\e••••••

"

.

EamacaIdee •••••••••••••••••••••••••.•••••

Granadas.~••••••••••••••••••••••••••••••
Olhoswdo_gato •••••••••••••••••••••••••••
Opalaa •••••••••••••••.••••••••••••••••••.•

Rub La

.

i~~~~~~;::::::::::::::;::::::::::::::;:::

Turmalinas ••••••••••'••••••••••••••••••••••

~~~i~~::ll~~t;~:::::::::::::::.::::::::::::'

Nr

"r

'. IH

Nr
Nr
Nr
Nr
er
"r
Nr

Nr

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

12
12
12

PEDRAS SINT~TICAS OU RECONSTITUfoAS, EM
BRUTO, LAPIDADAS OU DE OUTRO MODO TRABALHADAS, N~O ENGASTADAa NEM MONTADAS, MESH
MO ENFIADAS PARA FACILIDADE DE TRANSPORTE
MAS NRD ESPEClÁ~MENTE COMBINADAS

01.00

Em bl:uto'"j",""'~"".".""'.""".

12

02.00

Trabalhadas ou lapidadas ••••••••••'•••••••

12

00.00

pds ou RES!OUOS

OEllAPIDAC~O

DE PEDRAa

PRECIOSAS OU SEMIPRECIOSA,S e; DE PEDRA!i
SINTtncAS'
.

12
99.00

uuaeec

0

12

11 _ METAIS pRECIOSOS f [aI HfADOS ar ME:.
TAIS pRECIOSOS EM SBlIm OI! SflUIBA":.

.B.WlAOll-'..
00.00

PRATA E SUAS LIGAS(INCLUSIVE A PRATA DOU.
BADA E A PRATA PLATINAOA), EM BRUTO .OU S!.
MITBABALHADAS.

01.00

Prata em bruto •••• ,.; ••••••••••• , ••••••••

l'

02.00

Ligas da prata, em bruto •••••••••••••••••

0:3.00

Prata em po••••••••••••••••••••••••••••••

"ae

çe •••.•••••• ',' •.•••••••••••••••••••••••••••

,.

05.00

Tubos. barra0 ôoaa B semelhantos •••••••••

l'

06.00

Çh~pas. l~minaa. rôlhaa B tiras ••••••••••

lB

99.00

Outros •••••••••••••••••••••••••••••••••••

lB

00.00

fOLHEADOS DE

04.00

Barras. fioa a psrfi~adoa, da seção msal

lJt~DOS

PR~T~,

. '

E" BRUTO

OU SEMITRAB~

.-

ATOS

DO
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ALtQUOTAS

OÓDlGO

1.1
oi

71.07

71.08

,oi

02.00

Barras, fios B perfilados, do soção ~aci.
ça
.
Chapas, lâminas, r.ôlhas a tiras •••••••••••

re

99.00

Outros ••••••••••••••••••••••••••••••••••••

la

00.00

OURO E LIGAS DE OURO(INCLUSIVE OURO PLATI_
NADO}, EM BRUTO OU 5EMITRA8AlHADOS

01.·00

Ouro em bruto

01.00
71.06

I.P.I.

bruto •••••• ~ ••••••••••••

la
la

'.

la

.

em

la

o~.oo

ligas da ouro,

03.00

Ouro em pó

o~.oo

Barras, fio& e perfilBooe, da seção maci_
ça ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

05.00

Tubos, barras ôcaB a semelhantos ••••••••••

la
la

06.00

thapas, lâminas, fôlhaa a tiras •••••••••••

la

99.00

Outros ••••••••••••••••••••••••••••••••••••

18

00.00

rOlHEADOS DE OURO SCBRE METAIS COMUNS OU
SCBRE PRATA~ EM BRUTO OU SEMITRABALHAOOS

01.00

Barras, fios e perfilados, de seção maciça •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

02.00

Chapas, fôlhas, lâminas e tiras ••••••••••

la

99.00

Outros •••••••••••••••••••••••••••••••••••

18

00.00

PLATINA E METAIS DO GRUPO DA PLATINA
t
SUAS LIGAS, EM BRUTO OU SrMIT~ABALHAOOS

la

01.00

Platina am bruto •••••••••••••••••••••••••

la

02.00

Ligas da platina, em bruto •••••••••••••••

18

03.00

Platina, em esponja ••••••••••••••••••••••

la

04.00

Platina, em po •••••••••••••••••••••••••••

la

05.00

Sarras, fios e perfilados. da seção maci_
ça r de platina fi '::;U3S ligas •••••••••••••••

la

06.00

Chapas, lâminas , fôlhas e tiras, de pIa.
tina '8 suas ligas ••••••••••••••••••••••••

la

07.00

Tubos e barras êcss. de platina o suas li
gas
7

la

08.00
09.00

Paládio, em bruto ••••••••••••••••••••••••
Ligas de palódio, a~ bruto ••••••••••••••••

la
18

-10.00

Paládio, em esponja •••••••••••••••••••••••

la

11.00

Paládto, em po............................

18

12.00-

Barras" ~ioe e perfilados, de seção mao!.
ça,de paladio a suas ligas •• ~ •••••••••••••

18

13.00

-cnecee, lâminas', rôlhas a tiras •. de paló.

dio e eueb l1"goo••••• o·• •••• o••••••••••••••

18

14.00

Tubos a barras ôces. da paládio e auaa li
gas •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

la

99.00

Outros

99.01
99.02
99.99

~~ ~~~:~::::::::::::::::::::::::::.:::::::
Qualquar outro ••••••••••••••••••••.•••••••

18
18
18

oas,
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CóDIGO

ALíQUOTAS

Jl!ERCADOR1À

LI
oi

71.10

00.00

-

01.00

Barres, fio a 8 perfilados, de seção maciM
çi\ •• 0,0 • • 0.° • • • ~ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 0.

16

02.00

ühap'ee , lâ.minaa. fôlhnB e tiraB •••• ~ •••••

16

~9.DO

Outros ••••••••••••••••••• ·• ••••••••• ,

16

QU.DO

CINZAS DE OURIVESARIA. RESíDUOS E DESPERM
afCIOS OE METAIS PRECIOSOS
.

01.00

Da Duro ••.••••••••••.•••.•••••,••••••••••••••

99.00

Outros •.•••••••••••••••••••.••••••• : •••••••

III _ BppTtRIA. JOALHERIA t OUTRAS
rAlJIJlM .

'11.13.

71.14

,,'

FOLHEADOS DE PLATINA OU DE METAIS 00 GRU_
PO'OA"PLATINA, SOBRE METAIS COMUNS OU sOBRE METAIS PRECIOSOS, EH BRUTO OU 5EMITRA
BALHADOS.·

7' ,11

IoP.I.

o ••••

"

15

MANl!~

DD.D~

ARTIGOS DE'BIJUTERIA E DE JOALHERIA E.
SUAS PARTES, DE METAIS PRECIOSOS OU OE
fOLHEADOS PE METAIS PRECIOSOS

01.00

Da prata •••••••••••••• ~ ••••••••••••••••••

16

02.00

De ouro •••••••••••••••••••••••••••• ~ •••••

16

03.00

Da platina•••••••••••••••••••••••••••••••

16

99.00
00.00

[)utros •••••••••••••••••••••••••••••••••.• ~

16

ARTIGOS DE OURIVESARIA E SUAS PARTES,DE
METAIS PRECIOSOS OU DE fOLHEADOS DE METAIS PRECIOSOS

01.00

Os praia............... ••••••• ••••••••••••

24

02.00

Os ouro ••••••••••·••••••••••••••••• , ••• ~...

24

03.00

Os platina•••. ,~ •• i •••...•..........•.. ~..

24

04.00

De matai~ do grupo da platina •• ~.........

24

99.00

Outros.. •••••••• •••••••• ...... ••• ••••• ••.•

18

00.00

OUTRAS MANUfATURAS DE METAIS PRECIOSOS OU
DE fOLHEADOS DE HETAISPRECIOSOS

0.1•.00

Da prata ••••••••• ; ••••••••••••••••.•••••••

12

02.00

Do

ouro •••••••••••• t,; ••••••••••••••••••••

12

03.00

De

pl~tina •••••••••••••••• ~

••••••••••••••

12

99.00

Outros •.•• ,.t ••••.••••••••.••••••••••••••••••

12

MANUfATURAS DE ptROLAS NATURAIS ,DE PE_
DRAS PRECIOSAS E SEMIPRECIOSAS OU DE PE~
ORAS SINT~TICAS OU RECONSTITufDAS

71.15

fi

01.00

De pérolsn. inclusivo colar co~ ousem
cho e colar por enfiar ••••••••••••••• , •••

02.00

00

po~ra

precioos'ou oemiprsciosB. com ou

24

sem fe.cho •••••••••••••••••••.•••••••••• , ••

2'

99 • .00

Outros

, ••••••••••

24

00.00

BIJUTERIA DE fANTASIA •••••• , •••••••••••••

24

0:03.
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72

Moedas

!QI!
(12~1)

O prosonte CapItulo não comproende as moedas quo t~

nham caracter!sticas da objetos da coleção (posição
99.05).

CÓDIGO
Poaiçüo
72.01

AL1QUOTAS

MERCADORIA

Subpo$1ÇllO

e

li

Item

00.00

I.P.I.
"

MOEDAS

01.00

D. ouro ••••••••••••.••••••••••••••• ~ ••••••

NT

02.00

D. prata •••••••••••••••••••••••••••••••••

NT

03.00

D' nut r oa metais •••••••••••••••••••••••••

NT

04.00

S~l!I

eueec legal, excet.ç d. ouro ••••••••••

NT

S E

ç A'

O

xv

METAIS COMUNS E MANUrATURAS btSTES METAIS

NOTAS
(XV_1)

A prasente Seção não compreende.e
a} côres e tintas preparadas à-base do pós ou parw
tículas metélicas; bem 'como 8S fôlhes para mar_
cor a fogo (ppsiçõeB 32.08 a'32.l0 a 32.13).
b) ferrocérios e outras lig.as pirofó'ricas( posição
36.07) ;

c) chapéus e capacetes motélicos s Duas partes IDaM
tálicas. das posições 65.06 e 65.07;
d) armações B partos metálicas de guarda~chuvas
guarda_sóia ou sombrinhas (posição 66.03);
e) artigos do CapltulO 71 o. principalmonto,as li
ges de metais preciosos, os metais comuns folhe.!!.
dos ds metais preciosos o a bijuteria do fenta
sia de mat~is comuns;
r) artigos comproendidos na seção XVI (m~quinas
aparelhos; material elótrico)i

g) vias férreas montadas(posição 8G.IO}
artigos compreendidos ns Seção XVII;

(]

a

outroe

h) inetrumentoo e aparelhos classificados oa
XVIlI, ..iriclusivo mo j aa de rológioSI.

Seção

i) ehumboe de caça ,(posição ·93.07) e outros
9q~ classificadoe na Seção XIX (arma0 o
çõ~s);
.

artimuni M

J} ~rtigoe compreendido e no Capítulo ~4 (móveis
pa~tss elásticas de cams, stc~)~

O:8S.
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ou temia (posição 96.06);

m) artigos claosificados no CapItulo 97
brinquedoB B srtigoa de esporte);

(jogos

n) botões,

B

cenet ee ,

lapisoirao,

penas

cut rae

artigos do Capítulo 98 (manufaturas diverBaB)~

(XV.2)

Em tÔdll6 as Seções da Nomenclatura aio ccns í.de ea-,
dos como partas e sceooórios de uso geral. do mo_
tais comuns:

a)

00 artigos moncionados nas posições 73.20,73.25,
73.29, 73.31 a 73.32, bem como oe artigos seme_
lhantes de outros metais comuna;

b) aa molas e rôlhas do molas de matais comuns, eX_
cato as molas poro. relógios (posição 91.11).
c) os artigos compreondidos naa
pooiçõoa
83.02, 83.07, 83.09, 83.12 o 83.14.

a3.01,

Nos Cap!tulos 73 a 62 (oxcoto 8S posições 73.29
e 74.13), n referência a partes e peças separa _
das não abrange as partes e acessórios de
uso
geral no sentido acima indicado.
Sam prajuI~o do disposto no parágrafo precedon_
ta o na Nota do CapItulo 83, ao manufatura~ que
cor-reeponden aos cep It uã.ce 82 e 83
exercem-se
dos CapItulos 73 a 81.
(XV_3.)

Rogra para a classificação das ligas~
a) as ligas ds motais comuns que contenham, em pã_
eo,mais ds 10% de níquel claseificarn-se com o
nIquel, salvo o ceec em que ·0 ferro pradomine
am pãso Bôers cada um doe outros oomponentes;
b) as farro_ligas a cobre-ligas correapondem
posições 73.02 e 74.02, respectivamente;

as

c) as domais ligas de metaia comuns claasificam_DO
com o matal que predomine em pôso sôbre cada um
doa outroe componentes;
d) as lig8s (difarantee das ferro_ligas e doa co_
bre_ligae) de matai a cemuns, da pre8ente Seção,
~ de eLemant ca não compreendidos na mesma, classificam_ee como liga0.
metais comuns da pra_
eente Seção, dosda que o pãeo total dâetee me
taia,ssJa igusl ou superIor ao doe outroe el~_
lIlento~J
'.

da

e)

as misturas e i.nt er Lzadaa da pós metálicos e as
m.i e t.ur ae heterogênGas InUmas, o.btides por fusão, seguem o rogime daa ligas.

(XV.l>.)

Salvo~ diaposiçõos em ecnt eêr.í o, em tâdas as
S~
çües da No~enclatura onde se designe nominalmente
um metal, a den;Jfilinaç'ão empregada ..r eferewee igual_
ment e às ligl's classificadas com
o'<refarido m~
tal, por aplicação d<l Nota (XY_3).

(XV.S)

Regras pera 11 classific<lçâo dos artigos ccmpcs t.ce s
5dvo disposiçõeo especf aí.s em contráriO. as ffi<).nu-
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faturas de metais ~o~uns,
ou considerados CO~G
tais, quo compreendam dois ou mais metais comun~.
clqssificam~se cerno ~anufaturas correspondentes aa
metal que predomine em pôso.
p ar a a ap Lí.c eçjio desta regra conoideram-s8:
~)

b)

(xv.s)

r er-rc fundido, a ferra e o 2r;:O _ como se
titufss8r" Um oá metal;

(l

ca~

as ligas - como 'constitufdo.s inteiramente pelo
metal cujo regime e eçuem , em vi r tuoe do dispo,!.
to na Nata (XV_3).

Nesta Seção, a expressão ~pcrdfcios pu
~ucah:
de metais ou manuf~turas de metais refere_se à au_
cata ou aos de sp e rd.i c í.os
mente à recuperação de
produtos ou composiç'ões

CAPíTULO

73

FerrQ fundido, forro a aço

!!.Qlli
(73_1)

Consideram_ao

;;I)

co~o:

Forro fundido

(posiç';ío 73.01):

Os produtos ferrosos quo contenham, a~ pêso, n~
m{nimo, l,9j. do ca.b~no o podendo contar, ain da, conjunta ou isoladamente:
_
_
_
_
_
_

monos d~ 15!- da fósfo.o,
até 81> do silfcio,
~te 6/. da manganêo l •
ató 301> do cromo,
até 401> de tungstsnio oU volfrâmio,
atá 101-, no t o t a L, de outros Dlamantos do l i
g",,(nfquel, cobre, alumínio, titâryio J vanádio,
molibdênio, etc.).

No entanto, 85 ligas fa~rDsas chamadas aços inde fo.máveis. qua contonham,om pôso, no mfnimo, l,~
do carbono e quo apresentam às c a racb er-Ls t Lcas de
ar;:o cl~ssificam-se com os aços, sogundo sou tipo~
b ) forro"spiogel"(posição 73.01)~
Os produtos ferrosos ~ua contenham, em pêso
de 6% até 301- do mang~nôs e que corrospon~
dam, no quo so·refera a outras caractsr{sticas •
à definição da i'lot::l; (73_1) ..!!).
m~is

c) Ferro-ligas (posição 73.02);
Do produtos ferrosoS de fundi,"ão, em bruto, qu~
não se prestem pràticamante nem à laminação na.
a o forjamento, mas constituam composições utill:.
zava Ls em siderurgia, contendo, em pôoo, CQnjlJ,!!.
ta ou isolada~ante.
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Df, de silício,

mais de 3010 de manganês,
mais. de 30j da cromo,
mais de 40j. de tungstênio ou lJolfrâmio,
- mais de 101,no t oba L, devout r oo elementos

de
liga (alumínio, titânio, 'vanéd i o , r.lOlibdênio t

nióbio, etc., cOm exclusão do cobro).
A proporção total dos 'elementos do liga n'iío forro_
50S não pode ult:rapassar, em p ê.so , 96;;6 para as f0E.
ra_ligas que contcnh<lm silício, 92% para
contenham lIIanganês sem silício e 90% para

as

qUE!

as

dc-,

Os aços que contenham, em pêeo , Um 'ou me.í s

cl~

lI1ais.

n ) Aco-lioas(posição 73.15):

montos nas seguintes porporçõos:
mais do 2%, de manqanés e silíCi,="

considera _

dos em conjunto,
2(, ou mais do manganês,
- 2;~ ou mais de silício,
_ 0,501- ou mais de níquel,
O,lOf, ou mais de molibdênio,

- o,soy;

ou ma í s de cromo,
0,10% ou [:Iais do vanádio,

- 0;3010 ou ma s
- 0,301 oU m~is
- 0,301- ou mais
0,40;' ou muis
ã

do tungstânitl

ou

volfrâmio,

de cobalto,
do Ulurr.{nio,
do. cobre,

- O,lar: ou mais de chumbo ,
_ 0,12% ou mea a de fósforo,

0,101- ou mais do onxôfl.'e,
0,2010 ou ma!.s. de fósfo:':o o enxô,fro,. consider-ª.
dos em conjunto,

O~lOp ou m~is de outros clementos, considora~
dos

â

so Ladamen t e ,

li) AGO alto~carbano (posição 73.15):
o aço qUo'contenho, em pês o, 0,6% ou mais
do
carbono, sempro que o teor de enxôfre 8 de fós_
foro ee je inforior, nm pésn, a O,04j~ para

cada

Ur.1 dêstllS elementos, considerados isoladarnllnto,
e 0,07.1 se os dois ele~'cmtos rôrcm c onsIde r adoa
conjunt<J.mente.
r) reno_pudlado ou de pacote (posiç<lo 7:.5.06):
us produtoo de s t í naõo s
to ou

à

<l

lar:linaç;o, ao forjamoLi

r ef und'í.çao , obtidos:

sajo pela ação do martelo_pilão sôbro uma lu~
pe da r c c co-pucn aco ; o fim do eliminar a esc.§,
ria d,,; afinação,
- seja por soldoçem, por meio do laminação a aI
ta t cmpe r-at ur a , do pacot c s de sucata .de ferro
ou da aço, ou do pacotes de f e r r n-pud Iado ,
9) linootes (p os

íç

iio 73.0:'):

Os produtas destinados

à

la~i0a~llo ou ao forja-
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menta, elabo~adõs por fusão c obtidos par vaZ84
menta om molda.
quad~8dos ou retClngu18:,es("blooms")
pal8nQuilha (posição 73.07):

h) Desbostes

rJ

F.s s emí.nenura turco da SSCro retangular ou quadI"!!,
d<l, cuje s aç ao t z-ans vo r s a L :.;~ja superior
:a
1.22Smm 2 , o cuja espessura seja superior
quarta parto

da

à

largura.

i) Q.E!:'~~~~..e..~<.:nos (t'c i ebo" _e~E.E..geto")( posição
• 73.07):
As samimanuFatu:,as da scç~o retangular, da
vs~es5ura mfnima da 6

uma

mm e da largura mInima de

à

lSQmm, e cuja copa55ura n:Jo so~~ Dupariar
quarta parte da lar9ura.

j) 80binas pa-a relaminacão(posiç30 73.08):
As somimanufatu~as luminadas a quente, de seção'
retangular, de espessura minima de l,5mm e de
Lar qur a superior a 50amm, ap r-us onbadaa em rolos

cont Inucs {bob Lnac ) da piiso ;"ioimo de 500 kg.

1) Chap<is universais (posição 73.'iJ9):
a

Os produtoG de Goção rotangular, laminauos

quontc , no sentido do co:nprir:HJnto, em caixas fEchadas ou 2m laminador universal, do

o5~e5sura

de mais de 5mm ató 108 mm e da largura
do 150 mm. at8 1.200 mm,

de mais

r.1) ~ (posição 73.• 12);
Os' produtos Lam nados , cera bordas, cortadas

ou

í

não., da seção retangular, do eepeseu ea

máxima

de 6mm, de largura rséx tme de 500mm e cuja espe.§.
aur-a não ultrapasso a décima parta da largura .,
apresentados em tiras r-o t Lfneas , em r o os
í

"cu

í

rim feixes dobrados .•
n) Chaoas (posição 73.13):
Os produtos laminados, exceto as bobinas

para

;;eL:,minaçüa def'Lrd daa na /lata (73-1), j).

de

qua Lque r CSpOS5Ul'a e , so ês c ce produtos s50
.forma quadrada ou r e t anqu.l a r , 'do largura
rior

da
cup-,"-

500::1[;).

ri

Ne posição 73.13 fica:;, co",pracmdidas, entro

o!:!..

tras, e s chopa s cor-tadas em for",n d.íf o ron t e

da

quadr-ada ou r-o t anquj c r ,;Jcrfuradas, onduladas
cc<::nnl<::d'ls, e s t r.í adas , polidas ou r cvo s t das
í

do s dc quo êet eo trni:Jalho(; nüo lhes ccnfi!:"n~ caccct or-Io t cae de ar t.r coe ou de ccnurc t.ur ae claq.
í

c.í r cac cc om outros posições da Ncmonc Lat.ur-a ,
í

'Os produtos da se·ç5o maciça, e s t Lr adns ou trefi
lados

(l

frio, cuja secàc transversal,

que seja sua forma, não a~cê!da 13 mn
moio::- dimensão.

i::ntretonto, pa!:"a a

qualquer
em

sua

mb erpr ot e.,
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metro interno que exceda 400 mm , e do enp eceur a da

par ode superior a 10,5mm.
NOTA

Cm,1PLUtENTAR

Ale (73_1)Consideraro_oll como:
a) Aço_liga rápido, o aço-Lí ce cont ondo , ar:!

PS8[\

maãs de 101> ,de tungstênio .í so Ladaraent.a

ou maio
do 8% do tungotônio o mo1ibdê nio em conjunto ,
mesmo coe adição de qualquer outro nj nmant.o ,

b ) Aço_liga inoxidável, o aço.,1iga contendo, em

pi-

80, mais de lI); de cromo, mesmo com adição
qual cuez outro elomonto.

do

CÓDXGO

l'oaição

73.01

7,3.02

ALtQUOTAS

MERCAOORlA

Subpoaiçll.o
e Ire,

00.00

,

X.I

I.F.X.
"

FERRO FUNDIDO (INCLUSIVE FERRO_·S'PIEGEL).
El1 BRUTO, Hl LINGOTES, LINL;TI'AD05. 9Locos
OU FORMAS SEMELHANTES

•

0l.00

Ferro_spí.eoel ••••••••••••••••••••••••••••

02.00

Ferro fundido

02.01
02.99

farro gusa ••••••••••••••••••••••••_•••••••
Qualquer outro •••••••••••••••••••••••••••

•

01.00

Forro-alumInio •••••••••••••••••••••••••••

4 _

02.00

Ferro~boro•••••••••••••••••••••••••••••••

4

03.00

ferro~cobalto••••••••••••• ~

4

04.00

reerc-cecec •••••••••••••••••••••••••••••.•

05.00

ferro.,mangenês •••••••••••••••••••••• '" ~.

06.00

ferro_molibdanio ••••_•••••••••••••••••••••

07.00

rerro-nIquel •••••••••••••••••••••••••••••

08.00

Farro~9ilIcio. contando maio' do 8% da 9i_'

4

00.00

,

.

•• ; •••••••••••

•
•
•

.

•

r.ícrc até. 90%- inclusi,va~ sem alumínio oU
com menos da 5% de alumJ.nio •••••••.•••••••

4

,-

09.00

ferro_sil!cio_alumInio. con~ãndo, simu:!;~
noamonto, 5% ou maio do aluminio e mais
de 8% de eilicio ••.•••••••••••••••••••••••

·10.00

rerro_silicio_cromo, contend~; simultânoa
mente, 30% ou mais de silício e ,30% ou
maia de cromo •••••••••••••••••••••••• -••• ~

11.00'

ferro_si1Icio.manganâs_alum!nib, contendo
aimu1tâneamente ~ ou mais da a1umInio.
mais d~ 8% do oi1J.cio o 15% ou mais de
manganes •• _•••••••••••••••••••••••••••••_••

12.00

ferro_Htânio e ferro_sil!cio_titâni~ •• :.

13.00

forro_!;unglltsnio o ferro~si1!cio_tugstâ ..
nio •••••••••••••••• ~ •••••••••••••••••••••

14.00

ferro_vanádio ••••••••••••••••••••••_•••••.•

.4

15.00

forro_zircônio ••••••••••••••••••••••• ~ •••

16.00

SilIcio_spiegol a farro_silicio_manganês.
contendo simultânoamente maie de 8% .de
si1Icia 8.15% ou maia de manganês ••••••••

•

"
-'

•
4-

,,
..

4

~' ~.

---4

4

om.
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CÓDIGO

r.r
"'

73.02

73.03

I.P.J..
j

99.00

outros•••••••••••••••••••••••••••••••••••

4

00.00

SUCATA E DESPERDíCIOS DE FERRO FUNDIOO,
DE FERRO Ou DE AÇO •••••••••••••••••••••••

NT

00.00

GRAlJALHA DE fERRO fUNDIDO OU DE AÇO, MES_

MO TRITURADA OU

C~LIBRADA

01.00

ür-ana Lhe do poã Ime rvtc , o••••••

99.00

Outras •••••••••••••••••••••••

4

00.00

PÓ DE FERRO OU DE AÇO; fERRO B AÇO

0'0 0.0 ••••••

4

ESPO~

:JOSDS (ESPONJAS)

73.06

'13.08

01.00

Pó dEI ferro ou do aço

.

4

02.00

Eúponja de forro ou do aço •••••••••••••••

4

00.00

FERRO E AÇO, EM BLOCOS PlJDLADOS OU DE PA-

COTE, EM LINGOTES OU EM BLOCOS
01.00

Em lingotes ••••••• ~

~9.00

outros

00.00

~ERRD

E.AÇO EM DESBASTES QUADRADOS OU RE
TANGULARES ( "BLOOMS") E P ALANQUILHA; DESBA
TES PLANOS ("SLABS" E "LARGETS"); PEÇASDE FERRO OU DE AÇO SUlPLESMUJTE DESBASTADAS POR fORJAt~ENTO OU MARTELAGE~l (ESBOÇO
.
DE fORJA)

01.00

D(wbastes quadrados ou retangulares
(vbj.ocmo'") e ·pál:anquilha •• '• ••••••••••••••

4

02.00

Desbas t ea planos ("slabs"

4

03.00

Esboço(l de forja

00.00

eoemas PARA RElM\INAÇÃO' DE FERRO OU DE
AÇO•••••,••• '• •••••••••••••••••• : ••••••••••

00.00

CHAPAS UNIVERSAIS, DE FERRO OU DE AÇO••••

00.00

BARRAS DE fERRO OU DE AÇO, LAMINADAS OU
EllTRUjADAS A QUENTE OU fORJADAS (INCLUSI
\lE rtO_~lA:QUINA); BARRAS DE FERRO OU
DE
AÇO,OBTIDAS OU ACABADAS A FRIO; BARRAS
OCAS DE AÇO, PARA PERFURAÇÃO DE tllNAS

:

.

4

.

4,

a "largats")...
;

,••••••• ; ..

"
4
5

5

01.00

Fio,_máquina •••••••••••••••••••••••••••••

02.00

Earras ôcas para perfuração dc'mina::; ••••

5

99.00

aut.ras

.

5

00.00

PERfILADOS DE FERRO OU DE AÇO, LAmNADOS
OU EnRUSADOS A QUENTE OU FORJADOS OU ,
AINDA, OBTIDOS OU ACABADOS A FRIOjESTA_
tAS-PRANCHAS DE FERRO OU DE AÇO,
~lESHO
PERFURADAS OU CONSTITuíDAS DE ELU\ENTOS
REUNIDOS

01.00

De formato e::;peciill,. próprio"para fabri_
caça0 de aro para roda de velculo autom~
t o r ••••••••••••••••••• : •••••••••••••••••

5,

02. 00

Estacas-pr"ch<l~

03.00

Do '''l~"iJaom U,.cem altura de aOmm ou mais

5

04.00'

De oeç';;.o em U, com altura. meno r que 80 mm

5

:r,

•••••,

~

.

5

Ó5.00

De ()eç~o em

com 'altura do BOmm ou mai e

5

06.00

09 5SÇ80 em l, com altUra menor que 80 mm

5'

O?3.
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CÓDIGO

PoBiÇíí.o

ALtQOÜl'AS

Sub90a1çao
e Item

1.1

"

I.P.I.

"

07.00

De ceçiio 81:1 11, com altura de Bflmrn ou me s

OB.OO

Os o cçao em H,

09.00

Do seç30 c ant one r e , com aba (quando de abas desiguo~s, a ma~or) de SOmm ou ma~o ••

5

10.00

De SBÇ'iíO cantoneira, com aba (quando de a_
bas desiguais, a maior) de ~8nos de 00 mm

5

ã

5

com altura menor que BO rarn
í

Outros
99.01
99.99

De 80mm ou mais ••••••••••••••••••••••••••
üua j que r outro
..

5
5

73.12

00.00

TIRAS DE FERRO OU DE AÇO, lAtHNAOIIS
QUENTE OU li FRIO

.

5

73.13

OC.OO

CHAPAS DE FERRO OU DE AÇO, LA1'.H:ADIIS
QUENTE OU A rmo

01.00

~Jão rovestidas, de

p[)ssurOl ••••

'73.13

li

A

mais de (1,75mm do es.

5

02.00

Nno revestidas, de 3mm atá 4,75mm de c s-.
pessura
..

5

03.00

Não rcvsstidas, ds mencc de 3."m
sura

04.00

Estanhadas (fôiha-de- f landres)

04. oi
04.99
05.00

Do 41 kg a 88,5 kg ,por caixo básica •••••
Qualquer Qutro
.
Revestidas, de ~ain de 4,75 mm

05.01

Revestidas de z nco í ça Lvan z ada c ) ••••••••

05.02

RBvestidos de chumbo

.

5

05.03

Revestidas de c r orao

..

5

05.04
05.99

kcvoct oas de pl~stico ou resina sintctica ••••••••••••••••••••••••••••••••••• • •••
Qual'luer outra ••••••• ..

5
5

06.00

Revestidao, de 3~m ~té 4,75 mm

~

í

do

espes
.

í

í

06.01

R~vostidas de

06.02

06.99

RsvestidOls de chumbo
;
.
Rc vc s t Lda s dB c r orao
Rovootidas de pl~~ti~~' ~~. ~~;i~;' ~i~t.~ti~
cOl•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Qualquer outra
..

07.00

R[)vostidas, de menos de 3mm

06.03

06.04

5
5

zinco(galvanizadan) ••••••••
5
5
5

5

07.01

Rovestidas de

zinco(galvanizada::;) ••••••••

5

07.02

Heve s t i.dae de

cr.umbc

.

5

07.03

Revestidas de cromo

..

5

07.0/1

Revestidas de plástico ou restina sinté_
t ca
.

07.99

Qualquer outra

00.00

FIOS DE FERRO OU DE AÇO, NUS OU REVESTI_

ã

'73.14

.

5

Ol.OO

Nus

01.01
Dl. 99

Ovalados para cerca •••••••.••••.••••••••••
üua k que r- nutro ••••••••••• .-•• ·
..

5
5

DOS, CDt\ EXCLUSÃO DOS FIOS ISOlflDOS UTILIZADOS coao CONDUTORES El~TRICOS

536

Aros

CÓDIGO

DO PODER ExECUTIVO

",.

oro.

:Poa1.çíío SubJl<)lliçao

•

02.00

Reve s t.Ldos

02.01

Ovalados para corca
.
Revestidos de zinco(galvanizados) •••••••
Reve s t dos da cobre •••••
Dua Lquer- outro
.

02.02
02.03

02.99

'3.15

00.00

AÇO_LIGAS E AÇO-ALTO_CARBNJO NAS

INDICADAS NAS
01.00
']3.15

POSIÇÕ~5

fO~~tAS

73.06 A 73.14

Em lingotes

cr. oi

De aço-aLto-carbono ••••••••••••••••••••••

5

01.02
0l.03

De aço-liga inoxidável ••••••••••••••• ,••••
De aço-liga rápido ••• '" •••••••••••••••••
Qualquer outro
'"
.

5
5

01. 99

02.00

Do sb as bee quadrados ou retangulares ••••••
(~bloom8") e palaflQuilha1 desbec tes pj.enus ("slabs" e "laI"gets")

02. oi
02,02
02.03

De aço-alta-carbono

.

g~ ~~~:-U~: ~~~~~~~~~:.::::::::::::: ':':::::

02.99

üuaj que r outro •••••••••.•••••••••••••••••

03.00

Esboços do forja

03, Dl
03.99

De aço-alta-carbono .•••••••••••••••••••••
Qualquer outro •••••••••••••••••••••••••••

5

5
5
5
5

5
5

04.99

Bobinas para reIami~ação

04.01
04,02

De

Do <Iço_liga inoxidavel •••••••••••••••••••

5
5

04.99

Qualquer outro

5

05. DO

Chapas universais

05.01

00 <lço-a~to-~<lrb~n9.""""""" ••••••••
00 <lço_l1ga 1nox1davol •••••••••••••••••••

5
5

QU:"llquor outro •••••••••••••••••••••••••••

5

.05.02
05.99

aço-alto-carbor;o •••••• ~ ••••••••••••••
.

06.00

Fio_máqUina

06. oi

De açc-<llto_ca.bono ••••••••••••••••••••••

06.02

De aço-liga inoxidável ••••••.••••••••••••

5

D6.03

De aço-liga rápido

..

5

06,04
06.99

De <lço_sil{cio_~anganês ••••••••••••••••••
Qualquer outro •••••••••••••••••••••••••••

5

07.00

Barr<lo ocas para perfuração de minas

07. Dl

De eçc-ur.ec-cerbcno ••••••••••••••••••••••
Qualquer outro
.

07.99

oe.oo

73.15

5
5
5
5

0.0 • • • • • • • • • • • • •

í

,

5

5

5

5

Sarrao laminadas ou extrusadas a quente
ou forjadas; b ar r as obtidas·,~,Ju acabcoes
a frio

0.9.01

Da aço-a r to-carbong

.

5

03.02
00.03
00,04
08.99

g:De aço-sil{cio-manganês
~~~:it~: ~2~~~~~~~:::::::::::::::::::
•••••••••••••••••

5
5
5
5

09.00

pnr-f Ladoa laminado~ ou ext ru sado s a quen

09.01
09.02
09.03
09.04
O? 99

Qualquer outro

.

í

te ou forjados ou, ainda, obtidos ou
bados a frio, de 80 mm ou mais

~ca

De eç c-eà to-carbcnc ••••••••••••••••••••••
De aço-liga inoxidável •••••••••••••••••••

g:üuar:~~:;ti{c~~~~~~~;~~;::::::::::::::::::
oue r outro •••••••••••••••••••••••••••

5
5

5
5
5

ATOS DO PODER EXECUTIVO
CóDIGO
l'o~ição

o

ItCl!l

10.00

Perfiladas laminades ou oxtrusados e- quen
te ou forjados ou, a i-nda, obtidos nu aca::'
badlls a frill, de menllS de SO mm

10.01
10.02
10.03
10.04
10.99

De açll~altll_carbonc:! ••••••••••••••••••••••
Os açll_liga ilJllxidavel
.
De açll-l~g;;. :apido ••• 1" ••••••••••••••••••
De eco-es i rcro-maooanee ••••••••••••••••••
DueLquo r outro ••••••••••••••••••• !
.

11.00

Estacas_pranchas

11. ru
11.99

De aço-aj eevearbonc ••••••••••••••••••••••
Qualquer oy.tro •••••••••••••••••••••••••••

12.00

Tiras

12.01
12.02
12.03
12.04
12.99

Do ac:o-alto-carbong ••••••••••••.••••••••••
De <lçll_1iga ilJoxidavel •••••••••••••••••••
De açll..,l~g';! :<Ipido ••• : •••••••••••••••••••
De eço-eã t t cão-maoçanes ••••••••••••••••••
Qualquor outro •••••••••••••••••••••••••••

13.00

Chapas do maio do 4,75mm da espessura,não
revestidas

13.01
13.02
13.03
13.04'
13.99

De aço- aj co-carbono •• " •••••••••••••••••••
De aço_l~g~ inaxidável •••• ~ ••••••••••••••
Do -aço_("iJ.lJ.ciq(~hapas magnotic,as) ••••••••
Do aç)J-liga rapl-do •••••••••.••••••••••••••
Qualquer outro •••••••••••••••••••••••••••

·14.0Q
'14.01
14.02
14.03
14.04
14.99
15.00

"l3.15

MERCADORI.A.

Subl'os1çllo

5
5
5
5

5

5
5

5
5

5
5

5

5
5
5
5
5

Chapas de ~ até 4,75 mm de aspasoura;não
. r eveee t oae

g:De aço_sl-llcl-q
:~~_~~~~-~~~~~d~~;i::::::::::::::::::·
(chapas mangétJ.caB) •••••••
De aço_ll-ga rapido •••••••••••••••••••••••
Qualquer outro •••.••••••••••••••••••••••••
Chapas de msnos de 3mm

rovoaercao

do

5
5
5
5
5

osposou~a, nao

15.01

De aç c--e Lt ovcanbono ••••••••••••••••••.••••

15.02'
15.03
15.04
15.99

Os aço_liga inoxidavel ••••••••••••••••• ~.
Os aço-silício;! (chapas magnéticas) •••••••
Do. aço_liga rapido •••••••••••••••••••••••
Qualquer outro
.

16.00

Chapas do mais de 4,75 mm de sspos::Jura,
revestidas
.

16.01
16.99

De açn-e Lt ovca rbonc ••••••••••••••••••••••
Qualquer ou t r-o••••••••.•••••••••••••••••••

17 .00

Chapas de 3 até 4,75 mm do o::Jpossura.,reVO::Jtidas

17. oi
17.99

De oço~alto_c!lrbono ••••••••••••••••••••••
Qualquer outro •••••••••••••••••••••••••••

18.00

Chapas de monll::) do 3mm de ospessura,
tidas

18.01
18.99

De aço-alto_carbono ••••• ~~ •••••••••••••••

5

5
5
5
5

5
5

5
5

re~

Qualquer llutrO •••••••••••••••••••••••••••
eço-alto~carbono

19.00

Fios de

19.01
19.02
19.99

üvaj accs para cerca ••••••••••••••••••••••
Revestidos do zinco(galvanizados) ••••••••
Qualquer outro •••••••••••••• ""." •••••••

20.00

fios de aço~liga Lnox Ldáve L

5
5
5
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CÓDIGO

1 •.1

73.16

20.01

Não revestidos, da menos do O~lO mm OU~
mais do lmm
na ma~or dimensao, om coça0
transvorsal. ••••••••.••••••••••••••••••••

5

20.99

Qualquer outro •••••••••

o-o • • • • • • • • • • • • • • •

5

21.00

F'Los de aç oc Li qa. •••••••••••••••••••••••••

5

00.00.

ELE{1ENTOS DE' VIAS r{RREAS. DE fERRO fUN_
DIDO, DE fERRO OU DE AÇO; TRILHOS, CONTR
TRILHOS, AGULHAS, CRUZETAS, CRUZAMENTOS
E DESVIOS, ALAVANCAS PARA COMANDOS DE AG
LHA.S, CRHIALHEIRAS, OORt~ENTES OU TRAVES
SAS, TALAS DE JUNÇ O, PLACAS DE APOIO,PE
ÇAS DE JUNÇÃO (PLACAS PARA TALAS DE JUN_
çÃO), PLACAS E TIRANTES DE SEPARAÇÃO E
OUTRAS PEÇAS PRÓPRIAS PARA fIXAÇÃO, ARTI
CUU\çJl:o, COLOCAÇÃO, OU JUNÇÃO DOS TRILHOS

01. 00

Trilhos

01.01
01.02

Trilhos de Z5 a 57 kg/m •••••••••••••••••
Trilhos .com f13090••••••••••••••••••••••
Qualquer outro •••••••••••••·••••••• ~ •••••

or . 99

73.16

-a.m

5
5

5

02.8,C

'tc i ee do junç[;o e placas do apôio

02.01
02.02

Para trilhos pesado de 25 a 57 kq/m
.
cue i qoe c outro ••••••••••••••••••• ,_ ••••••

5
5

03.00

CC"smalh,"ir<.ls e ace asc r r oe •••••..•••••••••

5

04.00

Agulhas, c cuz amen t cc , desvio::;, travessas,
caõe r ee , cQxins, supatas e cunhas •••••••

5

í

73.},7

I.P.I.
"

05.00

O'oclnentes •••••••••••••••••••••••••••.•••••

5

99.00

outros ••••••••••••••••••••••••••••••••

5

oo.no

TUBOS

C1. 00

De r c r-r c fundido centrifugado de menos de
600r:,,;) de diú",e t::-o •••••••••••••••• " ••.•••••
Outros
.

00.00

oc rtnno

0'0

fUfJOIDD

TUSOS(HiCLUSIV[ SEUS ESBOÇOS)

DE

8
U

FERRO

OU DE AÇO, COÇ·1EXCLUSí'\0 DO? COtJDUTOS f 011

ÇAOOS DA POSIÇÃO 73.19

oi , do

Esboços para tubos

01.01
01.02

D'e ferro ou cie aço co"'O"'
De uçe-ulto-carbono oU CO

02.CC

Com

02. Dl
02.02
02.03
02. G4

De ferro'" aço

Cobroudos ••••••••••••••••••••••••••••••••

O", <Iço_liga inoxidcv81. •••••••••••••••••

uço_iJ1to_ca.bono
outros aço s-c I í qa

03.00

S:c'n costura

03. nc

03.0:

••••

Ea Lv a n Lz ado a ••••••••••••••••••••••••••••

02.99

03.01
03.02
03.03

.
.

De ferro e uçó, at~ 229 ~m de diâmetro ••
Calvani~acjos••••••••••••••••••••••••••••

;~b~~~~~~g~·i~~;idi~;i~::::::::::::~::::
De aç oc a Lt ovcar bcno até) 229mm de o amo -

03. OS

C3.99

G
G

G
G

3

8

8
8
8

8

í

t r o •••••••••••••••••••••••••• •• •• •••••• •

03.07

G

8

c;)stur~

Oe
De

02.0G

.
aço~-li9a •••••

0~.qua1qu8r outro aço_ligu até 229mm de
dJ.ar:lotl:o ••••••••••••••••••••••••••••••••
O~.aço-alto_carbono de mais de 229mm
de
dJ.a"'etro •••••••••••••••••••-••••••••• ··~·
Qualquúr outro de mais de 229 mm do dia_
metro ••••••••••••••••••••••••••••••• • •••

8

8
B

•

ATOS
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CÓDICO

U!QUOÚB

Subposiçllo

o

1.1

"

Item

.,

73.19

00.00

CONDUTOS FORÇADOS, DE AÇO, MES~lO C01'l PE_
ÇAS DE REFORÇO, PARA AS INSTALAÇÕES HIDRE
Lt"TRICAS ••••••••••••••••••••••••••••• ~ ••:-

73.20

00.00

ACESSÓRIOS PARA TUDOS, DE FERRO fUNDIDO,
DE FERRO OU DE AÇO (UNIÕES COTOVELOS,JU~
l
TAS, r1ANGAS, FLANGES, ETC.)
-

01.00

D", ferra fundida

.

8

99 .• 00

Outras ••••••••••••••••••••.•••••••••• :.· ••

8

00.00

ESTRUTURAS, MESMO INCOMPLETAS, MONTADAS
OU NAO, E SUAS PARTES' (HANGARES E OUTRAS
COfISTRUÇÕES, PONTES E' ELEr-1E~JTOS DE POIJTES, Cor"PORTAS DE REPRtSAS, TORRES, PILA
RES OU PO.STES, COLUNAS, ARr-1AÇÕES, TELHA:'
DOS, CAIXILHOS PARA PORTAS E JMJEl,.AS,COR
TINAS E PORTAS i'IETÁLICAS, SALAUSTRADAS,GRADES, ETC.), DE FERRO FUNDIDO, DE FER_
RO OU DE AÇO; CHAPAS, TIRAS, 8ARRAS,pER_
FILADOS, TUSOS, ETC., DE FERRO FUNDIDO,
DE FERRO OU DE AÇO, PREPARADOS PARA SE
REr·1 UTILIZADOS H\ ESTRUTURAS OU CONSTRUÇtlES

01.00
02.00

Armações para t e Lhacc ••••••••••••••••••.•
Coluna,; ••••••••••••••••••.•••••••••••• ~ ••

18
18

03.-00

Espigõe,; ••••••••• .-

.

18

0/1.00

Esquadrias

; •••

18

05.00

üa r-qu.i se s

.

18

06.00

.Pontes e ponti1hõEls

.

18

07.00

Tôrres ••••••••••••••••••••••••••••••••••

18

08.00

Vigas •••••••••••••••••••••••••••••••••••

18

09.00

Postas ••••••••••••••••••••••••••••••••••

18

10.00

Comportas de

rQpr8S<ls.~ •••••••••••.••••••

18

99.00

Outros •••••••••••••••••••••.•••••••••••••

la

00.00

RESERVAT6RIOS, CISTERNAS, CUBAS E OUTROS
RECIPIENTES SH1ELHMJTES, PARA QUALQUER
PRODUTO, DE FERRO FUNDIDO, DE FERRO OU
DE AÇO, COM CAPACIDADE SUPERIOR A 300 1,
SEM DISPOSITIVOS MEC~NICOS OU Tt"RMICOS,
'~ES~iO CO~l REVESTHlErnO INTERNO OU CALOR f
fUGO
:;
TOfJlIS, BARRIS, TA\',(JORES, LATAS. UIIXAS l
OUTROS RECIPIE~ITES SU1ELHANTES pAR.~ TRM,1
PORTE OU IICOI!DICIO~]M'lEnO,
DE CHAPA DE
r~RRO OU DE AÇO••••••••••••••••••••••••••

·73.21

73.22

00.00

73.24

73.25

I

I.P.ll

8

18

18

00.00

RECIPIUJTES DE FERRO OU DE AÇO PARA GASES
CO;WRU1IDOS OU LIQUEFEITOS

01.00

Cilindros (botijões) sem costurtl, CEm ca_
pacidade suo~rior a 40 1, cOm prassao ~e
t r-ab a Lho m{nima do 150·~'J/cm2
e p r e s s ao
de ",nsaio m{"ima de 225 kl)/cm 2 •••••••••••

18

02.00

Cilindros (botijões) com ou seI'] ~ostura
in te r-ru'mente c ar r-coad os de materHl porosa
embebida oe aceton"
.

la

99.00

Outros •••••••••••••••••••••••••••••••••••

00.00

CAEJOS. CORDAS, TRAr,]çAS, CORDMIES E SH1.s.
LHANTES, DE FIOS DE FERRO OU DE AÇO, CO"1
EXCLUSÃO DOS ISOLADOS PARA· USOS ELtTRICOS
.

10
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540
CÓDICO

l'osiçüo

73.26

.MERCADORIA.

SubpO:3:!.Ço.o

e

Item

00.00

AR~MES
~~OOU

fARPADOS; ARAMES ou" TIRAS DE fER_
DE AÇO, RETORCIDOS, fARPADOS
OU

or. 00

Arama f'a rpadc •••••••••••••••• ~ •••••••••••

5

99.00

Outros •••••••••••••••• : •••

5

0.0 • • • • • • • • • • • • •

TELAS r'1E:T~LICAS, RlOES [ ARTIGOS SEMELHAN
TES, DE FIOS DE fERRO OU DE ACO •••

73.27

0.0

73.28

00.00

••• :-

GRADES DE mIA só PEÇA • DE FERRO OU
DE
P.Ço., fAElRICAOOS r·'FOIANTE HJCIS1:lES
~U~\A

CHAPA E, EM SEGUIDA, OISTENDIDAS •••••••••

73.29

10

10

00.00

CORRENTES, CADEIAS r SUAS PARTES, DE FER_
RO FUNOIoa, DE FERRO OU DE AÇO

01.00

Correntes de trons~iss~o.................

10

99.. 00 Outra.'>...................................

.10

73.30

00.00

ANCORAS, FATEIXAS E SUAS PARTES,DE FERRO
FUNOIDO, DE FERRO ou DE AÇO ..... ~ ••••••••

73.31

00.00

PONTAS, PREGOS, ESCÁPULÂS PO'JTIAGUOAS,
GArJCHOS ONDULADOS OU BISElADOS,. CRAVOS,
GANCHOS E PERCEVEJOS, DE FERRO FUNDIDO,
DE FERRO OU DE AÇO, MESMO COM CABEÇA DE
OUTRAS MAT~RIAS, EXCETO OS DE CABEÇA DE
COBRE

73.31

01.00

Grampos para carca •••••••••••••••••••••••

10

02.00

Pregos •••••••••••••••••••••••••••••••••••

10

03.00

Pontaa ou dentas para.guarnição do cargas
a scmojnerrtee ••••••••••••••••••••••••••••

10

99.00

0~tro9 ••• ~

10

73,32

00.00

•••••••••••••••••• ~ ••••••••••••

..
PARAFUSOS ( PORCAS(CO~ OU SEM RCSCA), TIRAFUNDOS (PARAFUSOS DE LINHA), ARMELAS E
GANCHOS ROSCADOS, REBITES, CAVILHAS, CHA_
VETAS E ART~GOS SEMELHANTES DE RCSCA, DE
FERRO FUNDIDO, DE FERRO OU DE AÇO; ARRUE_
lAS l (INCLUSIVE AS ABERTAS E AS DE PRES S~O) DE FERRO OU DE AÇO

10

01.00

Arruolas ••••••••••• ~.......................

la

02.00

Tirafulldo~ (parafUSO!.! da l,inha}..... •••.••

10

03~00

Parafusos a porcas

99.00

Outros

00.00

AGULHAS DE COSTURA MANUAL, AGUU:;AS PAR!,;
MALHAS E RENDAS, FURADORES, AGULHtTAS PA_
RA FAZER PASSAR CORDÕES OU FITAS E ARTE_
FATOS SE'~ElHANTES, PA~A TRABALHOS MANUAIS
DE COSTURA, BORDADOS, RtDE OU TADECARIA,
ACABADOS OU NÃO, DE fERRO OU DE AÇO
Agulhas da costura manual ••••••••••••••••

10

99.00

Outros •••••••••••••••••••••••••••••••••• "

10

:00.00

AlFIN~TES (DIFERENTES DOS DE ADORNO).GRAM
POSo PARA CABElO, ONDUlADORES E· SE!'1ElHAN :
TES, DE fERRO OU OE AÇO

','

la

·;.............

10

ATOS DO PODER EXECU-:rIVO
CÓDIGO

l'ollição

1.1
oi

I.P.I.
."

01.00

Alfin8.tes •••••• ~ ••• ~.....................

10

D2.0Ó

Grampos pera cabelo"••••••••••••••••• ~....

in

99.00

Out;roe ••••• ~~·............................

10

OD.OO

MOLAS t fOLHAS DE MOLAS, DE FERRO
'AÇO

OU

DE

om aspiraI.........................

10

99.00

Outra!! •••• .; ••••••••••••••••••••••••••••••

10

00.00

AaUECEDORES~ ESTUfAS. LAREIRAS .E fOGBES

01.00

'Mola~

DE COZINHA ~INCLUSIVE OS QUE SE PODEM U_
TILIZARACESS~RIAMENTE EM AQUECIMENTO' CEN
TRAL). 'fOGAREIROS, CALDEIRAS'COM fORNA~
·LHAS. APARELHOS PARA AQUECER PRATOS E APA
RELHpS SEMELHANTES. N~O EL~TRICOS,
DOSDOM~STICOS,'
TIPOS UTILIZADOS PARA USOS
8EM COMO .SUAS PARTES E PEÇAS.SEPA~ADASr
DE fERRO fUNDIQO. DE fERRO OU DE AÇO

I

.

01.00

üpaee Lhce

01.01
01.02
01.99

fogõss ds'cozinha •••••••••••••••••••••••
fogareiros
.
Qualquer outro ••••••••••••••••••••••••••

02.00

Partes e poças

02.01

Para fogões de' cozinha
Qualqoe.r out ro

10
10
16

•••••••• ; ••••• .-.

16
16

00.00

CALDEIRAS (EXCETO OS GERADORES DE VAPOR
DA POSIÇ~084.01) E RADIADORES PARA AQUE_
CIMENTO CENTRAL, DE AQUECIMENTO N~O EL~ _
TRICO. E SUAS PARTES COMPON(NTES, DE FER_
RO fUNDIDO. DE fERRO OU DE AÇO; GERADORES
E.DISTRI8UIDORES DE AR QUENTE (INCLUSIVE
OS QUE POSSAM 'IGUALMENTE FUNCIONAR
COMO
DISTRIBUIDOR DE AR FRIO OU CONDICIONADO),
DE AQUECIMENTO N~O EL~TRICO. QUE
TENHAM
VENTILADOR OU VENTOINHA, COM MOTOR INCOR_
PORADO. E SUAS PARTES COMPONENTES. DE fER
RO fU~DIDO, DE fERRO OU DE AÇO
~

10

00.00

ARGIGOS DE USO E.DE ECONOMIA
DOM~STICOS
E DE HIGIENE E SUAS PARTES, DE: FERRO fUN_,
DIDO, DE fERRO ou DE AÇO

,

02.99

73.38

UERCADORlÁ.

SubpOs1çllo
o Item

.
~

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

01. De

Art~goa de

[J2~00.

Artigos d~ higiene~.

02.0l

02.99

8~nhoiras. bidôo;' caixas de dr:irlcarga. escarradoiras e lava~órios. pias. porta_toa
lhas a eabcre eerreo .
: •••.•••-:
Qualquer ou~;o ••••••••••••••••••••••••••

99.00

-cct ece

cc.cn

PALHA OU Ui DE FERRO OU'DE.·:'1l.ÇO. ESPON'JAS.
ESfREGÕES. LUVAS E ARTIGOS ANI\LOGOS PARA
LIMPEZA.• POLIMENTO E USOS SEMELHANTES. DE
FERRO OU DE AÇO ••••• ~
.

00.00

OUTRAS MANUFATURAS
FERRO OU DE AÇO

01.00

Peças do furro fundido,

02.00

Peças do'aço fundido, em 'bruto,

02.01

02.99

BOlas para m·o·inhOS•.::.
Qualquer outra
~ .•••••••••••••••• ~ •••

03.00

Psças forjadas do forro ou de a~o (incI~_
sive e~tampadas), 8Q bruto

uso dom~stico

.

D~

fERRO fUNDIDO.
OQ

10

10

la

10

10

DE

bruto ••••••••

10
10

oss,
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ATOS

.

Ar.tQUOTAS

CÓDIGO

MERCAOOlUA

03.01
03.99

I.P.I.

10
10

801as para moinhos ••••••••••••••••••••••
Qualquer outra ••••••••••••••••••••••••••

99.00

üut r as

99.01

Caixas, ce cc Io cs ou e c bo j c s , forrados ou

59,02

.,

1.1

í

10

niD •• ~ •••••••••••••••••••••••••••••••••••
Alç<lpoet>,

ar-nad Ihas , qe Lo La s , »a t ce a r-as
í

10

o serr'ol'lhantes ••••••••••••••••••••••••••••
Bases, cavo i ecoc , colunas, p",anhas, P<;2' ta_bustos, por t a-c í.nae í.r oe , porta_escovas,
po r t a-f Lt t r ce , po r t a-v asoc , trip8C o ar t.í
gos ser:lelhantes ••••••

10

0'0 0.0 • • • • • • • • • • • • ••

·10

g~~~;, ~"~~n~~~;U~~~~'I~~~~~~~t;;'~~. t~~~~:
99.06
99.07

99.08
99.99

lOG •••••••••••••••••••••••••• ; ••• ~ •••••••

10

Grampos p'ara correia da transmissao ••••••
Reservatórios, cisternas, cubas", out r on
r oc Lp Lant c s semelhantes, do' tipo coe compreendidos na.po5ição 73.22, de eap~cida
de igualou Lnr e r Lor a 300·l ..... ~ •••••••
P(J.);ton cocccnontce de ca Lçaoos , segundo
a posição 64.05 ••••••••••••••••••••••••••
úua Lque r ou t.r o •••••••••••••••••••••••••••

lO

CAofTULO

la

10
10

74

Cobre

!:!.Q})l!?
(74-1)

Ent endem-e e pal: EQg.!.'~::.l.~~, no ncn t ido da 'posição
74.02, as COr:1posiçõeo que, c on t endo cobr-e a outras
m'até;;-i"o em quaj qu ec p r-opor-ç áo , não se prestem pl:à_

-c Lcame-tb e
e",prBginni,

nem

à

qUOl:

laminação nem

ror j emen t o

ao

como produtos do -adição nu

ção de 1ig3s, qu a t-

como

p

B

se

rep aca-

dcs cx í dan t ec , dessulfura!1.

tos ou tjses semelhantes 'la met a.Lurq i a de metais n'iío
ferrosos.

r ontu.Jo , as

combineçõas de fósfol:o e da

cobra (fosf<lto de cobl'e) que contcn!lam,
mois de 8~ de fósforo, c o r r e apondem

em

a

p'i!s'J,
posiç:ao

28.55.
(7IJ~2)

Para a <lpliceção do pr-e s enb e

CapItUlO

consideram..

se:

Os p r oduboc de seç;o maciça, la'l1inad:Js, exl:.ru,,2.
dos, estirados ou t r e t Ll ados , cuj<l seçso b r an s.,
ver eat , quaj que r quo seja sua. forma, não exceda.
6 mm em sua. maior dimensão.•

Os p r odu t.oc do seç'-;o maciça, laminados, ex{;rus,ªdos, ",atirad03 cu forj<ldoo, cuja se;ão b:ansve.E,
sal, om sue maior dtae-is ao ,
6 mm e, quando se t r at.a r

de

ce j e

supor o c
í

a

produtos p j anc s ,

aquêles cuja espessura seja superior

à

dócima

Ola:rte da Larqur a , Consids'ra;n-so, igu,,"lmente,ba.E,

OBS.
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r as
lJ

C!

oe r r i cdos os produto·s das
í

543:
mesmas torm<.is

di<nünsões, obtidos por mold<lgem, vaz amnnbo ou

si'lterização, quando

tenham soFrido p:lsterior_

monte em sua s~perFlciD trabalho ~ais adianttido
do que a simples oliminaç'ií:l de rebarbas.

to)

Chapas, pranch:osLJôlh3s~tis!~-(posiç'iía 74.04):

13m

Os produtos planos ( o i r e cent.es dos p rcdubc s
bruto da-posiç3Cl .14.01), enrolados ou

'laa,

cuja

seção transversal em sua maior dim8."1s"o oo j a sUP.Q.
r-Lo r

a 6 ml' e cuja eSp8GSUra, superio:r: a 0,15 mm,

não ex.::eda a dscima p ar t e d" largura.
Na p oe í.c ao 74.0/1 estão

compreendidas, entro ou _

t r as , as chapas, pranchas,

fôlhas e túaG de

os-

p e s s u r-a ouoc r Lo r a 0,15 mm, cortadas em Forma di_

feronte da qu ad r ada ou r-e t anqu Lur-ç po rr ur-anas , on_
duj adas , ac un aj adas , estriadas, polidtis·:. ou re\J8~
tid<>s, dcsde_'l'.Je tais tr<>b,ühos não lhes confiram
caracterlstic'js de ar t qo s ou maouf abur as sl'Jssií

S~

ficados
(7"-3)

oU

eras posiçoes.

Fd c am c ompr e end id cs nas posiç;:;es 74.07 e 74.03, cn t rc

oJtros,

05

b ubos , barras ÔC<lS e acessórios para tubcs ,

polidos ou r eveo b i dos , e bo de forma especial OJ er-ab e Ihados (cu~va,jos, em sorpentinao, f Lj.e t ad oc , r oec a-,
das, pc r f u r ado c , e s t r ançu l edo s , cônicos, c o.n aj e t ec ~
plic<)(Jus, otc.).
CÓDIGO

ALíQUOTAS

J,;ERCADQRIA

Subpoaa çao
e Item
00.00

1,1

"

1.12.1.

.,

MATE DE COBRE; COBRE EM BRUTO(COBRE REfI_
NAOO OU NAO); OESPERDfcIOS E SUCATA DE C],
BRE

14.02

01.00

Mate do cobre

02.00

Cobro em bruto, n<lO refinado

,

4

.
·

4

03.00

Cobre em b r u t o; reFinado

03.01

EietrolIeico em tôd:os ~s Formas da apresentação,exceto barras' para fios o gra n:o_
lhas
.

4

03.02

Rafinado a fogo, em tôdas as Formas
de
aprasontaç~o,exceto barras para fios
e
granalhan ••••••••••••• -•••••••••••••••••••

4

03.03

Barras para fios ••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

4

03.04

Grll.nalhas ••••••••••••••••••••••••••••••••

4

04.00

Ligas de cobre •••••••••••• , ••••••••••••••

4

05.00

ne.sco co Ic í.oe ou euca t a ......
COBRE_LIGAS

NT

00.00
. 01.00
.02.00

lO • • • • • • • • • • •

Cobro_boro ••••••••••••••••••••••••••••••

4

.Cobre_molibdênio •• '••••••••••••••••••••••

4

03.00

Cobre_v~'')..á dio

04.00

Cobre_titânio

4

Ilub r oe

4

99.00

4

, ••••
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CÓDIGO

OB3.

74.03

00.00

8A~RASJ P~RfIlAbos , fIOS D~ COBRE

Dl~OO

Barras

01.01
01.99

Com alma de aço •••••••••••••••••••••••••
Oualquer outra ••••••••• ~ ••••••••••••••••

5
5

02.00

Perfilados "

5

03.00

fios

03.01
03.99

Do bronze fosforoso •••••••••••••••••••••
Qualquer o~tro ••••••••••••••••••••••••••

Op.OO

CHAPAS, PRANCHAS, rOLHAS, fITAS ou TIRAS

.

5

5

DE COBRE, DE ESPESSURA SUPERIOR A 0,.15 !'IM

74.05

Ol:no

6;0 cortada9 •••••••••••• ~ ••••••••••••••

5

02.00

COrtadas de forma q4ad rede ou retangular

5

99.00

Outras •••••••••••••••••••••••••••••••••

5

00.00

rDLHAS E TIRAS DELGAÓAS DE COBRE (MESMO
GOfRADAS. CORTADAS, PERFURADAS, REVESTI-·
DAS, ESTAMPADAS OU FIXADAS S~BRE PAPEL.
CARTJl."D. MAT~RIAS PL~STICAS
,.ARTIFICIAIS
OU SUPORTES SEMELHANTES) DE '0
·MM OU
MENOS DE ESPESSURA (~Jl."o IN€LU 1.15
DO O SUPO.!!
TE) ••••••••••••••••'••••• ~ ••••••••••••••

5

E PARTfc~LAS DE' COBRE •••••••••••••••

4

sõ
. 00.00

TUBOS (INCLUSIVE sEUS ESBOÇOS) E BARRAS
OCAS, DE COBRE

01.00

Não trabalhado~, ~8 m~nos de 3,17 mm de
diâmetro axto.rno •• P.~ • . • . • • • • • • • • • • • • • • • • •

02.00

Trabalhados ••••••••••••••••••••••••••••

8

99.00
00.00

Outros ••••••••••••••••••• , •••••••••••••
ACESs6RIOS PARA TUBOS DE COàRE (UNIDES.
COTOVELOS, JUNTAS, MANGAS, fLANGES, ETC.)

8
8

00.00

RESERVAT6RIOS·, CISTERNAS, CUBAS E OUTROS
RECIPIENTES SEMELHANTES, DE COBRE, PARA
QUALQUER PRODUTO, DE CAPACIDADE SUPERIOR
A 300 1. SEM DISPOSITIVOS MEcANICOS OU.
T~RMICC~
MESMO COM REVESTIMENTO INTERNO
OU CALORIFUGO ••••••••••••••••••••••••••

lO

14.10

00.00

CABOS,' CORDAS, TRANÇADOS E SEMELHANTES,
DE FIO DE COBRE, COM EXCLUSJl."O DOS ISbLA~
DOS PARA USOSEL~TRICOS ; •••••••••••••••

lO

74.ll

00.00

TELAS MET.oS:L1cAS :(INCLUSIVE TELAS CONTfNUAS OU SEM FIM), RtDES E ARTIGOS SEME_
LHANTES, DE FIOS DE COBRE

"14.08

"74.12

01.00

Cilfndrica~,

máquinas •••••

lO

99.~00

Out r ae •••••••••••••••••••••••.• .;•••••••••

lO

00.00

GRADES DE UMA s6 PEÇA, DE. COBRE, FABRICA
DAS ~lEDIANTE INCISÕES 'NUMA CHAPA E,
EM
?EGUIDA, DISTENDIDAS ~ ••••••••••••••••••

io

00.00

CORRENTES, CADEIAS E SUAS PARTES, DE COBRE ••••••••••••••••••••••••••••••••.••••

lO

00.00

PONTAS, PREGOS, ESC~PUlAS PONTIAGUDAS,
GANCHOS E PERCEVEJOS~ DE COBRE, OU D~
FERRO OU DE. AÇO COM CABEÇA OI': [;OBRE.••••

lO

próprias

pa~a

'8

-

ATOS
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. li

SubpoaiÇ'ao
Item

•

I.~.I.

00.00

PARAFUSOS E PORCAS (COM OU SEM ROSCA),
ARMELAS E GANCHOS ROSCADOS, REBITES, C~
VILHAS, CHAvtTAS E ARTIGOS SEMELHANTES
DE ROSCA, DE .COBRE; ARRUELAS (INCLUSIVE
AS ABERTAS' E AS DE PI;lESS)l;D), DE COBRE

01.00.

Arr'Ualas •••••••• ~...........•.••••••••••

10

99.00

Dutro,$

'..... ••• •••••••••••

10

74.:1..6

00.00

MOLAS DE CDaRE •• ~......................

lD

74.17

00.00

APARELHOS N~O EL~TRICOS OECOCÇ~O r'DE
AQUECIMENTO DOS TIPOS UTILI~ADOS PARA
USOSDOM~STICOS, BEM COMO SUAS PARTES
E PEÇAS SEPARADAS, DE COBRE ••••••••••••

10

74.18

00.00

ARTIGOS DE USO r DE ECONOMIA' OOM~ST1COS
E DE HIGIENE E SUAS PARTES, 'OE COBRE

74.1S

74,19

OI.OU

'Artigos da uso doméstico •••••••••••••••

99.00

OutroG ••••••••• '.,'" •••••••••••••••••••

00.00

OUTRAS MANUFATURAS DE COBRE

10

01.00

CEixas, cscr!nios ou BstOjOS, forradoa ou
·nao •••••,'" .' ••••••••••••••••••••••••••••••

10

02.00

Alçapões, armodilha6".gei.ola~·, ce toet r ee
e eemelhanto,s •••••••• ,••••••••••••••••••••

10

03.00

8aoes, cavaletes, Colunas, poanhao, P2rt.e-uoo tos , porta-cinzoiros, porta_o~c~_
ves , ports_filtros, porta:-vBsDs, t rLp eue artigoQ semelhantes
.

10

04,.00

Oed<:ol par-e costura

;'. ~ ••••,•••

10

05.00

Coroas o ornato8 para monu~ento5 a túmu~
los ••••••••••••••• ; ••••••••••••••••••••••

06.00

Reservatórios, cistarnaa, cubao e.Outros
rocipiente8 'e sme Ihant.ae do tipo dos ,com_
prellndidos na posição 74.09,da 'capacidade
igualou inferior e 300 1.,
.

10

99.00

Ou,tros •••••'••• ~ •••••••••••••• ~ ••,~ ••••••• :

10

CAPiTULO

75

rdouel

liQ.!.M
(75.1)

Peru o ~p1icação do presente C?P{tuIO' se oon81d~
ro.ml
<I) Uill! (poaição 75.02)1
üs pr,odutoa da soção maciça, I'-lminados.t extrue.,!!
doa, estirados ou trofilados, cuja 8aç~o trana~
ver aer , qualquer quu eej~ sua forma" neo oxced e
6 mm em sua maior dimenaao.
b) Barras e perfilados '(posição 75.02):"
Oa produtos do ssção maciça, laminad9B, .uxtrua~
doa, estirados ou forjados, cuja eeçao transver
oai , em nua maior. dimonsão, ee ja superior', li
6 mm e, quando se tratar de produtos planos,
aquêlos cuja uapaaaur a soja euoor t cr à décima
p e r t e da largura. Consider<:lm~Se, igualmente,
berrae e perfilados co produtos das mesmas for_
~aB e di~BnBõos, obtidos por moldagem, vazamen_
to ou slntarização, quan dc tenham sofrido·pcato
riormente em sua eupar-f LcLe trabalho maia l'ldian
tad6 do qua a air.,plaa aliminaçüo de r eoar-bae , -

la

OB::> •
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r;;) Ch2l.~"",hN~.. L fô-lh<ls

"i5"":-0:» ,

a

tir<:s

(PQSiÇCCl

Os produtos pj anos ( .ddf'e rent.ae dos p roduboe am

bruto de posição.75.01), enrolados ou não, cuja
sação t.r ens oe mat , em sua .,aiar dÚ18ns~o. seja
superior a 6mm e cuja 8!lpGSSUra não exceda a d2.

cima parte da largura.
Na posição 75.03 ficam compreendidas, entre".ou
t aae , as chepae , or cnchac , fôlhaa B tiras cort~
das em forma diferente da quadrada ou rs._tangu_
lar, perfuradas, onduiadao, acanalad<lsl" Bstria_

das, polidas ou revestidas, deSde quaBste8 tro
balhos n'iio lhes confír<lm caracte:rfsticas de ar:;

t1908 ou manufaturas classificados em outras po
.nições.
(75~2)

Na pOi'lição 75.04 fic<lml::omPJõ0ondidoa, anho outros,
08 tubos, barras Bcoe e acessórios para tuboc , po_
lidos ou c evee t Ldoà , e os de forma ospecial ou trl!
balhados (curvados, em serpentina, fillltados, 1'00_
c~doa, perfuradoe, ostrangulados, cônicos. co~ al~
tas aplicadas. etc.).

C6DIGO
I'ollição

Subpos1çao
e Item

75.01

00.00

UERCADORIA

MAT2

Oi'$'.

"SPEISS" r OUTROS PélODUTOS INTER_

MEDI~RI0S DA m':TALURGIA DO IlfllUELi IJí -

QUEL rn ElRUTD (COH EXCLUSÃO DOS MJOOOS
011 POSIÇÃO 75.05), DESPERDíCIOS E SUCA_
'TA DE NIQUEL.

01.00

Mato, "apeias" a cut roe produtos intorme Lar-Loe da motalurgia do n Lquo l ••••••

02.00

N~quel

02.01

Cátodon de níquel

.

5

02.99

Qualqu'ar outrQ •••••••••••••••••••••••••

5

õ

75.02

75.03

5

cn bruto

[]3.00

Ligas da niquel •••••••••••••••.••.•••••••

5

04.00

DOQperdicios

Nr

Q

llucata de nIquol ••••••••

00,00

BARRAS, PERFILADOS E tIOS, DE IJfC:UEL

01.00

aaccae a. per-filados ••••••••••••••••••••

02.00

Fioc ••••••••••••••••••....•....••...•. •

00.00

CHAPf!5. PRAtJCHAS, rOLHAS E TIRAS ou FI_
TAS oc QUALQUER ESPESSURA, DE ~:fqUEL;pd
E PARTíCULAS DE NíqUEL

01.00

Chapas, p~anchas, fôlhas e ti~aa

01.01

Não cortadas ou cor-tadas do for~a qua~
r ada ou retangular. com esooesur a ate

5

õ

D,15mm •••••••••••••••••••••••••••••••••

5

Não c01:tadas ou cortadas do POrma quo erada ou ;:a.tangular, com e apc s eur e sup.!!.
rio'r a 0,15 rnm
~
••

5

01."99

qualquer outra•••••••••••••••••••••••••

5

02.00

Pó

00.00

TUBOS (INCLUSIVE SEUS ESSOÇOS),BARRAS
OCAS E ACESS~RIOS [JARA TUBOS (UIHÕES ,
COTOVELOS, JUNTAS, I-tANGAS. FLANGES ,
ETC.). DE NíqUEL

01.02

8

part{culas de n!qusl

.

5

ATOS DO PODER

-

75'-05

715.06

•-

_1DOllll

Tubos a

02.,00

Tubos

00.00

1.1

.'

01.00

03.00
00,00
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CÓDIGO·
S\l,bpOlliçao
Item

;E'osiçeo

ExECUTIVO

trarrae ôêao, não trabalhados •••

• barras

8

Acessórios para tubos •• ~ ••'•••••••••••••

e

ANODOS PARA NIQUELAGEM, VAZADOS, LAIH~JADDS eu OBTIDOS POR EL~TRÓllSS, EfI 8RUTO
ou ~~ANUfATU,:H\005 •••.••••••••.•• ~ ••••••••••
~\ANUrATURAS

DE NtaurL ............

CAP!TU\.O

76

Alum!n10
NOTAS

'<7lÍ~1) Pera e apllc!lçílo do. pr08anta .l1'!lpítulo 6& GoniOid.!.'
:rám:

e)

~

(posição 76.06):

produtoo da Dação maciça, Lerní.nedoa , ext rutiad06, getirad08 ou trafiladoa, cuja ~89ão
transv~r6al, qualquar quo oaja sua forma, não
gxcsda
mm em aue me10f d1mansQo.

Os-

b)

Barras e por Pilados

(poaição 76.02):

da seção maciça, la~inados, 6xtrulindos, nn t.Lradoa ou fOrjarloa, cuja
'aaçi;o
transversal, em ~ua maiOr dimanoao, seja superior a 6 m~ e, quando-ee tratar do produtospll'!.
noe, aquâl~a cuja ospaesura eaja ouperior ~ d~
cim<l parte da largura.
Consideram-ao', igual _
manto, b ar r eu e parfiladou oe produtos das ma,!!
msa fo~mae u di~eneõBa, obtidoG por moldaQom.
Vazamento ou einterização', querido t(lr:tv~m aofri,
do pcs t e rd or mentre em euu eupoe t Ic Ls br euaj ho
maia adiantado do que a oimpla~ allminaçi;e de
l'Qbarbaa •

Oa

•)

O

êcac , trabalhadoG •••••••

OUTRAS

produ~os

Chapas. pranches; fôlhsa e tiras
76,03):
08 pr-ooue oo pLarioa (diforenta~ dos produtos ém
bruto de poeiçâo 76.Dl),enrola.dos ou
cuja
eação t~6navereal, em.sua maior dimenai;o, eaja
. eup6r~or a 6 mm 6 cu ja eupe s aur-a, eupoc.í or- '.
0,20.mm, não excada a dócima parte da lerg4ra.

não,

Nu poeiçao 76.03 ficam co~prsondidas,ontro ou.traa, ~e chapas, p~enchae, rôlhas e tir~a de
eep âeaur a eupnrd or- e 0,20 mm, cortadas em for_
mê. diferenta da quadrada pu r-rrtanqu Lar-, pnrf u,rad~e. ondulada~, acenaladan, estriadas,
poli
dae ou revestidao, de8d~ que sstas trabalhos
não lhao confiram
características de artiQos
ou de manufaturas clsQsif1cada9 Qm outrea pO&i
OÔIillll.

01lS.

I.~.I.

la
10

I
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ATOS
(76~2)

co I'onru

EXECUTIVO

ficam

compreendidos, ontre cu t r-ou, nac posições
76.06 e 76.07, os tubos, ba~ras Bcas e seminórios
para tubos, polidos ou rovestidos, e os de
forma
especial ou trabalhados (curvados, em serpentina ,
filet~dos, roseados, perfUrados, ~stran9ulados, c1
niDos, com alstas aplicadas, etc.).

CÓDIGO'
l'oaiçãl:l

Subpoaiçao
6

Item

00.00

ALUMíNIO EM BRUTOJ DESPERDíCIOS E SUCATA
DE ALUMíNIO

01.00

Alumfnio em bruto ••••••••••••••••• 4 • • • • • 4

02.00

Ligae de alumíniO.. ••••••••••••••• •.••••••.

03.00

Oeepord!cioe 8 sucata do alu~{nio........

00.00

BARRAS, PERrILADOS f; F.IOS,

01.00

Barras e perfiladOs ••••••••••••••••••••••

5

5

•
4

Nr

ce A"i.uMfNIO

02.00

fios ••••••••••• ~

00.00

CHAPAS, PRANCHAS, FOLHA~ ~ TIRAS,DE ALU~lfrnor DE ESPESSURA SUPERl OR A 0,20 mm

.

5

01.00

Não cortádaa •••••••••••••••••••••••••••••

02.00

Cortadae de forma quadrada ou retangular.

5

Sl9.DO

Outras•••-••••••••••••••••••••••••••••••••

5

00.00

rOLHAS E TIRAS DELGADAS, DE ALUIÜNIO (t~ES
MO GOrRADAS, CORTADAS, PERFURADAS, REVES~

rIDAS, ESTAMPADAS OU fIXADAS SOBRE PAPEL,
CARTJl:o, MAT~RIAS PLÁSTICAS ARTIFICIAIS OU
SUPORTES SEMELHANTES) " DE 0;20 ~IM OU r'IE_
NOS DE ESPESSURA (NJl:o INClUíDO o SUPORTE)
própri~

fita a rôlha com pureza m!nirna-de 99,8~
para fabricação de cond~n~adoro~.

5

99.00

uut rce ••••••••••• , •••••• '.................

5

76.05

00.00

PÓ E PARTfc.ULA$ DE ALUMfNIO......... •.••••

4

76.06

00.00

TUBOS (INCLUSIVE SEUS ESSOÇO$) E BARRAS
OCAS, DE ALuMíNIO

01.00

Não trabalhados, atá 152 mm de diâmetro
externo ••• ·•••• •••• ••••••••••••••
Não trabalhados, de maie de '152 mm
elo
diâmetro externo..........................

10

99.00

Outros............ ••••••••••

la

00.00

ACESSÓRIOS PARA TUBOS, DE AlUê\.frHO(UNI~.
ÕES, COTOVELOS, JUNTAS, NANGAS, fLMJGES,
ETC.)....................................

10

01, 00

76,.06

76.07

76.08

02. DO

10

00.00

ESTRUTURAS, MESMO INCOMPLETAS, MONTADAS
OU NJl:O, E SUAS PARTES (HArlGARES, PONTES
E ElENENTOS os pO~nES. TORRES, PILARES
OU POSTES, 'COLUNAS, ARt·1AÇÕES, TELHADOS,
CAIXILHOS PARA PORTAS E JANELAS, BAlAUS
TRADAS, ETC.), DE ALUI'líNIOj-CHAPAS,BAR':
RAS, PERFILADOS, TUBOS, ETC.,DE ALUMí NIO, PREPARADOS PÀRA SEREM UTILIZADOS
EM ESTRUTURAS OU CONSTRUÇÕES

01.00

Armação para telhado ••••••••••••••••••••

10

02.00

Coluna ••••••••••••••••••••••••••• ~ ••••••

10

ATOS DO PODER EXECUTIVO
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CÓDIGO

OBS.

10

03.00

Espigão•••••••••••••••••••••••••••••••••

04.00

Esquadrias •••••••••••••••••••••••••••••••

10

05.00

M<lrquices •••••••••••••••••••••••••••••••

10

06.00

Pontes, pontilhões ••••••••••••••••••••••

10

07.00

Torres •••••••••••••• ;

.

10

06.00

Vigas •••••••••••••••••••••••••••••••••••

10

99.00

Outros ••••••••••••••••••••••••••••••••••

10

76.09

00.00.

RESERVAT6RIOS, CISTERNAS, CUSAS· E OUTROS
RECIPIENTES SE~lELHANTES, PARA QUALQUER
PRODUTO, DE ALU~th110, DE CAPACIDADE SUPE
RIOR A 300 1 ,SEI1 DISPOSITIVOS I~ECANI-:
COS OU T~RMICOS • MESMO COM REVESTIMEN_
TO INTERIOR OU CALOR1ruGo
.

10

76.10

00.00

TON~IS, SARRIS, TAMBORES, LATAS, CAIXAS
E - OUTROS RECIPIENTES· SEMELHA_NTES, DE AlU
n1NIO, UTILIZADOS PARP. O TRANSPORTE OU ACQNDICIONA~lENTO, INCLUSIVE OS DE fORMA
TU8~lAR, R1GIDOS OU fLExíVEIS·

01.00

Bisnagas e tubos para embalagem •••••••••

10

99. tio

Outro.'>••••••••••••••••••••••••••••••••••

10

76.11

00.00

RECIPIDJTES DE ALU111NIO PARA GASES coaPRIMIOOS OU LIQUEFEITOS ••••••••• ~ •••••••

10

76.12

00.00

-

r

CA80S, CORDAS, TRANÇADOS_E SEMELHANTES,
DE FIO DE AlU~11NIO, CON EXCLUSÃO
005
ISOLADOS PARA USOS EL~TRICOS

01.00

Com alma de aço ••••••••••••••••••••••••

10

99.00

Outros

10

76.13

00.00

TELAS MET~LICAS, RtDES E ARTIGOS SEMELHA~
TES, DE nos DE ALUi-líNID
.

10

76.14

00.00

GRADES DE UMA S~ PEÇA, DE ALUMíNIO, fA8Rl
CADAS !1EDIANTE INCISi\O NUMA CHAPA E.
EM
SEGUIDA, ,DISTENDIDAS •••••••••••••••_•••••

10

76.15

00.00

ARTIGOS DE USO E DE ECONOMIA DOMlSTICOS E
DE HIGIENE E SUAS PARTES, DE ALU!1íNIO

76.16

.

01.00

Artigos de uso

99.00

Outros

00,00

OUTRAS t1ANUrATURAS DE ALUt1-íNIO

01.00

Pontas, pregos, o ecápuk as pontü:.gudas.g,~~
choc, cravos o ssmclha\Jtes, do tipo
dos
comor cenc í.oos na pos Lçac 73.31 ••••••••••

10

02.00

Parafusos, porc2S, arruelas e.ganchos ro~
cados, rebites o semolbantss, da tipo dOG
compr eond í.dcs na pcs j çco 73.32 .••••••••••

10

03.00

Dedais para costura •••••••••••••••••••••

10

04.00

C2ixas, escr{nias ou astojos, forrados o
nao •••••••••••••••••••••••••••••••••••••

10

05.00

Carteiras, charuteiras, cigarreiras, fos
for.eiras e -somelhantes ••••••••••••••••••

10

06.00

Alçapões, armadilhas, gaiolas, ratoeiras
e eemerhentcs •••••••••••••••••••••••••'••

IJ

de

ec onorma dome s t Lc co

10
10
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CóDIGO

:Jo:lJ.ção

lreRCADORlA.

Subpoaiç!l,o

•

li

Iftm

07.00

1.~.I.

Rssorvatórioc, ci6terna~, cubas a out~o~
J:s(::ipientos semelhantes, cio tipo dos, com.

preendidos na posição 76.0~. de capecid~
da igualou inferior a 300 ~ •••••••••••
99.00.

.(lES.

Outros

..

...............
.....
.--~

CAPíTULO

~.~

77

10

... -

..:'C-

Msgnásl0 a 8erilo (Gluc!nio)

eénrso

.AI.:!QiJO'1'AS
JolERCADORIA.

:Posição

Subposiçno
e Item

']7 .01

on.co

MAGNfSIO EM BRUTO; DESPERDfcIOS~ SUCATA
Df;/MAGNES!O (INCLUSIVE: APARAS NÃO CAL~ -

tu, [JQ

}lagnósio em b~utb •••••• ~ •••••••••••••••••

02.00

Osspardicios e sucata de magnósio ••••• ~.:

1.;1

I.~.I.

BRADAS)

77.02

00.00

BARRAS, PERFILA-DDS.

rros,

.CHAP!l.5.

•Nr

r~U1AS,

TIRAS, rUBDS, BARRAS OCAS, pds, PART1cu
LAS ~ AP~RAS C~LIBR~DAS, DE MAGN~sIO

~

01.00

Barras El por.filado~ ••••••••••• .;••••••••••

s

02:ÔO

Fios•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

S

03.00

Chapas, fôlh<.ls, ti;cas ••••••••••••.••••••••.

S

04.0q

Tubos e barras ocas ........................

s

05..00

Part{culas·o aparas calibradas ••••••••• ~.

S

06.00

Pó •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

77.03

no.no

MANUF"ATURAS DE

17.04

00.00

BERilO

Da

MAGN~SIO

(nuctcn» ,

EM BRUTO

Em bruto .................................

02.0'0

Oosperd{cios

'03.00

Pó

"8

10

ou llANUrATUR!

0l.00

•

s

••••••••••• ~ ••••••

4

5U[;"t3.,•••••••••••••••••••

.4

part.fcujae , •••••••••••••••• ~ ...... ~ ..

4

04.UO

Barras, perfilados. f!os, chapas, fôlhasi
tiras, tubos, barras ocas o pastilhas ••••

5

Sl9.00,

Outros •••••"••••••••••••••••••••••••••••••

", 10

CAPiTULO 78
Chumbo

Para 8 aplicegão do pr&sânte Capítulo

89

CDnaid~~

;raml

11,)

~

(posição 78.02)1

Da pJ:odutoa de seção maciça, laminados~ extrusa~

doa, eebLr adoa ou trofiladoa, cuja sElçao trena ~
veJ:sal. qualquer que Doja Bua ferma, não exc6d~

6 mm em sua mD10r dimoneão.

- tfllS.

ATOS DO PODER

551

EXECUTiVO'

b) Barras o par Pilados (posição 7B.02)~
Os produtos do seção maciça, laminad2s, 8xtrueados, estirados ou Porjados, cuja aoçao transver_
sal, em eua maior dimenoão, sS-ja
superior
a
6 mm 8, quando 88 tratar da produ~oalplunos,aqui
les cuja espessura seja euperior a da cima perte
da largura. Consideram_se, igualmente,
barras
a pe!Pilados os produtos das mesmas formas s di_
men8oes~ obtidoe por moldagem, vazamento,Ou 8in_
terizaçao, quando tenham sofrido posteriormente
sm sua suporf!cie treb~lho mais adiantado
do
que a simplso oliminaçao de rebarbas.
a) Chapas. pranches. pÔlhoe.e tirae(posição 7a.03)1
Os produtos planos (diferentes dos produtos em
bru~o da posição 7a.Ol), enrolados ou n20; cuja
neçec transversal, um sua maior dimsneao,
seja
a';!perior a 6 mm (I cuja e apnaaur e !:lão exceda a
de cima per te da largura, com exceçao doe produ_
toe com p~po iguEll ou inferior e 1.700 g/m2.
Na posição 78.03 ficam compreendidas, entra eu.,
tras, as chapas, pranchu.'>, fô1ha.'> e tirEls do pâ~
superior a 1.700 g/m2, cortEldas'em Porma difa
r-errt e da quadrada ou r ot.anqu Ia r , p(J.rfurades, on::
duladEls, acana1adae, s$triadas, polidas ou ravaa
tidas, desdo que ôstoe trabalhos não lhaa confi::
ram caractorístlcaa de artigos ou obras classifi
cadce em cut cae poe Içdee ,
-

50

(78_2)

Ne posiçê:o.78.0S ficam compreendidos, entre outros,
os tubos, barras ôcas a acessórioa para tubos, pol!
doa ou revoatidos, e os de forma espacial ou trabe·
lhadoa (curvados, em aerpsntina, filetadoa, rosca dos, pe~Purados,estrangulados.~ônicos. com al~tas
l!Ip·licadas., etc )

CÓDIGO

ALiQUOTlIS

-

1.1

Subposiçll,O
e

Item

CHUMBO EM BRUTO (MESMO ARGENTtfERO);OESPERDfcIOS E SUCATA DE CHUMBO

I.P.I.

"

01.00

Chumbo em bruto,n~o refin~do

01.01

91. 99

Em lingotas e pães ••••••••.•••••••••••••••
üoaj qcor- outro ••• ~ •••••••••·
..

02.00

Chumbo em bruto, rePinado

02.oi

02.99

Eietrol! ti co ,em lingotes •.•.••'." ~ •••••••.•••
~uolqU8r outro
~.·~ ••••• ••••••••

•

03-.00

Ligas de chumbo••• ~ •••••• ~ •••••••••••••••

4

04.00

O"esp8rd!ci~s

NT

00.00

BARRAS, PERfILAOOS E fIOS, DE CHUJ1S0

01.00

Barres e perfiladOs ••••••••••••••••••••••

02.00

fios

02.01

Nu

.

5

02.99

Qu,alquo.r outro ••••••••.•••••.••. ~ •••••••••••

5

78.03

00.00

CHAPAS, PRANCHAS, fOLHAS E rIRÁS, DE CHUM
ao, DE ctso SUPERIOR A 1.700 9/102
..

5

18.04

00.00

fOLHAS E TIRAS DELGADAS, DE -CHUM80 (MESMO
COFRADAS, CORTADAS, PERfURADAS~ REVESTI~
DAS, ESTAMPADAS ou fIXADAs-sOaRE PAPEL,
CART~O, MAT~RIAS PL~STICAS ARTIFICIAIS ou
SUPORTES SEMELHANTES), DE P~SO IGUAL OU
INfERIOR A 1.700 9/m2 (N~O JNCLUfoo D
SUPORTE); pO E PARTíCULAS D~ CHUMBO

78.02

8

cucat.e ••••••••••'••••••••••

•
4

4

5

ATOS

ocaroo
POBlção

7a..05

78 ..06

DO PODER EXECU:rIVO
AIJ.QUOTAS

_AlX>lUA

;;rubpo1l1çao
e It;el[l

l:l

l.~.l.

01.00

Pó .e partículas................: .............

5

se.co

üut.rcc ......... : ..................... ·.................... : ..

5

00.00

TUBOS (INGlUSIVE'SEUS ES80ÇOS) ,BARRAS O
CAS E ACESS~RIOS PARA TUBOS ~UNIÕES,COT~
VELOS, TUBOS Et~ "S" PARA Sl:F ES, ::JUNTAS,
MANGAS, flANGES,ETC ..) iDE CHUMBO

01.00

Tubos e bnrr:;lo ÔCElS, niío trabalhadbs ......

S

02..00

Tubos e berras ôcas, trab1'llh~dos..............

S

U3.00

S

00.00

Acessórios para tubos ........................
OUTRAS MANUFATURAS DE CHUMBO

01.00

Bisnagas e tubos para embalagens ...........

10

02.00

Arruelas e g:::xetas ...........................

10

Outros ............ ·............. ~ ..............

·,0

99.00

79

CAPíTULO

Zim:o
~

(79-1)

Pare

n

epliceção do p~e~&nt~ Cep!tulo ~. e~nelde

N

rBm~

2)

.E.i2..l

(posiçêo 79,.02):

Os produtos de seção maciç~, laminedoe, extru_
aedce , eeb Lr ados ou trsfilados,.' cuja
seção
transvársal. qualquer que seje SUEI forma,
exceda 6 ~m. em sua r,laior dimen~ão••
b)

BUl'res a pel'filados

não

(posição 79.02).:

Os produtos de seção maciça, Lamí.nadce ,. exbr-usedas, estirados ou ror jedoe , .cujc
seção
transversal" em sua maior dimensão, seja euperior a 6 mm e, quando 50 tl'atal' da
produtos
pla;"\os, :'lquêles cuja espessura ee ja superior à
déc;im<l p'Hte ri" La r-qu r a , Consideram-se, igue1:,
mente, barras eip er-f'Ll.ados oavp r odub oe das neê,
mas rormae e dimensões, obtidos por moldagom ,
vaaamont.o ou e í.n t.ur z açjio , quando tonham sofri
í

do posteriormonte em .'lUa suparfIcie tl'abalho
maio adiantado do que a simples eliminação de
z-ebar-bas ,

c)

Chapas. ol'anchas, rôlhas e tiras (posiçêo

79.03):
Os produt os planos [d Lf ar-errt e s doe produtos em
bruto ri" pos çáo 7!J.OI), enrolados ou n'iío,cuja
seção transversal, em sua maior dimensão, seja
superior a 6 mm e cuja espessura não sxceda , a
décima parte da largura.
í

Na posiç~o ;9.03 Ficam compreendidos, entre o~
tras~ as coapas, pranchas, fôlhas e tiras, cor_

OW;

553

ATOS DO PODER EXEÇUTIVO

tedas em forma diferento da quadrada ou retan_
gul<lr.', 'pox:furadas, oncot e cac , acanaladas. e atriadas, polidas ou revestidas, desde quo êsto~
trabalhos.não lhoo confiram ~aractsr!6ticas da
artrgos ou da manufaturas classificados om' o~
~ras p06içÕB6~

(79_2)

Fioam comprssndidos na posição. 79.04, B~tro ~utro6,
os tubos, b~rras ôcss a acass9rios poro tubos, pol~
dos ou revestidos, a os'da forma espacial ou traba~
lhados (curvados, em sorpentina, filotados, rosca _
dos, perfurados; ostrangulados, côni~os, com slotas
apLí.cadae , et c , },

CóDIGO
. OBS.

PosiÇ';.o

79.01

OO~OO

ZI.flCO
01.00

Zinco om bruto, nao rofinado

01.01

Em linguotas.s paão ••••••••••• ;.••.•••• '~~ ••
Qualquor outro ••• ~ ••••••••••• ~.~ •••••••• ~

4
4

Zinco B~ brut~, rofinado
Elotro1!tico,am lingotos
.
Qualquor outro •••••••.•••• ~~ •••·•••••• ~ ••••

4

02.99

03.0p

l.igas da zinco

4

01.99

02.00
_02.01

79.!l2

79.!l3

.

4

04.00

D~spcrdfcios a sucnt~ •••••••••••••• ~ •••••

00.00

BARRAS,

01.00

B~rru~ ~

02..00

rios •••••••••••••••••••••••••••••••••••.••

00.00

CHAPAS, PRANCHAS, FaLHAS E TIRAS ou
Dl QU~LGUER ESPESSURA, DE ZINCO; p6
PART1cuL:\S DE ZINCO'

01.00

Chcp::'.S, pr-anchua , fúlhau B tir~s .

01.01

Em liga: com c5dmio e chumbo~ próprios
pera fabricação dapilhuG elstricas a
batc::ias •••••••••••••••••••••••••••••••••

5

01.99

Quúlqulll." cut r o••••.•••••••• • • • • • • • ••••••••

5

02.00

p6

02.01

pá ·:o;;:ul••••••••••••••••••••••••••••••••••

02.99

79.04

ZINCO EM BRu'TO; DESPERDtCIOS E: SUCATfI. DE

00. DO

PERFILADO~

NT

E 'FIOS; DE: lINCO

parfi!~do5.~••••••••••••••••••••

s part{culas

.

5

FITA~

E

.

Qualquer outro •••••• ~ •••••••••• ·••••••••••
TUBOS tINCLUSIV~ SEUS ESBOÇOS)~ BARRAS 0_
C!\S E ACESS~,RI(JS PARA TUBOS(UNIí:lES, COTO_
VELOS, JUNTAS, MANGAS, FlANGES, ETC.),DE
ZINCO

5
5

01.00

Tubos a barroo ôcas, não traba~hados •••••

8

02.00

TuboB a barraB ôcua, trabalhados •••••••••

8

03.00

AcsBBorioB pura tubos ••••••••••••••••••••

7S.05

00.00

GOTEIRAS, CALHAS, PEITORIS,E OUTRAS MANU~
FATURAS DE ZI~CO PARA A CO~STRUÇ~O •••••••

79.06

00.00

OUTRAS MANUFATURAS DE ZINCO

'

..

8
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CÓDIGO

AL1ClUOO:AS
1l:ERC./IOORlA

I'osição Subpoa1gao

•

'"

- 1.&.1.

1.1

01.00

Pontas, pregoo; eecéccree pontiagudaa,gan
chos. cravon esemelha~te6 do tipo do~ comproondidos ~a posiçao 73.31 •••••••••••

tl2.00

ganchos
'Parafusos, porc<ls. arruelas
csdos, rebites.e semolhantes,do tipo dos
comp"roandidos
p-oaição 73.32 •••••••••·...

n3.00

Bisnaga::! e tubon pera ambalagem ••••••••••

lO

04.00

A~tigcia ce u.. dOl\l;stico •••••••••••••• .,',

10

99.00

Outros •••••••••••••••••••••••••••••••••••

lU

•

,.

CAPtTULO

OllS.

10

'"

10

60

Estanho
Para

ti

aplicação do pI'lõSIJrlta Cep[tulo se considerallll

o~ produtos de seção maciço, laminados~ extruae _
dos. ostirados ou trefilados, cuja ~eçao trensl/e.r.
oel, qualquor que 52ja sua forma, nao exceda 6 mm
em sua maior dameneao ,
b ) Barras e parf-Ll<:!~ (posição ec.oa»

Dn produtos de seção maciço, laminados L ex~rusa _
dos, estirados ou forjadgs, cuja
seçao transve~
sal, em sua maior dimensao. seju
superior
a
6 mm 0, quando se tratar de produtoe planos, aqua
las cu ja nepes aura (loja superior à dócima parte
da largura. cone í.cerco-e e , Lçua Ime nt e , barras e
perfilEldos os produtos das mesmas formas e dimon~
eões. obtidos por moldagem, vazamento ou einteri.
:zação, .ccenoc tenham sofrido posteriormente
em
aua superflcie trabalho mais adiant<lda da que
a
e.tmp rce olimin<,.ção de rebarbas.
c) Chopas.
00.03);

pran~h3s!

fôlhos

e

tiras

posição

013 produtos planos (diferentes dos produtos
em
bruto da posição aO.Ol), enrolados ou _não. cuja
50ÇOO transvorsal, em sua maior dimeneao,eeja su
perior .a 6 mm e cuja espessura não exceda à déci~
m~ parte da largura, com exceção dos produtos com
poso igualou inferior a 1 kglm2.
~a posição aO.03 ficam compreendidas, entre outras. as chapas, pranchas. fôlhas e tiras do p~
80 superior a I kg/m2, cortadaCl om forma difere!!
te da quadrada ou retangular, perfuradae, onduladae , acana Ladas , estriadas, pcj Iôae e r avaat.Ldas ,
desde que âstes trabalhos não lhes confiram caroc
~:~~:t~~3~u~~a:r~~~~~õ~~.demanufaturas cla8sifi~

(ao.2)

Na posição 80.0S ficam compraendidos, entre outros,
08 tubos, barras ôcas a acessórios para tubos, poli_
dos ou r eveeb Ldce , a os de forma especial ou t r-aba _
lhadoa (curvad06, em serpentina. filetadoe, roacadoB,
perfurados, estranguladoB, cônicoB com ale tas apli _
tadas, etc.).
ALiQUOO:AS

CÓDIGO

UERCADORU

:Posição Subpoa1çoo
e . Itmn
aD~D.l

OD.~O

ESTANHO EM BRUTO; O·E:SPEROfcIOS E SUCATA

DE ESTANHO

li

I.~.1.

o"'.
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.ALíQUOTAS

CÓDIGO
SUbpOB1çao

e

BD.02

aO.04

eo.os

I'UJI

01.00

Ecbanho ca brub o.•••••••••••••••••••••••••

02.00

l.ig8o:I do estanho ••••••••• • •••••••••••••••

D3.00

DOs~flrd!cios

00.00

BARRAS. PERnl.AOOS E fIOS. DI: ESTANHO

aa.uo

8fl;n:aG

02.00

fios

.

5

00.00

CHAPAS, .PRANCHAS! FOLHAS E ·TIRAS OU fITAS
DE E5TAj\JHO, DE PlSO SUPERIOR A· 1 kg!m2 •••

5

00.00

Ft'lLHAS E TIRAS DELGADAS, DE :ESTAfJHO(~lESMO
GOFRADIIS, CORTADAS, PERFURADAS, REVESTI _
DAS, ESTAMPADAS OU FIXADAS.sDaRE PAPEL.
CARTÃO, MAT~RIAS PLÁSTICAS ARTIFICIAIS DU
SUPORTES SEMELHt,NTES) DE ptSO.IGUAL .OU
INFERIOR AI kj/m2 (NÃO INCLUíDO O SUpaR~
TE); P~ E PART CU LAS DE ESTANHO

4

Nr

suénte ••••••••••••••••••••

5

parf,iladoll •••••••••••••.••••••• :.

fi

: •• ·

01.00

rên-ee o

t

Q2.aO·

rôn-ec

tiras, sem suporte ••••••••••••••

5

03.00

pé

pa;t{culas ••••••••••••••••••••••••••

5

00.00

ao. OIS

fi

B

li

í

''''.

r es , com suporto ••••.••••••••••

TlJ80S(HJClL!SIVE SEUS ESSOÇOS), allRRAS o,
CAS E ACF.5S0RIDS PARA TUBOS (UNIÕES, COTO
VELaS, JUNTAS, MANGAS, FLANGES, ETC.), DE
ESTANHO
barr~s

m .cc

Tuboo o

ôcnn, nao trabalhados.....

10

02.00

Tubos o barras ôcas, trabalhados.........

la

03.00

Ac"as:::6rios para tubos....................

la

00.00

OUTRAS MAN9FATURAS DE

EST~NHO

01. 00

Arruolas a gaxotas.......................

la

D2.00

Artigos da uoo domestico.................

la

03.00

81c~aga5

99.00

outros ••.• ~ ••• ·•••• ·

o

tubc~

pa~a

embalagom..........

lO

:....

10

CAP tTULO

ea

Dut::,os Metaic Comuns
~

(fH~l )

Na poe íçiio !34.04 só se c Iaend f'Lcarn .os ne ta í,e

co ~

muna mencionados a seguir; bismuto, cudmio. cobal_
to, cromo, 9álio, germânio, háfnio (cóÚio), indio, manganôs, nióbio (colômbio). rílnio,antimônio,
titânio, tério, tálio, urâni6 onr ceqcecfdc en U 235~
vanádio B zircônio.
Es t a posição compreende, igualmontlll, os mates
" cpoim;" o demaic prod~tos intermediários da met,!!.
lurgin do cobalto, bom ccmç os .ceramais.
CÓDIGO
Posição

Subiloaiçao
Ite,"

Sl.01

00.00

.ALíQUOTAS

MERCADORIA

"

TUNGSrtNIo (VOLFRAMID). EM BRUTO ou MANUFATURADO

-

I.I

.,

I.P.I.

ore.
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ATOS
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EXECUTIVO

. : CÓDIGO

.ALíQUOTAS

OES.

.el.04

01.00

Tungst;õia em bruta......................

4

02.00

Ligas da tUDgstênio; em bruto............

4

03.00

Barras, rilamentoo, fias, fitas, f~lhas,
hastes, pastilh.ao e 'plaquetas

03.01

fios o ri:l.amohtos............... ••••.••••••
Qualquer outro...........................

5

03.99
99.00

Outros.~ ••••'.............................

10

5

00.00

MOLIBDtNIO, EM BRUTO

01.00

Em brlJto••••••• ~ .: ••••••••••••••••.•••••••

02.00

Barras, filamontos, fios, fitas, fôlhas,
hastes, pastilhas e plaquotas

02.01
02.99

fios e filamentos........................
Qualquer oytro...........................

5
5

99.00

outros.....................................

10

00.00

TANTÃLlJ, m

01.00

Tantalo em bruto •••••••••••••• ~

.

4

02.00

4

03.00

ligas de tântalo, em bruta
: ••••
Barras, filamentos, fiaS, fita0, fôlhas,
hastas, pastilhas B plaquotas ••••••••••••

99.00

Outras ••••••••• '

00.00

OUTROS METAIS COMUNS EM BRUTO OU MANUFATU
RADOS;, CERA~IAIS EM BRUTO OU MANUfATURADOS

01.00

Urp,nio

01.01

01.99

Em bruto................
••••
Qualquer outro................................

02.00

Tório

02.01
02.-99

Em bruto •••••·
Qualquer outro

OU MANUfATURADO

BRUTO OU MAlIUfATURADO

.

.
.

03.00

Manganâa

03.01
03.02

03.99

Em bruto
~ •• ~..................
filamentos, fios, fitas. folhas, nestas,
pastilhas e plaquetas.......................
Qualquer outro.............................

04.00·

Cromo

04 .. 01

Em bruto
:' ••.,
'....
filamentos, fios, fitas, r oanes , hact es ,
pastilhas e p Laquoeee •.•••••••••••,. ••••••••
QUalquer' outl:a••• ~ ••• ;.·
·

04.02'

04.99

ô..

05.00

Antimônio

05.01

Em

05.02

05.99

bruto
-_
filamentos, fios, fitas, fôlhao, .baqt.es ,
pastilhas e plaquetas
.
Qualqusr outro
~ ••••••
<0- • • '

.

06.99

Bismuto
bruto
.
filamontos, fias, fitas, fêilhas, he et.es ,
pastilhas e plaquetas ••••••••••••••••••••
Qualquel: outro.~ •••••••••••••••••••••••••

07.00

Cádmio

06.00
06.01

06.02

Em

4

5

. la

4
10

4

la
4
5
10

4
5
10

4

. 5

la
4
5
10
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C6DICO

:Posiçiío

i1LfQUO'CAS

o

I.I

"

Item

07.~9

Em bruta ••••• : •••••••••••• 1................
filamentos,. fios, fitas, folhas, hastes,
pastilhas e plaquetas ••••••••••••••••••••
üuej quez- outro ••••••••••••••••••••••••••••

08.00

Cobalto

08.01
08.02

Em brwto ............; . 4 • • • 4 • • • • 4 • • • • • • • • • • • •
filamentos,. fios,' fitas-" fôlhas, hastas, .
pastilhas e plaquetas •• : •••••••••••••••••
Qualquor OU~IO •••••••••••••••••••••••••.••

D7.0l
07.02

. - 08.99

21.04

]olERCADORIA.

SubpOSiÇIl.,O

09.00
09.01
09.02
09.99

Tit~nio·
..
"rm b ru bu •••••••••••••••••••••••••••••••••

.

filamontos, fios, fitas, fôlhas, hastas,.
pastilhas 8 plaquetas ••••••••••••••••••••
Qualquer outro •••••• ~ ••••••••••••••••••••

10.00

yanádio

10.01
10.02
10.99

Em bruto •••••••••••••••••• 1 ••••••••••••••
Filamantos, fioa, fita0, falha0, hastos,
pastilhas c plaquotas ••••••••••••••••••••
Qualquer outro •• ~ ••••••••••••••••••••••••

11.00

Zircônio

11.0l
U.02
11.99

Em bruto ..................................
filamentos, fios, fitas, fôlhao, hastos,.
paotilhas
pla~uatas ••••••••••••••••••••
QUll.1qwar outro •••••••••••••••••••••••••••

12.00

ceramaí.e

12.01
12.02
12~99

E[T1 b rut o••••••••••••••.•••• ~ ••••••••••••••
Filamontos, fioo, fitas, falha0, hastas,
pastilhas e plaquatas ••••••••••••••••••••
Qualquar outro •••••••••••••••••••••••••••

9;l.00

Outros

ss.oi

~~l~~~~~~;:·ri~;:·fit;;;·fâih~;:·;;;t;;:·

9Sl./J2
99.99

,

pa:;;tilhas e plaquctas •••••••••••• ~ •••••••
Qualquer outro •••••••••••• ~ ••••••••••••••
CAPiTULa
Fer-ramantas

de

"
4

5

lO
4

"

lO
4
5

lO
4
5

lO

4
5

lO
4
5

lO
4
5

lO

82

j Al:tigQ~

Ta1her~~.

I.P.I.

da

Cutala~.i.a

Mot~i~ Comun~

Com ressalva das lamparina~ da soldar, forjas po~
táteiB, rebolas montados a jogos do ,ferramenta de
.mani cur c e ped Lcur-u, bem como dos arti;Jos menc on~
dos nEis.posi~ões 82.07 a 82.15, o prosento Cap tu_
1-0 compreendo, exc Iueãvament.e , os ·objeto:;; munidas
do UQa lâ.lnina ou do uma parte operolhte õ
•.
a) do metal comum;
b) de carbonetos·metáliccs;
c) de podras pfeciosas ou semipreciosas ou de pe~
dras sintéticas cu rocon~t1tu!g~s, com suporte.
da'mFJt<ll comllm;

OES••
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d) da matórias abrasivas Cem suporte do metal co.
~um, de~de que 00 trato de ferroQontas cujos
dentos, arestas ou outras partes cortantes não
tenha~ perdido sua função própria em virtude da
apliça ç ã o depóe ~brasivos.
(82

M2)

Ao partss o paças so?oradao, d~ motais comuns, dog
artigos do presente Capitulo, Cla5Sifica~_se com
êst!ls, arti9?s, cera exceçjio das partos
e
p~ç!l!1
separadas aspuc La Imen t e designad~s o dos porta-fel:
ra~entas para as ferramanta~ manuais da
.ppcição
84.48. Contudo, as partas o 8cecsórioo de uso ~a_
ral, 'no sentido da Nota (XV_2) da prosenta Sa~io,
estéo sempro.exclu{do? dêsta Cap.{tuloa

Os esboços de manufaturas dêcto CapItulo, bem como
os esboços de partes o poçns ~aparadas das manuf~~
turaa que so classificam no pres~nto Cap{tulo,
virtude do parágrafo procodente, soguom o
regim~
dou artigos acabados. Nas posições 82.11 ou B2.13,
respoctivamente, cla$sifica~_sa ~aboças~ pentos ~
contrapenhes o lârninas I) facas da aparelhos de ba.!,

om

bear o da máquinas do cOrtar cabelo.cu'da toequi~r,
do queiquel' tipo, mesmo olétr~cas.
(a2 a 3 )

Da artigos clatlSificadoa nas diversae posiçãClS
dQ
prOBante CapItulo, que se apresentem sortidos
sm
Botejes. caixas eu inválucros,.seguom o rsgime
do
objeto quo, no conjunto, rôr pass!vel ·da al!quotll.
maia elevada. Contudo, os jogos para manICUra, pe_
dicuro o semelhantes, ombora contenham ta&Oure.
classificam-se na_posição 82.13 •. '

(82-4)

Os estojos, 6scr!nios ou recipión~~B g6me1h~nt6~
que ee 0praG6ntG~ com oa art~gos dests Cap{tulo de~
tinados aos me amas o com os quais ss vendam normalmente, classificam_ns com os rst~rido9 artigoa. A- (
pr-aean Eadoe Leo.Ladamenb e , eeguem sou práprio ragi _

m••
CóDIGO

o...

lóERCADORlA

82.01

00. DO

ENXADAS, PÁS, ALUl~ES, PICARET~S~ ENXA_
DÕES, FORQUILHAS, ANCINHOS E GADANflOS;
MACHADOS, PODÕES E FERRAMENTAS SEMELHAN
TES DE GU~lE; FOICES E fDICHJHAS. FACA~
PARA CORTAR FENO OU PALHA, TESOURAS-PARA GRAt1A, CU~JHAS· E OUTRAS FERRAMENTAS
MANUAIS, PARA AGRICULTURA, HORTICULTU_
RA. JARDINAGEM OU· SILVICULTURA

01.00

A.lr~njG6••••••••••••••••••••••••••••••••

02.0Q

rorcoe ••••••••••••••••••••••••••••••••••

03.00

Ancinhos, forcados, godanhos o garfo9 •••

1]4.00

Enxadas, enxadões, alviões. pár.; e.pâcer-e tao •••••••••·••••••••••••••• ; ••••••••• ~

05.00

Facõos de cana ••••••••••••••••••••••••••

06.00

Machadinhas, machados a

,

~e~Q1hant8a •••••

NT
NT
'NT
NT
NT
NT

ATOS DO PODER ExECUnVO
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CÓDIGO

l'osiçuo

82.02

-

Subposiçao
e

ces ,

1.1

ItOl:l

07.00

.reeoui-as para grama [] cortadore(l de ga_
lhos.·•••••••••••••••••••••••••••••••••••

cs.OO

Te r ç ado s ou facõos da mato ••••••••••••••

NT

99.00

üu t ro s
.
SERRAS t·1M<JUAIS rlDNTADAS, rOLHAS DE SERRA
DE TODOS OS TIPOS (INCLUSIVE AS FRE:SAS_
SERRAS E AS rOlHflS SH\ DENTES PARA SER_
RAR)

NT

OO~OO

NT

Ol.OO

Serras a serrotos rnontado~, para medai~
ra; armaç Eee metálicas sem ea lâminas •••

B

02.00

Serra(l montadas, para metais [] outros ma
teriais; armações sem lâminas
::

B

03.00

Lâminas do ee r ca

·03.01
03.02
03.03
03.04
03.05

r i r cuioree. ou da fitas,po.ra madeira •••••
Circulares ou do fi tas, para metais e outros roabo r í.aLs••••••••••••••••••••••••••

8·

Fr-e se sc ae r r-as ••••••••••••••.•••••••••••••

03.99

Para marmorista •••••• ~ ••••••••••••••••••
Rotas, inclucivo as laminos de serroo ma
nuais para madoira •••••••••••••••••••••:
Rotas, inclusive as lâminas de sarras ma
nuais pare me t ada o outros matarieis •• ::.
QU<ll.quor Dutra ••••••••••••••••••• ; •••••••

99.00

OutrOlo ••••••••••• ~

03.06

.

a
a
8

8

B
8

B

00.00

TENAZES, ALICATES, PINÇAS E SEMELHANTES;
r·1ESr~O CORTMITES; CHAVES DE PORCAS; VAZf\OORO:Sj rDjlQUESES, CORTA-TUBOS, CORTA_CA_
VILHAS r SEI·1ELHANTES; TESOURAS PARA r·IE...
·TAIS, LH\AS E GROSAS, t·jM1UAIS

GI.OO

Alic~to8, tenazes, torqueaos s semolhantes .••••••••••••••••••••••••••••••••••••

10

02.00

P~nç.3s

.

10

03.00

thnva~-de bôca, de cnixe, da cru~, da a~
tria, inglesas, de porca e eemorbent.ca ••

04.00

Grosas e limas, manuais •••••••••••••••••

10

Gp.OO

Tesourao paro. cortar chapn~(do latooiro)

·10

99.00

outros..................................

10

00.00

10

OUTROS UT[~'sILIOS
FER!,\AMENTIIS 11.~NUIIIS.,
EXCETO OS ARTIGOS COI·iPREnlOIDOS EM OU ...
TRAS cosrcücs OtSTE CAPíTULO; BIGORNAS,
TORNOS DE APERTAR, LM1PARINAS DE SOLDAR,
fORJAS PORTÁTEIS, REBOLOS r10NTAOOS, MA NUAIS OU DE PEDAL, E CORIA-VIDROS NONTA- .,

f

DOS

132.04

. Ol.DO

Furadoiros·s semolhanteg, pará mgtai~•••

02.00

Corte_quentos, malhos, marrotas, martglos
c s8melhantes ••••• '•• ~ •••••• ·••••••••••••••
Almofadas, b<lrriletss, ferroe do aoldar,
soveles, punções o trôlhaa •••••••••••••••

03.00

B.

B
B

Ó4.no

Colheras do padreiro e espátulas

05.00

Corta_vidros, com ou aam pedra

06.00

Fo·rmõos, çar Lopae , goivae, gu-ilhermuQ

07.00

rtiradeiras o semelhantes, excato

p Ie nae
í

taie

B

par~

..

B

-.••

B

a
me-

; •••••••••••

B
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CÓDIGO
l'o8~ção

ALíQUOTAS

Subpo~içao

e

It~m

OS. DO

CUrva-trilhos •••• 0 . 0 0 . 0

8

•••••••••••••• 0 •••

09.00

10.00

8igornas o safras •••••••••••••••• t

• • • • • ~.

8

11.00

Cintadoros a fixadores de etiquetas ••••••

8

For Jos portáteis •

Rebo.lo!l montados, inclusiva o da pedal

14.00

Tnrn oa de bancada, grampos ou eacçent oe ••

15.00

Tarraxas e eornnLhant a e ••••••••.•••.•• ~.....

8

16.00

Chaves da ronca •••••••••.••••••••.•••.•••

a

18.00

a:Z.DS

0.0 •.• 0'0 ••.• 0.0........

12.:00
13;00

17.00

22.05

8

8

8

0'0

8

,

Alargadores fixos,. de diâmetro atá

2"

ou

52mm

a

Alargadores com e jue t aqern micromótrica. '"

a

19.00

Afiador sem abrasivo •••••••••••••••••••••

8

20.00

Far roa do IHlgomar, não elótricoa •••••••••

.'. 8

21.00

Ferros para alisar, encreSpar ou
cabelo!! •••• ""'"
'" ••• •• ••••

22.DO

Ferramentas Bspeciais para relojoeiros '"

ondular
8

8

23.00

Almotolias

••••• ••••••••

8

99.00

Outros ••••••• •••.••••••••• ••••••••••••••••

a

00.00

FERRAMENT AS INTERMUTAVEIS PARA MAQUINAS E
PARA FERRAMENTAS MANUAIS, MEC~NICAS ou NÃO
(DE CUNHAR, ESTAMPAR, ROSQ!JEAR, ALISAR, Fl
LETAR, f'RESAR, MANORILAR, ENTALHAR, TOR_
NEAR, ATARRAXAR, FURAR, ETC.), INCLUSIVE
AS FIEIRAS DE ESTIRAGEM E DE EXTRUSAO DOS
METAIS, BEM COMO AS FERRAMENTAS DE PERFURA
çÃO OU SONOAGUI 00 SOLO
Punções c matrizes ••••••••••••••••••••••

8

02.00

Brocas, trépanos, coroas ~ semelhantes,
para sondagem ou pcrFuraçao do. solo •••••

8

03.00

Brocas o coroas de perfuração da rocha o
semelhantes; com ou sem inserção de metal dur~ (carbonato metálico) •••••••••••

04.00

Broca0 de cantrar•••••• ; •••• ~ •••••••••••

,

DS.OO

Escariadorao ••••••••••••••••••••••••••••

,8

06.00

Brocas, aspirais ou helicoidais,com diâ_
mo t r o atá 52 mm.~ •••••••• ;-.~ ••••••••••••

8

07.00

Out~as b~ocas e alârgador~s

or. 00

~

8

07.01

Alargadores, com ajustagem ~ic~omátrica••

8

'07.99

.Qualquer outro ••••••••••••••••••••••• • •••

e

06.00

Ferramontas para rosquaar

08.01

Pentes para. fi lotar ••••••••• =

:.

8

08.02

Maqhoo para

•••••••••••••••••••••

8

08.03
08.99

C·oso"inoto,;r para rosquear •••••••••••• " ••••
Qualquer outra •••••••••••• ~.~ ••••••••••••

8'
8

rO?q~oar

0"'.

ATOS DO PoDER EXECUTIVO

SGl

~=-r---------'-....,..,..-r--CÓDICO
l'o6iÇiio

Sllbponiçao
e Item

09.00

ferramentas· para ranhurar, entalhar. mol_
durar, o t c, , -p ar a trabalho do madeira e
semelhante .

09.01
09.99

Corrente cor tantO para ranhurar..........
Qualquer outra ••••••• ;...................

10.00
10.01

82.05

I
B
B

rioiras

10.02
10.99

M2trizes ou rioiras para p~ensas de axtru
suo da matais..... •••••••••••• •••••••••••
fieiras, com diamant~....................
Qualquor: outra •••••• :....................

11.00

Brochas para b r cchamanbo intorlJo:........

8

12.00

Brochas de outros tipos ••••••• :..........

8

13.00

rrasaS de tôpo, com diâmetro atá S2 m~...

a

14.00

fresas de forma e CIJrtadoros para engran
gon.s•••• '.' •••••••••••••••••••••••• ••••••• .

8

15.00

Outras fresas............................

8

16.00

Limas rotativas..........................

S

17.00

Limas de outros tioos ••••••••••.••••••••••
ferramentaS. montadas para trabalho
de
torneamento eu Ferramenta a semelhantoe
(para plainas, ·ranhuradoiras, Pla.il'lIiB-li
maderas,atc.)

'8

la. 00

18.01
18.99

;~~t~O~~~~a~~~~~~~arn~~á~~;~~.~~~:~.~~~:
••
QualquBr outra ••••••••••••••••••••••••••

a

B
8

8

a

99.00

outras •••••• ; ••• ~ •••••••••••••••• .;••••••

,

B2.06

00.00

fACAS· E LAIUNAS CORTlHlTr.S, PARA M,(QUINA
E APARELHOS ~EcANICOS •••••••••••••••••••

a

82.07

00.00

PASTILHAS, VARETAS, PONTAS E ARTIGOS SEM~.
LHANTES PARA fERRAMENTAS, NÃO MD~TADOS.
CONSTITUíDOS POR CARBONETOS MET~LICOS(TUN
GST~NIO OU VOLfRAMIO. MOLI8D~NIO.VAN,(DIO;
ETC.), AGLOMERADOS POR SINTERIZAÇÃ~

01.00

Pontas ••••••••••• ~ •••••••••••••••••••••••

8,

~9.00

Outras ••••••••••••••·.·,;•••••••••••••••••••

8

00.00

~t'OINHOS DE CAF~j' M,(QUINAS OE MOER CARNE.

82.08

PASSADORES DE LEGUMES E.OUTROS APARELHOS
MECANICOS DE USO DOM~STICO. DE P~SO M~XI_
MO DE la He. UTILIZADOS PARA PREPARAR,
ACONDICIONÁR ou SERVIR ALIMENTOS E BE8I~
DAS
.

01.00

Batedores do ovos ••••••••••••••••• ~ •••••

10

02.00

Descascadores a raladores...............

lO.

03.00

Espremodores para frutas. legumes o seme_
jhent.ee •••••••••••••••••••••••••••••••• ~.

10:

04.00

Noinhos do caFé, do carne, de pirnqnta.. ~

99.00

~utres •••••••••••••••••••••••• ~

eemeLhantne •••••••••••••.••••••••••••••• ~.

••••• ~.;..

00.00

FACAS coM LAMIN.AS CORTANTES(EXCETO ~S DA
POSIçliO 82.06), SERRILHADAS OU N'AO.· IN_
CLUSIVE PO.DOES DE LAMHJA MI1VEL
.

01.00

facas para ccrreeiro ou
sem cabo

02.00

Facas da mes·a· cu cc%inha.; •• : ••• ~· ••••••••

sc~ateiro,

~

com o
••••••••.

10'·

lO

l2
l2
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e

92.10

B2.11

ALíQUOTAS

MERCADORIA

Subpol;içao

01<.

It<>1!l

03,00

Canivateo a 30melhantos..................

04.00

Podéías de iâmina móvel·••••••••••••••'.....

12

99.00

üut r-oa •••••.•••••••••••••••••••••••••• ó •••
L~HINAS PARA rACAS DA POSIÇ~O 82.09

12

00.00

12

01.00

p aca canivataa o semelhantes ••••

o • • • •_• • •

10

02.00

Para facas de mosa ou cozinha •••••••••••

10

03.00

Para fecas de corroeiro ou Bll.patYi:o ••

~.

lo

99.00

Outras •••••.••••••••••••••••••••••••••••

10

00.00

NAVALHAS COMUNS E DE SEGURANÇA E SUAS LA~
MINAS (INCLUSIVE 05 ESBOÇOS EM TIRAS); PE
ÇAS SEPARADAS METALICA5 DE·MAQUINAS
DE
BARBE:AR

82.12

B2.13

1l2.13

22.14

01.00

Navalhas comuns

02.00

Navalhaa de e equ renç a

12
..

12

03.00

Lâminas

03'.01
03.02
03.03

Para navaj hes comuna
.
Para navalhae de eoçuceoç e ' ••••••••••••••
Para navalhas d~ ssgurança, em poça ou ti
r a , cem. furo, cem eu som gume (sDoeças)

12

03.99

Qualquer outra

..

12

04.00

Capuz para navalha de segurança; Bem rós_
ca e por acebee
.

12

99,"00

Outras

12

00.00

TESOURAS E SUAS LÂMINAS

01.00

Para alfaiateB

..

12

02.00

Para aparar b'arb a ou .cebeLo •••••••••••••

12
12

o', • • • • • • • • • • • • • • • • • •

! •••••••••••••

99.00

Outras ••••••••.•••• '" •••.••••• '" ••••••

00.00

OUTROS ARTIGOS DE CUTELARIA (INCLUSIVE AS
TESOURAS D~ PODAR, MAQUINAS DE CORTAR CA~
BELO, TOSQUIAOORES, RACHADORES,
CUTELOS
DE TAlHO E DE COPA E FACAS DE CORTAR PA_
PEL); FERRAMENTAS E JOGOS DE FERRAMENTAS
DE MANICURa, PEDICURO E SEMELHANTES (IN _
·ClUSIVE LIMAS PARA UNHAS)

pl.OO

Máquinas'para aparar cabelo, de mola. inclusive um pente ou navalha sobressalsnts

02. DO

'reecece e para poder-

03.00

To aqud adcr as ••••••••••••••••••••••••••••
Abridores de cartas, apontadores da lápis,
facas para cortar papel, raspâdairas e
eomeibant cs ••••••••••.••••••••••••••••••••

04.00.

.

12
12

12
8
8

05.00

Jogos de ferraman,tas do manicura e IJBna_
lhantes (inclusive limas para unhas) •••••

12

99.00

Outros •••••••••••••• 0.0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

8

cc.oo

COLHERES, CONCHAS PARA SOPA, GARFOS, P~S
PARA TORTA. FACAS ESPECIAIS PARA PEIX,E
OU PARA MANTEIGA, PINÇAS PARA AçdcAR
E
ARTIGOS SEMELHANTES •••• ~.; ••••••••••••••

10

00.00

CASOS DE METAIS COMUNS PARA OS ARTIGOS·
DAS POSIÇnES 82.09 , 82.13 ~ 82.14 ••••••

10

50S:
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HanufatUlCas

(83_1)

83

DivClCoas,do Metais Com.uns

N;:o se consideram, em caso algum, como p ar t ea
manufaturas

do

presente CapItulo

ferro fundido, do forro
nas posições 73.25,

ou

os

das

artigos de

de aço, c l as s r Lc adoe
í

73.29, 73.31, 73.32

e 73.35,

nem os mesmos alCtigos de oCltros metais comuns.

ALiQlJOTAS

CÓDIGO
llERCADOlUA.

S3.0l

83.02

00.00

1.!'.1.

'"

-r

FECHADURAS ( INCLUSIVE FECHOS E fECHOS
OE SEGURANÇA CO~t fECHADURA), !;:ERROlHüS
E CADEADOS, D[ CHAVE, DE SEGREDO OU E_
L~TRICOS, E SUAS, PARTES DE METAIS
CO_
:'IUN5;
CHAVES DE r'IETAIS COMUfJS ( /lCABA
DAS OU NÃO) PARP. .ESTES ARTIGOS
-

OLOO

F'cchadur as , com ou som chave •••••••••

02.00
0::.00
99.00

Cadeados, com"ou sem chavo •••••••••••

DO.00.

GUARNIÇÕES~ fERRAGENS

Ch'aves, ac ab adas ou não

.

GutlCos

.

10
10
10
10

E OUTROS ARTIGOS

SEMELHANTES, DE.METAIS COMUNS, PARA M~
VEIS, PORTAS, ESCADARIAS, JANELAS, PEi!:
SIMiAS, CARROÇARIAS, ARTIGOS De- SELEI_
RO , 8A~SI ARCAS, COfRES.E OUTRAS flANlL
FATURAS D STE TIPO;
ESCAPULAS, CA8I DES, SUPORTES, CONSOLOS E ARTIGOS SEME
LHANTES, DE METAIS COMUNS (INCLUSIVE8E
CHOS AUTOr1Anc05 PARA PORTAS)
-

Bisagras, bOlCboletas, dobradiças, çonzos e semelhantes, com ou sem mola, pa
.ra janelas, móveis ou portas •••••••••

10

1<15

Aldrabas, c actu ccos , carrancas, tarar:le
e semelhantes ••••••••••••••••••• :-

10

03.00

Alças, az as , ferrolhos, maçanetas, pu_
xado r as , t r anque e aa , trincos B semelh<ln
tes •••••••••••••••••••••••••••.••••••-

10

0/;. DO

fechos p e r a janelas, móvois oU portas,
com ou eum correntes, inclusive c r cmo-,
nes .••••••••••••.••••.••••.•.••••••••

10

OS.OO

fechos au t omé t j o os (amortecedores) pa-,
ra p o r t as e semelhantes •••••••.•••.••
C.a~lCotilh,;s o r od í z os com ou sem p a r-,
te de quaisquor out r-as matlÍri"s, palClI
cortinas, gabinetes, I~óveis, po r t as r-a
"r-Lç e r-ado r as ou fins semelhantes •••• :-

OLOO

02.00

83.02

1.1

05.00

10

í

j

53.03

10

07.00

Al'.I1l<lções pa r e cê t s cs , carteiras, malas,
pastes, sacos, s eco i ao , alCtigos de via
sem e semolhantes •••••• • • i •••• . . . . . . --:

5'9.00

Outros .••••••••••••••••••••••••••••.•

00.00

COFRES-FORTES, PORTAS E C.GI·IPARTII~ENTOS
SLINDADOS PARA CASAS_FORTES', COFBES ,
CAIXAS DE SEGURANÇA E ARTIGOS SEMELHMl
TES, DE ~\ETAIS COI',UNS
-

oLOO

r ct xee-vo c tos , cofres, cofres-fol'tes",
comp<lrtimentos blindados, pOlCtas pe.ra
case.s-fortes
.

16

02.00

NeaLhe.í r oe ••••• . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . .

16

9:1.UO

uot roe

10
10

.

16

CBS.
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l'osiçüo

lolERCADORIA

SUbp031çno

e

1.1
o

Item

00.00

1.1'.1.
_,

CLASSIFIcrIDDRES, r tcasnros, CAIXAS PARA
CLASSIfICAÇÃO

E

SELeçÃO DE DQCU/'iENJOS,

PORTA_CÓPIAS E OUTRO NATERIAl SnlELHM!_
TE DE ESCRITÓRICl, DE ~lETAIS CO~1UNS, COM

EXCLUSÃO DO~ MÓVEIS DE ESCRITÓRIO DA PQ

5rçÃO 94.03

8:3".05

00.00

0.0

la

.

FERRAGENS PARA E~ICADErmAç'lío

DE

rOLHAS
SOLTAS (PARA CLASSIFICADORES,
PHIÇAS
DE DESD!HO, ttoLA5 PARA PAP~IS,
tArnos
PARA CARTAS, "CLIPS", CRM1POS. GARRA5 ,

GUARNIÇÕES PARA REGISTROS E OUTROS D8JE

TOS SE1·1ELHANTES PARA ESCRIT6RID, DE ~:E:TAIS COr.UNS ••••••••••••• : •••••••••••••
B:3.0b

00.00

ESTATUETAS E OUTROS OBJETOS DE ORNAMEM.
TAÇAO DE HHERIORES, DE j-;ETAIS COt·1U~JS ••

8'3.07

00.00

ÂPARELHOS DE .ILU!'lINAÇ1íO, LAt'lPAOARIOS ,
LUSTRES E OUTROS ARTIGOS DE ILUMINAÇ~O,
BEM coro SUAS PARTES NÃO E.Ll:TRICAS, DE
!-lETAIS CDt·'UNS

or. 00

Candí.e r oc , Lamparfnas , lampiões, 'l an _
ternas o se~elhantes, com ou som manga
ou pavio
Com vêu para luz incandescente ••••••••
DuaLquor- outro
~""'"

01.01
01.99

la

í

12
12

02.00

Cand~labros, c:;stiçais,·lampad.ários,lu~
t.r-es , "p Laf cnd e rv, quebra-luzes e rofl~

03.00

Bicos a bocais para candieiros, lampari
nas, lampiões e lant~rnas com ou sem P~

83.07

99.00

lJutroo

.

12
12

B3.D8

DO.DO

TUBOS FLEXfVE!S DE METAIS COMUNS ••••••••

lO

83.09

00.00

FECHOS, FIVELAS, COLCHtTES, ILHOSES E SE_
MELHANTES, DE METAIS COMUNS, PARA VESTUA_
RIO, CALÇADOS, TOLDOS, ARTIGOS DE VIAGEM,
ESTOJOS OU PARA QUAISQUER DUlRAS CONfEC •
ÇÕES OU EQUIPA~ENTOS; REBITES
TUBULARES
O~ DE HASTE fENDIDA, DE METAIS COMUNS

tll.ao

04.00
99.00

fechos para bâlsas, carteiras, malas, pas
tas, sacas, sacolas, artigos de viagem o
semelhantes
.
fivelas, exceto as de bijuteria •••••••••
Rebites tubulares ou de hasta fendida •••
culchêtes, ilhoses e semelhantes , •••••••
Dutra!> ••••••••••••• ;
.

83.10

00.00

CONTAS E: LANTEJOULAS, DE: METAIS COMUNS•.••

S3.11

00.00

SINOS, SINtTAS, CAMPAINHAS, GUIZOS E SrME
LHANTES (N~ ELtTRICOS), E SUAS
PARTES~
DE I',ETAIS COMUNS

01.00

Sino e carrilhão
Outros
~

t or-e s ••• ~

ví e

D2.(1)
03.00

99.00

83:.12

":..'

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

.

~

.
.

00.00

MOLDURAS METAlICAS PARA FOTOGRAfIAS, GRA~
VURAS E SEr-'f:LHANTES; ESPELHOS METAlICOS

01.00

Molduras metálicas pera fotografias, gra.
vuras e semelhantes
.
Espalhos metálicos
..

02.00
8:r, 13

12

.

00.00

RÔLHAS METAlICAS, RÔLHAS fILETADAS, PROTE
rORES DE ROLHAS, CAPSULAS flEXíVEIS PARA
GARRAFAS, ROLHAS VERTEDORAS E SEMELHANTES
SELOS DE GARANTIA E ACESs6RIOS SEMELHAN.
TES, PARA EMBALAGEM, DE METAIS COMUNS

la
la
lO

1.
la
12

12
12

12
12
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a,•

.01.00
02.00

99.00
S3.14

IoI

SUbpOlliÇo.o

00.00

'"

Socais ou cápsulas 8 tampas, ds alum{nio,
para francos 8 garrafas .0.0 •• 00.0 •• 0 . . . .
'Socais ou cápsulas, rôlhas e tampas,
de
chumbo, com ou sem preparo ds borracha ou
cortiça, para frascos, garrafas ou qual_
quer outro recipiente .0 ••••• o••••• o••• o'
Outros
0 ••

o.....

PlACAS~INDICADORAS ou DE SINALIZAÇÃO, PLA
CAS_ANÚNCIOS, PLACA5_ENDERtÇOS E SEME
LHANTES, NÚMEROS, LETRAS E OUTRAS SINALI_
ZAÇÕES, DE METAIS COMUNS
FIOS, VARETAS, TUBOS, CHAPAS, PASTILHAS,
ELrrROOOS E A.'HIGOS SEMELHANTES, DE I1ETAIS COMUNS OU DE CAR80NETOS METÁLICOS,
.'!EVESTIDOS INTERIOR ou EXTERIORMDHE DE
DECAPANTES E DE rUfJDENTES,' PARA SOLO AGEM
OU OEP6sITO DE METAL CU DE CARSONETOS ME
TÁLICOS; rIOS E VARETAS QE Pl'!S AGLOMERA
DOS DE METAIS COMUNS, PARA METALIZAç~a POR PROJEÇííO

00.00

01.00

Soldas

01.oi

Soldas fort.es em t.ira

01.99
03.00

Qualquer out.ra ••••••••••••••••••••••••
Elétrodos e varetas,do aço comum ••••••
Elétrodos Iil varetas,' de cobra e suas 11:.

99.00

Outros

02.00

,.f

lO

la

la

=

o..

83.15

I.J?I o

gOla

.

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

••••

o

o

;

III

la
la
la
la
la

0".
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XVI

r~ÁQUHJAS E APAREl.HOS; MATERIAL ELÉTRICO

~
(XVI_I)

A p eo s cnt.e Soçi:ío não compreende:
a) as corroias transportadoras ou de transmissão
de matérias plásticao artificiais do Capítulo

39, ou de borracha vulcanizada(posição 40.10),
bem como os artigos pere usos técnicos, de bor_
r~~ha vulcanizada não endurecida, tais.como ar_
ruelas, juntas e somelhantes (posição 40.14);

b) os artigos para usos técnic·os, de couro natl.p:al.

~rtificiill ou roconstitu{do(posiçii'b 42.04)ou de
peleteria (posiçeo 43.03);

c) os carretéis, eopulas, bobinas e outros supor_
·toa oomelhantes, do qualquer matéria ( CapItulo
39, 40, 44, 48 ou Seção XV,segundo o caso);.
d) os papéis, cartolinas e cartões· perfurados para
mecanismos"'JacQuard.ljo ecme tnant es , da posição
48.21;

e) as correias t r anepo r tado ra s ou de transmissão
de matérias tôxtois (posição 59.16). bem
como
os artigos para usos técnicos, do matérias tâx~
tais (posição 59.17);

r)

00

artigos inteiramente de pedras pror:1esilos

ou

e eradp r cc Luaaa ou da pedras sintnticas ou z-nccne

titu!das _ podras não montadas _ (posições 71.á2.

71.03 ou 71.15);
g) 0:3 partas e ece seéc cc de US:3 geral,no sentido
da Nota' (XV_2)' da' Seção XV, de metais comuns(S.!!,
í

ção XV) B os artigos semelhantes de
matérias
pl;isticas e r t Lf'Lc Laze . (que 50 classificam geral.
mllnte pela posição 39.07);
h) as telas e correias sem·fim, de fios ou da ti :..
raa met;ilicee (Seção xv);
i) os artigos dos Capitulos 82 e 83;

j) o matarial de t.r-anspo r tietca seção. XVlI;
1) os artigos do Capitulo 90 (Instrumentos e aparo!
lhos de madida o de. precisão, etc.);
m) os artigos de relojoatia(Capftulo 91);
n) as ferramentas intormutávois da posição

t,

82.05

B os BSCÔVaS que constituam elementos de máqui_
nas da posiçã.o 96.02, bem como
as ferra'montas.
intarr.lutávais s arneLhanbcs que c8.cl<lcsif.ic<l1Il $.2,
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0undo a mata.ia constitutiva da sua parte ope _
r ant.e (CapÜulos 40, 42, 43,.45 ou 59, ou
p!!.
siçõOG 68.04, 69.09, ate.),
o) as ~~quinan que tenham caractor{~ticas do ja M
gos, brinquedos ou aparelhos anportivos(Caprtu~
10 97).

(XVI-2)

Salvo o disposto nas Notas (XVI_I) a (XVI_3)da prso
sonte Seção e das Notas (84_1) e (85_1), ns parto~
o peças sa~aradas de máquinas (com oxcoção das pa~
tes 8 poças separadas doa artigos compreendidos
nas posições 84.64, 85.23, 85.24. 55.25 a 85.27)
classificam-no do acôrdo com ns seguintes regras:
a) as partes a peças Doparadas que consistam
mm
artigos Compreendidos em qu~lquer das posições
doe CapItulas 84 e 85 (com oxcoção das posições
·84.65 e 85.28) classiFicam_se na reFerida posi_
ção, qualquer quo neja a máquina a que oa dost!
naro;
b) quando se possa idontificar como destinadas ex_
clusiva ou princlpalmante.a uma máquina determi
nada ou a várias máquinas correspondentes à me;
roa posição (~ssmo ao posições 84.59 e aS.22),a~
partas e peças separadas. diferentes das consi_
de radca.nu letra anterior, cIa s aLf'Lcamc ae na po-,
sição corrospondente a esta ou a estas ~áqUi _
nas; todavia, as partos e peças separadas dastl.
nadas principalmente, tanto aos artigoo da posl,
ç50 eS.13 como aos da posição 8S.1S se incluem
na posição 85.13;
c) as demais partas e peças separadas correspondE~
as posições 84.6S ou 8S.28.

(XVI-3)

Quando na presente Seção s'e estabeleça uma distin ..
çuo entre 8S máquinas B euae partes componentes,
cnn8idBrar-se_~o como ~áquinas, a não como partes,
as máquinas LncompLet aa qua apr ee ant em as caracta.
r!stieas essenciais da m~quina completa.
M

(X\lI_i,)

As -m6quinas que !la apresantam denmont.adas ou da~lar
madae , inclUSiva as máquinas incompletas no sontido
da Nota pr ocedan to, claasificam-eo na mesma
forma
qus as máquinas muntadas,

(XVI-5)

Salve disposições om contrário, as combinaçõos
de
máquinas de oapácios diFerontes, dostinadas a fun cionar conjuntamente (l formando um único corpo, belll
como as m~quinas com duas ou mais funçõee diFaren _.
tas, alternativas ou complemontares, classifiea~-ae
segundo a Função principal que caracterize o conjli!:,
to.

(XVI_6)

As máquinas motrizos de qualquor ospácio, adaptadaa
máquinas de trabalho ou apresentadas ao mes~o~
po quo estas máquinas a qua manifestamente se uBati

~s

w.s
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nam (base comum,

luga~

resorvado na

ar~açao

ou pe_

ça saliente dosta armação, destinados a recebê-üee),

seguem o regime da fil<Íquina quo devem acionar.
O
mesmo se dá com as correi~c traneportadorao nu de
transmissão montadas nas rnàquí.nae ou que se apr~

sentem ao ~esmo temp~ que as máquinas
festamonte se destinem.
(XVI_7)

~

que meni

~

Para a aplicação das Notas pr ccoden tee , a denomin-ª.
çãC? máguin<ls se aplica ~s máquinas 11 aOS diVersos
~par81hos

e instrumentos da Seção.

'NÔTA COMPLn1ENTAR

NC (XIfI-I)

A ferramenta de trabalho e manutenção de

na

ri considerada CO!l\:J

rnnqui

f az endo parto da mesma ,

desde quo seja do tipo e quant.Ldade normalmente

vendidos com

~

máquina.

CAPíTULO

84

Cnldeiras, M~quin~sJ -apacejhce o InstrUi/lontos Mecânicas
~

(B~.l)·

tste Ctipftulo n'io'corilpreende:
~)

~s más a crtigDs sa~elhante6 pora moer a
tros artigos do Capftulo GSj

b)

os aparelhos, máquinas, instrumentos ( bambos.
por exomplo) e s~ospertes co~ponentes. do ma_
tórias cerâmicos (Cop!tulo 69);

c)

oa objetos de vidro pora laboratório ( poaiç~o
70,17) e os artigos da vidro para usos técni _
coe (pasições 70.20 11 70.21);

d)

00

ou-

artigos doa posições 73,36 e 73.37, bem co-

mo os artigos semolhantes de outros metais 02
mwns;

e)

(14_2;

os f ar r-araerrt ae e múquinas-ferramantaa elatro;".'!'.
cônicos de uso manuul (posiç~o 85.05) o os ep~
ralhos e Let rnoecánd coa dei uso do,.,éstico (pos I-,
9;:;0 85.06).

Salvo o disposto nas !lotas (XVI_5) e (XVI_6) da S.2XVI, as (;1áquinas e apar('llhoe que se
P<JSS<l:;l
cr.cs sã r rc ec , simult5nealilente, de Ur:l Indo; nas p0si
ções 84.01 a 84.21 e, por outro lado, naa posições
84".22 a 8/~.60, dGvarão s e r classificados nas posi_
ções 84.01 a 84.21.

9'?O

Contudo, não se classificam na posição 84.17:
a)

a3 chocadeiras, incubadeirae ou criadoiras pa.
ra :wicultura e 00 -:l.rmáriolil ou estufas do 9at.
l11inação (posição 84.28).

b)

os aparelhoa da um9decst 9tãos, para indústria

c)

de moag8~ (poeição 84.29)1
o~ difu8ors6 pata a indúatri$ ~;uc.rgira (posA
çao.84.JO)j

ATOS DO PODER

d)

.)

EXEC~IVO

569

as máquinas 8 aparaihoa tármicoB para o trata~
manto da fios, tBcidoo o manufaturas da mate
riaa tôxtaia (posição 84.40);'
00 aporalhos e diepooitivoo quo roali~am opara
~ão mecânica, na qual a mudança da tomperatura
{aquecimento ou refrigeração), embora nsooooá_
ria, 2poQaa doss~penh~ uma função.acsseória em
ralaçao a oporaçeo pr1ncipal.

Outrossim, não ao claasificam na posição 84.191

a)
b)

(''"')

aa méquinaa de ooatura para f8c~ar embalagsns
(poeição 84.41);
aa máquinaa o aparolhos de eecritório da poai _
ção 84.54.

Claasifioomw8e na,pooição 84.62 as oafgraa dsAnço
calibradae. iato e, aa eoferas polides cujo diame_
tro m~ximo'ou m!nimo não difira da moio de 1% da
diâmotro nominal, doado quo oata diforgnçn (ou to_
~orância) não oxceda 0,05 mm. As ssferas de aço
que não eatiefaçam a eata definição classifioamwsa
na posição 73.40.
•
Salvo disposiçõos em con~rúrio e sem ~rgju!zo
do
eotabel~cido na Nota (84w22 dâote CapItulo,bom co
mo na No~a (XVI.S) da S2çao XVI, ao máquinas quã
t2nham multiplao apl!caçoaa c1aosificam~s~ na pos~
çao qus correaponda a sua utili~açao principal ou.
~~ando tal p09i~BO não exista ou quando a aplica_
çao principal oso ss possa determinar. inclusm~sa
na ~o8ição 84~S9.
Inoluom.Bs, igualmonte. em ~odos os cS80l, na poui
cão 84.59, as máquinas para o fabrico da cordas ou
da csbos ds quslqugr mataria ( para torcar, dobar,
atc.).

NOTA COMPlEM(NTAR
NC (84wl)

Fica ·r6lduz!da pa'ra 5:( 11 el!quote do IPI doe pro _
duto. da! subpoaiçõss 8q.4B.Ol.OO a 84.~8.04.00
quando nao osstinsdos a fBr~amsntaa ou maquinas_
ferramentas, da uao ftsnual, da qualquor tipo.

c6illGO
UERCAIlORl!

84.04

E4.0S

00.00

GERADORES DE VAPOR Dt ~GUA OU De OUTR05
VAPÔRE5 (CALDEIRAS De VAPOR)

01.00
99.00

Pesando até 20.000 kg
Outros ••••••••••••••••••••••••••••••••••

5
5

co.ao

APARELHOS AUXILIARES PARA GERADORES DE Vil.
POR DE ~GUA OU DE OUTROS VAPÔRES (ECONO~lT
ZADORES, SUPERAQUECE0 ORES , ACUHULADORES õt
VAPOR, APARELHOS DE LIr1PEZA, DE RECUPERA_
ç~o DE· GP.SES. (TC.); CONDENSADORES "PARA
!i~QUINAS A VAPOR
..

.5

00.00

GASOGtNIOS r GERADORES DE' css DE II'GUP. OU
DE GiI's POBRE, CO~l OU 'snl SEUS DEPURADORES
GERADORES DE ACETILENO (POR VIA aMIDA) E
GERADORES S01ELHANTES, CO~l OU SOl SEUS Df.
PURADORES •••••••••••••••••••••••••••••••

5

00.00

LOCOM6vEIS (C0I1 EXCL,UsAo DOS TRATORES DA
'POSIÇIl:O 87.01) E ~lil'QUINAS scmr ixss , A V~
POR

01.00
98.00
99.00

Pesando ató 5.000 kg
Pll.rtOIl o poças ••••••••• ;
.
Ol,ltro.s ••••••••••••••••••••••••••••••••••

00.00

MiI'OUINAS A VAPOR DE II'GUA OU DE OUTROS UA_
P(jRES, SEPARP.DAS DE SUAS CALDEIRAS

01.00

Máquinas a vapor, de êmbolo •••••••••••••

"5
"
5
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MERCADORIA

02.00

84.06

Turbinas a vapor ••••••••••••••••••••••••

90.00

Partes e peças

90.01
90.02
90.03

De turbinas a vapor

.

üua Lque r outra

.

90.0/1
90.99

~~~~!~:::: : : ::::::::::::;:::::::::::::::

99.00

Outros ••••••••••••••••••••••••••••••••••

00.00

5

r~OTORES DE EXPlOSÃO OU DE CONEJUSTAO INTE!!,

NA. DE tM80LOS

01,00' ,

02.00·
02.0'1

02.99
03.00

04.00
n.DO
92.00

92.01
92.02

92.03
92.04
92.05

92.99
·00.00

01.00
01.01

Com cilindrada s une r Lor- a 50 cm3 9 pct.Ên-,
eia ~áxima de 2,03 cv (2 HP) até 15,21 cv
(15 HP) ••••••••••••••••• ~
.
.
Qualquer. outro
Outros de e:~plQsão
.
De combustão interna ••••••••••••••••••••
·Partes e peças para mo~ores de aviação •••
Outraa partos e poças
8iola ••••••••••••••••••••••••••••••••••••
8loco de cilindro, cabeçote, cártar ou
eaeeaça ••••••••••••••••••••• ~
.
t:e.!"b!;!rador1 • • • t •••••• ••••••••••••• ••• •• ••
Piate.o ou embolo
.
Ve.lvule. ••••••••••••••••••••••••••••• ~
.
Qualquer outra •••••••••••••-••••••••••••••

RODAS HIDR~ULICAS, TURBINAS E OUTRAS
QUINAS MOTRIZES HIDR~ULICAS

99.00
99.01

99.99

queã qu er- -cutr a , ~ ••••••••••••••••.•••••••••

00.00
01.00

Motores de aviação

01.01

Tu~bo_propulsore8 ~

02.00

02.01
02.99
OS.DO
03.01
03,99

04.00
04.01
04~99

05.00
05.01
05.99

01.02
01.99

02.00
03'-00·

04.00
05.00
06.00

OUTROS MOTORES E

M~QUINAS

5

5

5
5
5
·5
5
5
5
5

M~

Rodas hidráulicas (rodaa d'água}
Pesando até 5.000 kg •••••••••••••••••••••
Qúelquor outra ••••••••••••••• ~.·
;.
Turbina, tipo Polton
Pesando até 5.000 kg •••••••••••••••••••••
Qualquer outra •••••••••••••••••••••••••••
Turbina, tipo francis
Pesando atá 5.000 kg •••••••••••••••••••••
Qualquer. outra •••••••••••••••••••••••••••
Turbina, tipo K~plan
Pesando atá 5.000 kg •••••••••••••••••••••
Qualquer outra ••• ~. ~ ••.•••••••••••••••••••
Reguladores para turbinas
Pesando até 500 kg •••••••••••••••••••••••
Qualquer outro •••••••••.••••••••••••••••••
Outras
Posando atá 5.000 kg •••••••••••••••••••••

01.99

84.08

De ..avião ••••••••••••••••••••••••••••••••
oe_ Ilxp!osão, monocilíndrico

5
5
5
5

5
5
5
5

5
5
5
5

HOTRIZES

ga9 ••••••••••••••••••
Turbo-reatores a gao •••••••••••••••••••••
Qualqullr out rc •••••••••••••••••••••••••••
Partes e peças para motoras de aviação •••
Turbinas a gás, exceto aa de aviação •••••
Motoreo de ar (ou da gás) comprimido •••••
Motorel: de vento •••••••••••••••••••••••••
Motorae da mola
.

5
5

5
5

5
5
5

5
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l'o5iÇ~

84.06

Subpoaiçao
It"",

,

07.00
99.00

MotOIO2 de reação, hidráUlicos, para elllbarcaçoBs
,•••
uuexce •••••••••••••••••••••••••••••••••

84.09

00.00

ROLOS COMPRESSORES, DE PROPUlS~O MEcANI_
CA •••••••••••••_••••••••••••••••••••••••

84.10

00.00

BOMBAS, MOTOBOMBAS E TUR80BOMBAS PARA l!
QUIDOS, INCLUS!VE BOMBAS N~O MEcANÍCAS E
BOMBAS DISTRIBUlDORIIS ··COM OISPOSITIVO OE
MEOIÇll:O, ElEVADORES DE LiaUlOOS (DE AlC,!
TRUZES, DE NORAs,-DE CORREIAS flEXivEIS,
ETC.)

01.00

Bombao. alternativas, manuais ••••• ~ •••••
Bombes altornativas, de.propuÍsão mocâni
ca ••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••
Bombas de diGtribuição d~ combuat!ve~,
com diepositivo da mediçao •••••••••••••
Bombas rotativas volum~tricas, de engrB~
nagans •••••••••••••••••••••••••••••••••
Ou~rao bombaa rotativas volumótricas .,.
Bombae centrIfugas •••••••••••••••••••••
gomba injetor~, para motor de. combustão
interna· ••••••••••••••••••••••••••••••••
82mba de gasolina, para motor de explo _
sao
.
Bomba de óleo:. para motol: cc
exploeão
ou da combustao intel:n~ ••••••••••••••••
Bomba manual, com dispositivo de Dledição

02.00
03.00
04.00
D5.00
06.00
07.00

OB.OO

09.00
10.00
.11.pO
11.01
11.99
99.00
,-a4.11

00.00

oa.00
02.00
03.00
04.00

.04.11

05.00

06.00
07.00

OB.OO
09.00
09. oi
09.99
10.00
10.01
10.99
11.00

Elevadores do l!quidos
Carnoiro hidr~Ulicc e semelhante ••••••
Qualquer outro •••••••• ~:.4
Outras ••••••••• ~ •••••••••••• ; ••• ~~ •••••

.•.••...••.••

5
5

5

5
5

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

5

BOMBAS MOTOBOMaAS E TURBOBOMSAS DE AR·
E DE vAcuo; COMPRESSORES, t10TOCO~lPRES,SO~
REg' E TURBOCOMPRESSORES DE AR OU DE . OUTROS GASES; GERADORES DE ~MBOLOS LIVRES;
VENTILADORES E SEMEL.HANTES
gombe~,.menuais ou de peda~ para inflar
pneumet~co~ •••••••••••••••••••••••• ~....

Outras bombas •• ••••••
••••••
Ventiladores, exaustores c eono ihancee ".
t cmor eeocr portátil,para pintura ou. para
oficina
~.............

5
5
5
5

~~t~~~~i~:~:~~r~:r~:t~~~'d~~~~~f~~~~~I~~:

mBreial, bebedouros, aparelhos de ar eon~
dieionado e semelhantes..................
Compressores frigoríficos, tipo êmbolo...
Compressores frigoríficos, tipo rotativo.:

Outros compressor~s frigor!fico'-l •••••••• ~
Comprc!oooreo do ar, tipo êmbolo
De regime de trabalho acima. de 5 e tmoer o.,
ras ••••••••••••••••••••••••••••••
Qualquer outro................
Compressoros de ar, tipo rotativo
De regime do trabalho acima de_ 5 e tecareras
o ••••••• o ••••• o..
Qualquer outro.~ •••••••••••••••••••• ~....
Outros ccmp r-eaaor-ea de ar

o.......

5
5
5
5

5

5

5
5
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11.01

1l.?9
12.00

12.01
12.99
5'~.oa

84.13

De regime de trabalho acima de 5 etecereras ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Qualquer outro •••••••••••••••••• , ••••••••
Outros compressores
De regime de trabalho acima do 5 atmosfe~
ra,s.

0.0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • '• • • • • • • • • •

Q~alquer

outró ••••••••••••••••• ~ •••••••••
Outros •••••••••••••• 0.0 • • • • • • • • • • • • • • 0 • • • •

OO.OQ

GRUPOS PARA CONDICIONAMENTO DE AR COMPRE_
ENDENDO, EM UM s6 CORPO, UM VENTILADOR
COM MOrDR E DISPOSITIVOS APROPRIADOS PARA
MODIfICAR A TEMPERATURA E A UMIDADE ••••••

00.00

QUÉIMADORES PARA AlIMENTAÇ~O DE

5
5

5
5
5

24

f ORNA _
LHAS, DE C0J18UsrtvEIS lÍQUIDOS (PULVERI_

ZADORES), OE COM8USTfvEIS S~LIDOS PULVE.
RIZADOS OU OE GASES; fORNALHAS AUTOMÁTI_
CAS, INCLUSIVE SUAS ANTE FORNALHAS E GRE.
LHAS MECANICAS; SEUS DESCARREGA0 ORES ME.
CANICOS DE .CINZAS f: DISPOSITIVOS SEME ..
LHANTE5

01.00
02.00
03.00

99.00
00.00

Queimadofes 4 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Ventaneiras ••••••••••••••••••••••••••••••
fornalhas ••••••••••••••••••••••••••••••••
outros ••••••••••• ~ ••••••••••••••••••••••••

5
5
5
5

FORNOS INDUSTRIAIS OU DE LABORAT6RIO;COM
DOS FORnOS ELtTRICOS DA POSIÇ~O

EXCLUS~O

8S.U

01.00
02.00
03.00
04.00
05.00
06.00
0.7.00

oa.oo

·fornos da laboratório•••••••••••••••.••••
Fôrno industrial •.metalúrgico, tipó
uCubilotu ••••••• ~: ••• ~ ••••••••••••••••••
Out~os rornoo inàust~iaio, para fusão do
mlltais ••••••••••••••••..••••••••••••••••••
f2rnos industriais para.reaquecimento,
tempera ou tratamento termico dos metais
fornos industriais de' cementação ••••• ~ ..
Fornos de produção de coqué de carvão •••
Foinos industriai~ pa~a carbonização da
madoira •••••••••••••••••••••••••••••••••
Fornos rotativos para produção·de cimen_
to •••••••••••••••••••••••••.••• ·• •••••
Outros ••••••••••••••••••••••••••••••••• '.
4 •••

99.00
00.00

~lATERIAl. N.6:qUHIAS E APAI'lELHOS PARA

PRODUÇÃO DE FRIO, COM EqUIPAMENTO
TRICO OU DE OUTRAS CLASSES
01.00
02.00

03.00
,04.00
05.00
06.00

07.00

EL~

5

5
5
5

5

5
5

5

A

_

Refri·g~rador

eletrico t do un o dgmestico.
Rnfrigerador não olotrico, do uoo domos~

2Q

t.Lcu

2Q

.

Grupo frigorlfico aêbr e base comum••••••
Ref~igerador especial para
conservação
de sangue humano. funcionando com tempe_
ratu~a estável antro 29C o 6°C••••••••••
8abodouro r~rrigerado•••••••••••••••••••
8alcão e vitrina rerrigeradores •••••••••
Máquinas de f' ab r Lcar- gêlo .nm cubos ou em
es canas •••••••••••••••••••••••••••••••••

OS.OO
99.00

5

Sorvctoirao •••••••••••••••••••••••••••••
üutr cs

15
15
2Q

15
15
15

.
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ubpoe i.çac

l'osição

c

,=

99.01
99.02

99.99
00.00

04.16

84.17

15

mestl.co ou comercial ••••••••••••••• ;....
nce i oue r- outro •••.•••••••••'. •.••••••••••••

15
15

CAUlNO.'lAS E LAtHNflDORES, EXCETO OS lI1MI_
IJAOO.'lES DE METAIS E ~'Á.OUHIAS DE LAMINAR
O \/I~RO; CILINDROS pARA ESTAS M~qUINAS

OLOO

Ca Landras pecando até 2.000 kg •••• ,.; ••••

5

Calandrac pesando mais do 2.000 kg ••.•••

5

03.00

Cilindros para calandras ecoando
até
2.000 kg ••••••••••.•••••••••••••••• ; •••••

5

04.00

Cilindros para calandr~c pesando
maic
do 2.000 kg ••••••••••• '.; ••• ,•• ;' ••••••••••

5

9,9.00

üut cos ••••••••••••••••••••••••••••••••••

5

00.00

APARELHOS E DISPOSITIVOS~ MESMO AqUECI _
DOS ELtTRICAMENTE, PARA O TRATM1ENTO DE
MAT~RIAS POR MEIO DE OPERAÇÕES qUE ENVOl
\/AM MUOA~JÇA DE TnlPERATURA, TAIS cone t AQUECIMENTO, COCçÃO, TORREFAÇÃO, OESTIL&
çÃO, RETIFICAÇIlO, ESTERILIZAÇÃO, PASTEU_
RIZAÇÃO, SECAGnl, EI1APORAÇÃOVAPORIZA çÃO, CONDENSAÇÃO, REFRIGERAÇ*O, ETC.,COM
EXClUSÃO DOS APARELHOS DE lJ-S0 0011(STICOj
AQUECEDORES DE A'GUA (HICLUSIV( OS DE 8A_
'lHEIRO), N:z(O (L{TRICOS
.

OLOO

IntaJ;'cambi~deros

02.00

IntBrcambi<ldores do c a Lc r , bubu Lado r ea

02.01

pasando <ltê 500 kg
.
Qualque~ outJ;'o ••••••••••••••• ~ ••••••••••
AquecodoJ;'e\:l dê água(inc'lusivo os 'de es.,"
n~eiJ;'o), não elótricoo, do uso domssti~o

03.00

de calor, de

p~ecaB

8

••••

04.00

ace ce tbce do destilação e retificação

as

04. Dl
04.99

Posando até 500 kg •••••• '••••••••••••••••
Qualquer outro ••••••••••.•• ; •••••••••••••

'05.00

Aparelhos da liofilização
caç'ao

05.01
05.99

pe s ando aed 500 kg ••••••••••••••• , ••••••
Qualquer outro •••••• , ••• ~ •••••••••••••••

8
8

06. O~
07.00

SacadOJ;'Bs de pulveJ;'ização •••••••••••••••

8

(vaporadoJ;'ss •••• ',' ••••••••••••••••••••••'

8

Dê. 00
, 08.01

li

de criodess.,!!.

ApaJ;'olhos de esteriliz<lção

09.00

Mádico_·cirúrgicoe •••••••••••••••••••••••
Qualquer outro ••••••••••••••••••••••••••
ApaJ;'slhos do tor~efação •••• , ••••••••••••

10.00

Aparelhos para liqusfação do gasos

10.01
10.99

Pesando a:té 500 kg ••.•••• _•••••••••••••••
Qualquer outro ••••••••••.••••••••••••••••

08.99

8
8
8
8
8

AutoclBves ••••••••••••••••••••••••••••••••
(stufas ••••• ~ •••••• ~ •••••••••••••••••• ~ •••

8

13.00
14.00

outro e apaJ;'clhos do aquecimento •••••••••••
Recipiente ("conteioer") J;'efJ;'1geJ;'ador
B
nitrogênio l!guido, inclusive com dioposi~
t1110s o eeaeac e roe, interiores pare eus tentaçiio da Ilmpôlas de sêmen ("canisters"' e
acaaaório~), próerio para traneporto
ou
pr.seerl1açBl? de semen cQngelado •• '•••••••• : •

8

99,.00

üu t r-oa
Pesando ató 500 kg •••• :
' •• ;. ',' •••••
qoe t quer. outrro •••••••••••••••'•••••••••• .-••

11.00
12.00

.

I

Instalação ou conjunto ~ndustrial.......

Unidade ee i eoa (motocomproo$or hermético
co," c.ondonS<H1.or -a.cvapor adc r _ conjunto
s~la~o), para refrigeradoros do uso
do_

02.00

02.99

84.17

oas,

l<!EJlC.AlXlIlIA

99. oi

,99.99,

8

8

8

5~4

ATOS DO PODER

ExECUTIVO

CÓDIGO

OBS.

l!EllCAOORlA

:Posição

Subpo<:tiçao

84.18

00.00

CENTRIFUGADORES E SECADORES CENTRfFUGOS •
APARELHOS PARA FILTRAR E DEPURAR LiQUIDOS
OU GASES

or. 00

Deenatadeirs!l.... •••••••••••• .•• ..... •••••
CentrifugadorElB para laboratório.;.......
C~ntiifugador para indústria açucecet r-e , ,
CtlIj.trifugador para ex/;ração de plasma 'sen_

•

a,•

02,,00
03.00

04.00

q5.00

De uso doméati:co ••••••• o-o • • • • '• •

Qualquer outro •••••••••••••••• ~..........

06.00
07.00

Filtro-prensa •••••• '• •••• o••••••••••'. o:;.. •

8

Filtros ou dspuradoX'ee, dàmésti~oo.......
Filtrps de pressão manual (da parafueo se
fim, cunha o s omej hant e ) ••••••••• '.........
Filtro ou depurador, para caldeira. ••••••
Outros
Posando at~:S.OOO kg ••••••••••• ; . . . . . . . . .
Qualquer outro...........................

20

99.00
99.Dl,
99.99
00.00

01.00
01.01
01.99
99.00
99.01
99.99
'00.00

84.20

01'.00

m , Dl
01.99
02.00
03.00
04.00
05.00
06.00
07.00

OS.OO
09. ao

84.21

I

8

~entrifugadore5·

05.99

09.00

24.19

O~trQa

05.01

08.00

64.19

gul.neo....................................

8
8
8

99.00
00.00

0,0

• • ,; •

."...

MAQUINAS E APARELHOS PARA SECAR E LIMPAR
GARRAFAS E'OUTROS RECIPIENTES; PARA EN~
CHER, FECHAR, ETIQUETAR E CAPSULAR GARRA_
FAS, CAIXAS, SACOS E OUTROS RECIPIENTES;
PARA EMPACOTAR, ACONDICIONAR OU EMBALAR
MERCADORIAS;~ARELHOS PARA GASEIfICAR BE_
BIDAS; APARELHOS PARA LAVAR BAIXELAS
Aparelhos para lavar baixelas
Da uso doméstico.'•••• ·••••.•••.•.••••••.••••••,
Qualquor outro ••••••••••• ~ •••• ,;. '.~""'"
Outros
Pesando até 1.000 kg
,••••
Qualq.uBr outro •.••••••••••••••••••• ~ •••••••
APARELHOS E INSTRUMENTOS DE PESAGEM,INCLU_
SIVE SÁSCULAS E BALANÇAS PARA VERI'fICAÇAO ..
DE PEÇAS .FABRICADA;;, COM EXCLUSÃO, POR~M ,
DAS BALANÇAS SENSfvEIS'A P~SO' IGUAL OU IN_
FERIOR A'S CG; PESOS PARA QUALQUER TIPO
DE, BALANÇA
peace" [maes as marcadas)
Até 5. cg ••••••••••••••••••••••••••'••••••••
Qualquer .outTO •••• .-•••••••••••••••••••••••
Balança doméstica ••••••••••• : •••••••••••••
Balança ou béacur e , comar cd aLs , •.•••••• '0 •••
Balança ou báscula de plataforma, fixa ou
móvol, com ou oom ·p·latBforma •••••• ~ •••••••
Balança ou básculB, dosado;a •• ; •••••••• ~ ••
Aparelhos para pcàar- car-qae" sêbr-e cor ;
reias ~ansportadoras ou monotrilhos ••••••
Apar!:lhos veriUcadores 'do~ax~ess'o ou 20fi~ioncia de poso em -orecac a um oec cec ••
Aparelhos para controlar gramatura de tB~
cido, papal ouqualquor outro material durante a fabricação.- ••••••••••••••••• , •••••
Aparelha0 para peaeçem de grão ou l{quido,
em fluxo contínuo ••••••••••• .-."" •••••••••
Outros ••••••••••••••••,•••• ~ •••••••••••••••
APARELHOS MECANICOS (MESMO MANUAIS) PARA
PROJETAR, DISPERSAR OU'PULVERIZARMAT~RIAS LfClUJOAS OU ,EM p~;, EXTINTORES, CARR"E~
GADOS OU NÃO; ·PISTOLAS AEROGRAFICAS_E,APA- _

20

8

8

,8
8
8

20
8
8

8

10
10.
10
10
10
10
10
10

10
10
10

Aros

DO PODER

EXECUTIVO

575

llERCAtXmU

OBS.

REL~OS SEMELHANTES; MAQUINAS E
APARELHOS
DE JATO DE AREIA, DE JATO DE VAPOR E APARE
LH9S DE JATO.·SEMELHANTES

OLOO

pu Ive r í z ador e s ou polvilhadorEls de fungicida, inseticida o nomelhantes

01.01
01.02
01.03
01.99

Manuais ou de p eda I ... ; •••• : ••••••••• ~ ••••
Motorizados, a~ceto 06 de au~oprop~lsao •••
De autopropulsao, exceto os do _CapJ. tulo 87
üue i cuor outro ••••••••••.••••••••••••••••••
Aparolhos extintoron do inc~~dio, com ou
nem carga •••••••• ; •• ~ ••••••••.•••••••••• ~ ••
p Ls t o Lae eeroo eár cae e aparelhos some _
lhantes

02.00
03.00
03.01

M.?l

03.02
03.99
04.00

04.22

e

í

Pd s t o Lao de ar comprimido,pera pintu!a ••••

Aparelho
Qualquor
Múquinas
qualquer

para lubrificaç'iío
outro
e aparelhos do jato de areia
outro abrasivo

3

.
.
ou
.

8

.

8

B

8

Outros

00.00

Ml!:qUINAS E APARELHOS DE ElEV1l.ÇÃO DE CAR
GA, DE DESCARGA E DE r·lOVH'ENTAÇÃO (ELEVA:DORES, GUINCHOS, MACIlC.OS, TALHAS, GUHJDA2.
TES POlITES ROLANTES, TRAtlSPORTADORES,TE_
LEdRIC05, ETc;.), cm, r xct.us ro DAS r11!:~uI_
NAS E APARELHOS DA POSIÇÃO 2(1.23

01.00

Talhas

OLOl

02.00

Talha manuaj , incluoive c adc r na I ou 1:10i _
t.ec
_• ••••
Talha olótr~ca, de tanbor
.
Talha pneumatic.a, de tambor
.
Qualquer outra ••••••••••••••• -•••••••••••
nacacos

02.01
02.02
02.03

ne câni c o , manuat , com roda t ran sp or Eaoo ra
Outros, mecân~co~, man~ais ....... ;'••••••
Elevador hidJ;:aulJ.co, fJ.Xo, para elevar. v~

10
10

c u Lo s r odov í ái-Los

10

02.04

.

02.05
02.99

t·l<lcaco hidráulico para ac.í onarae nt o de cai
xa ba s coj ant.o (jo caminl)ão .••••• ~ ••••••••:
Outros elevadores hxdr-àu l Lc o s •••••••••••
Qu~lquElr outro
.

03.00

üu ínchc e

04.00

Guincho para o icvcoor , de parafuso
ser>
f~Cl ou oc tração cnrc ee •••••••• ~ ••••••••
Guincho o cabrostantc, com cacccxoa oc até
100 t •••••••••••••••••••••••••••••••••••
Guincho O cabrestanto, com capacidade ac{
ma de 100 t"
:

05.aO
06.00

c ab r e s t antc , manua Lc

••••••••••

07.00

Guindaste, com ,capacidade atá 100 t

07.01
07.02

Guindaste fixo
~
.t
,
Guindaste tipo pórtico, movol sobre tri _
lhos
.
Guindaste_ponte
..
qual'luer outro
" •••••••••••
Guindaste, com capacidade aelma de 100 t

07.03
07.99
08.00
08.01
08.02
08.03
08.99

I

a

8

99.00

01.02
01.03
ui . 99

64.22

B
8

Guindaste fixo
.
Guindaste tipo pórtico, móve,l eêbr-e trilhos
-•••••••••••••••••••••
Euí ndaabec pont.e
,
.
Qualque,r outro
.

09.00

Guindaote autopropulsor, ~ontado,nôbr6 ro_
das ou e o t e Lr as , oxcoto o do CapJ.tulo 67 ••

10.00

pontes rolantes, com capacidade ató 100 t

11.00

Pontos r c Lan t o o , com cepe c cooc acima
í

de

100 t ..•••••••••••••••.•••••••.•••••••••••

10

10
10

10

10
10

10
10
10
10

'9
10
10
10
10

10

ig 10
10
10

ra

I
I
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e

"""""'''

MERCADORIA

SUbposiçllQ

1.1

"

Item

13.00

Elevadores do p013130ao••••••••.••••••••••• '.
Elevl'ldoro13 do Cllrga ••••••••••••••••••••••

14.00

Transportadores mecânicos contínuos,

15. De

Transportadores raecâro.ooe r::ont!nuos, de
r::açamb<l ou caner::a ••••••••••••••••••••••••
Transportadores !:lccônicos contínuos, de
corrontc ••••••••••••••••••••••.•••••••••••
Tr-anspor-t ado r ea mecênrcos contínuos,
de
eo.roe motorizados •••••••••••••••••.•.•. '"
Tt'<lnsportadores mecânicos contínuD~, de
rolos nuo mo t o r-Lzaõoa •••••••••••••• ~ .....

10

19.00

Tr arrspo r t.ado r e s medinicoG c'ont!nuon, v'i_
b ra t ó r Lca •••••••••••••••••••••••• '••••••••

10

20.00

Transportadores pneumáticos de grãon, fl'l_
rinhan o oomolhantes.,••••••••••••••••••••

10

21. 00

EITtpilhadeira mecânica de volumes (o<liX<l(l,
sacos, pacotes, recipientes, etc.),
de
l'l);ão d013contínua, exceto as de autepropul
sao
.

10

22.00

Escadas co I'anbee •••••••••••

10

12.00

16.00

17.00
18.00

99.00
99. oi

ó •••••••••••••

10

10
10
10
10

Outros
Aparelho T implement'o, dispositivo ou outro ótgã o de trabalho, c raeat r Lcaco nesta ~osição, formando conjunto mecânico h,2.
mcçeneo com trator ou unidade tratara da
posiçêo 87.01 ou com infra_estrutura motora somolhante, não classificllvel em outro i tem ou posição da nomol)clatura. inclusive infra_estrutura sEl"iEllhante,s8p;arada do conjunto, roconhoo.\!cl como.'!!!'.. guina incompleta ••••••••

ao.

99.99

noe i cuer outro •••••••••••••

10

50.00

M~qUINAS E APARELHOS, fIXOS OU M6vEIS,PA_
RA EXTRAÇi'(O, MOVH10HAÇi'(0 DE TERRA,
PARA
ESCAVAÇi'(O OU PARA PERfURAÇ,AO DO SOLü(PA:S
MECANICAS, CORTADORES DE CARVÃO, ESCAVA _
DE IRAS, NIVELADORES, "8ULLDOZERS",
"SCRAPERS",t ETC.}; 8ATE_ESTACAS;/I.PARELHOS
PARA RmoçAO DE NEVE, EXCETO OS VEíCULOS
PARA REMOÇÃO DE NEVE DA POSIÇi'(O 87.03

0.0 • • • • • • • • • • • • • •

84.23'

10

de

c o c r-e La •••••••••••••••••••••.•••••••• ',"••••

84.'23

I.~.I.

o"

• • • • • • • : . 0.0

01.00

Cortadeira de cerviio e máquina semelhante
para mineração ••••••••••••••••••••••••.•••

02.00

Perfurat ...i z do p e ecueeac •••••••••••••••••

5

03.00

r·\<iquinas "de eceoeaen, rotl'ltiva~ ••••••••••

5

0/1.00

r·láquinas de sondagom, de percussão •••••••.

05.00

Escavadeira, tipo pá ~ecânica••••••••••••

5

06.00

Escavadeira, t d'pu de ar r ae t o.,' ••••••••••••
O:"-cavadcira, tipo de mánd.ibu Laa •••••.•.••••

5

07.CO

5

, 5

08.00
09.00

ne e eo-eeceveoe ce , tipo pá mncânâ oa ••••••

5

uaj e tade i ra -de autopt'opulsiío •••••••••••••

5

. 10 •.00

Valctadci:::a rebocávcl
,• ••••••
Es cavado rave Levado r-a •••••••••• ; ••••••••••

5

11. 00

12.00
13.00

14.00

í

ROlspo-transportador ("sc·raper"), »ebocé _
vcj , da 4 rodas ....... ·••••••••••.•• ·•••••••
Raspo_transportador {vs cr-ap ar"}, rebocá _
ve i , de 2 r odes ••••••••••••.•••••••• ; ••• ;.

5
5

Rasp ov t r an spur t.ado r- ("scraper"), r ebccá -

val,_de 2 rodas, com motor auxiliar
de
traça0 •••••••••••••••••••••••••••••••••••

15.00

5

Rasp ov t r anepo r t ado r- ("13craper") rotativo.

5 "
"5

O".
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CóDlOO
Posição

Subpos í.çac
e Item
16.00

Moton i veladorà

" •••••••••

5

17.00

Equipamento "bu Ll dcz er-" e "enç Lcdoz e r" oâ
ra trator •••••••••.••••••••••••••••••••••

5

. .

.

18.00

~i~~~~:o~~~a~~~~:~': ~~~~ ~~:~~~~~~ ~~~: ~;

5

19.00

Equipamento frontal para trator eecavoce rregador ou carregador, Lnc Lue Iv e ctlçamba7.

5

20.00

Escarificador ••••••••• ; ••••••••••••••••••

5

21. 00

recac ou lâminaO' para mcbon Lvs Lado r e s ,
"scr-apOtD", "tiu l Ldozer a'", caç ambec de escavaoo cas 8 .aemo Lhant ee •••••••••••••'••••

5

22.00

Rôlo compa<::t:ador, Lí ec nao vibratório •• ,.

5

í

23.00

RôI.o compcc tedor , Lfao vibratório ••••••••

5

24.00

Rô10 cornpac t edo r , tipo pé_da_carneiro'
pata_da_cabra

s

25.00

~ôlo compactador,

26.00

Rôlo compac t azío r , tipo nagmantedo •• 1••••••

27.80

R§lo compastador, do rodas
ntlo vibratorio

28.00

Rôl:J c oropac t edo r , da

ou
.

tipo do grelhe •••••••••
p'ncuroé t

5

.

rodas pneumáticas,

vibratorio

B4.23

5

Lcaa ,

.

29.00

Compactadoras ou adeneodorae da eolo, tipo do placa vibratória ••• ~'•••••••••••••••

30.00

neea-ue tace , a vapor

.

5

31. 00

Sete~estaca, acionado por motor da oxpj.oeão ou de combustão interne ••••••••••••••

5

32.00
33.00

Sato_listaca, acion~do olõtricamanta •••••• ·

5

Outros ·batll_oct.?c<Hi •• " •••••••••••••••••••

5

34'.00

Oostocadorou do~montnQot•••••••••••••• ~.
áp ar oLho para remoção. da o sve , ,' ••••• ·:.....

5

35.00
99.00
99. Dl

5

Nr

Outros
Aparelho, ãmp Lemurrt o , diopooitivo ou cut rc
órgão da trabalho, claooiPicado nesta po(lição. formando conjunto mocânico homogê_
nao com trator ou unidade tratot'll. da coc r-,
ção 87.01 ou com inFra_estruturo motora e
malhanto~ n80 classiFicával em outro itam
ou pooiçao da nOmonclatura, 'inclusiva in_
fra_ostruture oomolhanta,aopll.rada do o~n
junto, rsconhaclvo1 comO máguing inc~~?la

.

:

~

üue Lquo r- outro ••••••••••••••••••••••••••••
84.24

cc.oo

M~QUI~AS,

Ul.00

Arado do eivaoa, do troç~o ànimol •••••••••

02.00
03.00

Aro~o do eivaca, da comando hidráulico •••
Arado de p on t ae ou dent an
.

04.00

Arado do dillco, da ar-r-cace

05.00

Are.<!o do di.:co, da comando l'lidráulico •••••

5
5

06.00

Outr09 <Irados ••.••.•••••••• :

5

07.00

Cultiv<ldcr-

.

5

08.00

Grado de d;!,IlCO, do arrasto

.

5

09.00

Grado dll diaco, da lavontamanto hidr~uli~
co •••••••••••••••••.•••••••••••••••••• _.,.

10.00
11.00

Esce.rificadore9

LAS
LHO
LOS
POS

APARELHOS E INSTRUMENTOS AGRfco
E'HoRrtcoLAS PARA A PREPRAÇ~O E TRASA
00 SOLO E PARA O CULTIVO, INCLUSIVE R
PARA PREPARAR TERRnJOS GRA~lADDS E CAM
Clt ESPORTE

ExtirpadoraEr

.

.

-

5

5

5

.

5

.

5

ces,
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CÓDIGO

l'osição

ALtQUOTAS

Subpos1çao
o Item·

~~10S ouclÚndros para comp?ctaçã~ do s.Q.

12.00
13.00

I

r8;~~~~~~~:;:' ~~;~;~~~~~:~.:~. ~:~~~~~~:;.

. de

64.24

14.00

adubos ••••••••••••••••••••••••••••••••

Someaoeira, semeadora_adubadeira, p1ant2
deira e transplantadair", ••••.••••••••••

f5.00

s

imple-

Conjunto combinado agrícola, com
mento e unidade tratora

I:

tormaodc

corpo

"inesporávol (implementas montagos com

c~

rac ce cIe t cae de equipamento nau inter_:
cembiávol), pare preparação ou
cultivo
do solo •••••••••••••••••••••••••••••••••
í

16.00

üí.scos ••.•••••• :,.' ••••••••••••••••••••• ~ s ,

99.00

Outros
Apereiho, implomento, di~poSÚivo'oÚ outro órgão de trabalho, classificado nes_
ta fi!osição, formando conjunto mecânico h.2
mog8n80 com trator ou unidade tratara da
posição 87.01. ou ,c2m infi-a-::e~t:t;utura motora semelh,lnte, nac classl.fl.cavel 8m outro item ou posição da nomonclatui-a, inclusive infra_estrutura somelhanté,"sepa
cada _do conjunto, r aconhec fve I como .~.:;
gUin-a incompleta •• '
.

99.01

.99.99
00.00

PARA
COLHEITA E DEBULHA DE PRODUTOS AGRfcO_
~ASj PRENSAS_ENFARDADEIRAS·DE PALHA
E
rtlRRAGEM; MÁQUINAS_CORTADEIRAS OE RELVA;
TARARAS E MÁQUINAS SülELHANTES PARA LmPEZA DE GRÃOS; MÁQUINAS SELEcIONADORAS
DE OVOS,'OE FRUTAS E DE OUTROS PRODUTOS
E
AGR1COLAS, COM EXCLUSAOOAS MÁQUINAS
DA
APARELHOS PARA. INDÚSTRIA DE MOAGEM
POSIÇÃO 84.29

01.00

Colhedeiras Combinadas

m, oi

De autopropulsão •• ,••••••••• ',' •••,••••••• "
üua Lque r o~tra •••• ~ ••••••••••••••• ,~.; •••

01.99
02.00
02. oi

Dob"ulhadeirao de r.lilho ou s eme'j hant es

02.99

Dobu1hadeira de milho •••••••••••••••••••
"Trilhadeira'••••••••'•••••• ; ••••••••••••••
Qual.quer out.r-a ; •••• -•• '• ••••••••••••••••••

03.00.

·Prenoas onr e r oaco ree, ••••••••••••••••••

02.02

<14.25

üuat quor outro •••••••••••••••••• ; ••••••••
r,\II:QUH~AS. APARELHOS E INSTRUHENTOS

í

04.00

Cortadairas de relva ou grama

04.01
04.99
05.00

Não mot.or-Lzadae; ••••••••••••••••••••••••
Qualquer outra ••••••••••••••••••••••••••
Ee Lf ada Lre a ou ceifadoiras_snfaixadeira_,>

OS.OO

r"iÍquilJas e llparolhoE p<lrll lie1psza, cla~si
r ceçcc ou pOflsi~a(;ao de gr<los, .. ",mentE'"
e semelhantos ••••••••••••••.••••••.•• : •••
í

09.03
09.99

sej ec coaco ces do 'lrãos, s eme nbe s e seme_.
lhantes, por cores, pelo sistema de r ot occ
lulas •••••••••••.•••••••••••••••••••••••••
sc j cc onaoc cae de grãos, semontcs e SQr:lO_
Lhant es , de outros tipos
.
~táquinas a apar81ho$ para clao5iFicação da
ovos, frutas, batatas, cencj ee e ou t'r os
produtos agrícolas
sm sc onaooraa de ovos ••••••••••••••••••••
Selscionadoras de batatas •••••' .•••••••••••
sej cc onacorae de frutao ••••••••••••••••••
Qualquer outro •••••••••••••••• ; •••••••••••

99.00

Outros ••••••••••••••••••••••••••••••..•, ••••

07.00

08.00
09.00

09.01
09.02

S~.26

00.00

í

A

í

í

í

I~ÁqUH1AS PARA "ORDENHAR E OUTRAS

r·1ÁQUHlAS

E: A.PARELHOS PARA A INOÚSTRIA DE LATIcíNIOS

5
5

579

ATOS DO PO:\>ER EXECUTIVO
,

CÓDIOO

ore.

01.00

r~áquinas para ordenhar

.

5

02.00

Aparelhos homogenoiz"dores do leite •••••••

03.00 .

r~áquinas par" irradiar o Le t.o ••••••••••••

5
5

04.00

Máquinas e "paro lhos para fabricação
manteiga

04.01

Be t cõe í r as ••••••••••••••• ~ ••••••••••••••••
Bat ade Lr a a-ernaaaade.í. rac •••••••••••••••••••
('1áquinas de moldar
.
Qualquer outro
..

04.02
04.03
04.99

í

de

05.00

Máquinas e aparelho~ para fabricação
queijos

05.01
05.02
05.99

Máquinas de moldar
.
Pren1las para, queijo •••••••••••••••••••••••
qualquer outro •••••••••••••••••••• : •••••••

5
5
5

de

99.00

Outros ••••••• ,•••••••••••••••••• ~ ••••••••••

5

84.27

00.00

PRENSAS, ESMÁGADORAS E OUTROS APARELHOS PA
RA fABRICAÇÃO DE VINHO, SIDRA E SH\ELHAN :. TES............................. ••••••••••

5

84.28

00.00

OUTRAS M~QUINAS E APARELHOS PARA AGRICULTU
RA, HORTICULTURA, AVICULTURA E APICULTURA~
INCLUSIVE OS GERMINADORES COM DISPOSITI_
VOS MECANICOS OU T~RMICOS E AS INCUBAOEI _
RAS E CRIAOEIRAS PARA' AVICULTURA

01.00

'rooqu rador as mecaru.cas

8!1.28

02.01
02.99

?ua~quer

PC)[;<:Indo atá 5.000 kç'
.
outra •••••••••••••••••••••••••

5
5

03.00

Cerminadorec

.

5

o4~ 00

InGubadora de cv.i cu.l.t ur-a

o«. OJ
01:.99

Autr""ática, tipo Lnduat r-Le I ••••••••••••
C:ual"uer oub r-e- ••••••••••••••••••••••••

,5
5

05.00

Criad(>ira de avicultura

05. Dl
05.99

Autor:lática, tipo indu5triai ._
Qualquer Dutra

06.00

Dut r ae n-eou.i neo e aparelhos: do av i cuâ t u1'<:1

.
.

•••••••••••••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••••••

99.00

Outras •••.•••••••••••••••••••••••.•••••••

en.oo

~iA"!;UHIAS,

APARELHOS E INSTRUr,iEfITOS PARA
HJOCrSTRIA DE 11oAGEt-l E PARA TRATAr,IENTO DE
CEREAIS E LEGU~.ES SECOS, co» EXCLUS!1:0 DA
'r'Ii\QUIIJAS, APARELHOS E INSTRUI·1ENToS DE TI
PC RURAL

m, 00

f:lara !:!istura, limpo:>:;), peneiração '" prapar-aç ao dos "r'Jos anto" de sua ln<Ja!]<lr:l ••

02.00

Para tr.Hurac:.ão, eSCla,!antlJnto ou

ua.m
02.99

,5

5

r'1á,;"uina~ o àp ar c j ho s de 3picultura •••••

d05

84.30

5

Esmn'Jcidoras c t r í t ur ado r es de l)rãos

(j~ .00
84.29

t.....

02.00

moagem

crao~

Pesando at'; 5.000 kg
!:;ualque!' outra

'
'

..

03.00

Para clas5ifiGação e sOP'Jraç5o das r or-r-,
nh::!s " dos .oub r-oo Çl~oduto.:l oe mo açora dos
graos
~
~
~ •• ~ ••

5

99.00

üut r-ao

5

00.00 '

~Ii'iQUHJAS E APARELHOS rIÃO
ESPECIfICADOS
IJ(t1 CmlPREENDlDoS EM OUTRAS POSIÇ[1'ES Da
PRESDHE CApfTULO, P~.RA INOt'lSTRIA DE PA.,
rlIFICAçÃO, CONFEITARIA, PIS TELARIA E PA_
BISCOITOS,
RA FABRICAÇÃO DE BOLACHAS,
NASSAs ALHIENTfcIAS, CHOCOLATES, BEM coMO PARA IrJO(lSTRIAS DO AÇUCAR E DA CERVE.,

.

580

ATOS DO FODER ExECUTIVO

-

CóDIGO

:Pcaição

'i

SubpOll1~o

e

,,=

l.~.l.

:lA E PARA PREPARAÇÃO DE CAfH,ES1 PEli[s~
HORTALIÇAS, LEGUflt:S [ fRUTAS PilRA
rHJ~
ALIMOlTARE5

cr. 00
U.3a

02.00

Para as inrlústrios ds_pan"ificaçã'o, pastQ.
Lar-La o pora fabricaçoo do bolach<ls.
e
biscoitos .. 0 . 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Paz-a as indústria:> do r;l<l~ns e j í.raeo t Ic aa
(r.H'lcar,rão, t c Lb a r n , ravioli, o1[\5s0 p e ru
í

í

03.00

04.00

0·L01
04.02

sopa, etc.) ••...•••.••••..••..• ..
Para 'l" i ndú s t r a s d a c onf e.í t a r La ••••••••
pc ra fob,ic:aç'iío co chccol"ts ( inclusivo
olaboração rJo c<lcau)· "
.

,;

í

Par" ::)0<'.-;:"'" ou EJ3~agn",;Cnto co 9"no, p"sa!l
do ot.e 5.000 )n}
:.,
.
Pa::-a eoaçee oU o smcqccont o do ç r co , Ç030!!
do me s ali 5.000 !q
~
.
Oua Lquc r outro •.•••••••• ; •• ; .••.••••..••••
â

04.99

05.00

Pnra a p r cpo rcc âo de ca::-ncs .•.•••.•••••••

06.00

Para a prQpa"a:;"iio de p c Lxe c , c z-us túc eos e
mc l us co s •••••••••••••••••••••••••• -•••••••

07.00

Para a p r ep ar-aç Eo de frutno, 1 nauee e
3
bo r t a Lí ç e o •••••••••••••••••••••••••••••••

08.00

Pa::-a Qxtração, de caldo de c eoevda-e çúca r

08. oi

l'loanda p a s arrd c "tê" 10.000 k" .•••.••••••..
üocaõa pesando me Lo da 10.000 ~<g ••..•••••
~ualquGr ou t t a ••..•••••.•.•.•••.•••••••••

013.02
OS.99
09.00

014.:31

.~.

32

8'-.33

pat-a " f<J~Hic"ção co cervc jc •••••••••••..

99.00

Out r c s .•••••..•••.••••••••••..• : •••••••••

00. De

r·:,~OuINAS E .'\PA:JELHOS ~ARA .~ f.~8r,IC:"CAO D~
PilSTA CELULÓSICA (P:lSTP. DE PAP::L)
- P:lRA
A f:"3RrC.~çM t ,~.::,~9;::'~[,·.'TO De: PA>':::L, C.VH.Q
UNA E: CART1i'O

cr. 00

POfi<ln'OO até s.ooo 1<9

99.00

Outros ••.••••••••••••••••.•••••..••••..••

00.00

t~~qIJHIAS ~ APARELHOS pARr. aROCHURA, CARTO
NAGH1 E EnCADERNAÇÃO, I/iCLUSIV: il!1~uH~.'\S
DE COSTURAr. Cl'.qE~i~QS

01, 00

Par a costurar fôlh<l, paro cncade r naçao
{Lnc Lus Ivo poro c ar t cnaqem ) ••••••••••••••

99",00

Oufros

99. cr
99.02
99.99

Posando e t.é 250 :<0••••••••.••••••••••••••
pe s ando maia co 250 kç até 5.000 kç ••••••
Qualquer outro. ~ •••••.••.•••••••.•.•••••.
OUTRAS M~QUINAS E APARELHOS PARA TRA8A _
LHAR PASTA DE PAPEL, PAPEL, CARTGLINA E
CART:Õ:O, INCLUSIVE CORTADEIRAS DE OUALQUER TIPO
pecando até 250 kg •••••••••••••••••••••••
oeaandc mais do 250 kg e t é 5.,000 kg ••••• ;

5

99~OO

Outro.:!

5

00.00

MJl:QurNAs DE FUNDIR E CD~lPOR CARACTERES
DE IMPRENSA; !,t~QUrNAS, APARELHOS E I~IHE';'
RIAL DE CLICHERIA, DE ESTEREOTIPIA E SE_
MELHAtITES; CARACTERES DE IMPRENSA(T!POS),
CLICHtS, CHAPAS, CILINDROS E OUTROS' 6R _
01l0s IMPRESSORES; PEDRAS LITOGRlI"nCI\S,
CHAPAS E CILINDROS PREpARADOS PARA AS AR
TES GRlI"ncAs (LISOS, GRAtH005; pOLIDOS·-;
ETC. )

00.00

01.00
02.00

11•• 34

Pa::-a O t::-"ta::'lento oco soldes c'-! SUCoO <H,.!,!
ca r ado c a para rafinaçao ..do açuc,,; ••• ; •••

le.De

.

: •• : ••••••••••••

5

. OBS.

ATOS

DO PODER EX~CUT"VO

581

C6DIGO
POllição

li

I"t<lm

01. 00

02.00

03.00
.

04.00

84.35

ore.

""""'X)l'lA

SubpOlliÇ-IIO

Aparelho porfur~dor com aplicação em ar_
to gráfica em qu a Lque z- t.í.po de máquina
de compor (intortipo, linotipo, monotipo
li 3emelhanto) •••••••••••••••••••••••••••
Máquina Q apare ih o , inclusiva de t e cLe-,
do, paro compor e fundir. caracteres, :Lnt",rtipo, linotipo, mono tipo e aeme Lhan t'':!, com ou sem a roopoctiva matriz ••••••

5

5

Máquina o aparolho para fotolitbgrrifia,
"or r'-eet.", rotogr"vura e semolhante •••••
Material de clicheria, de eoterootipia
o semelhantes; coracteroo do impronoa,
clichêo, chapas, cilindros e outros órgãos impreoooros; padras litográficae,
chapac. o cilindros preparados para es
a r t o s g.áficas

04.01

Chap<l_, cilindro o clichê, gravados •••••

0/,.02

Chapn, cilindro e clichá, obtidoo por
ostoreotipia, galvanotipia e nemclhanto.

04.03

Chapa, cilindro e clichê, obtidon por
processo f!Jtog.áfico ••••••••••••••••••••

5·

0 11.04

Fôrma, molde e s erae Ihant a •••••• ~ ••••••••

5

-04.05

Pedra litográFica praparada ••••••••• : •••

5

04.06

Tipos ••••••••••••••••••••••••••.•••••••••

5

04.99

Qualquor cut.r o ; •••••••••••••••••••••••••

5

99.00
59.01

Out r-os
Máquina para esfumar ou para pontear ••••

5

99.99

qualquer outro ••••••••••••••••••••••••••

5

00.00

5

~14qUINAS E APAfl.ELHOS PARA H1PRESSÃO E AR
TES GR4FICAS, MARGI~AOORAS, 008RAOORAS

r

OUTROS APARELHOS AUXILIARES OE IMPRESSÃO
01; 00
02.00

Prennas tipo

"r'.inarvu" .•••...••.•••••••

5

03.00

,·jáquinas do pl·atina o cilindro giratório

5

04.00

Máquinas rotativas "of'f_sot" ••••••.•-••••

5

05.00

M:iquin-ns rot"tivan pzra jorneis ••..••••
Máquinas rotativas para rotogruvura ••••

5

r1áquinas rotativas para tipografia •••••
r·júquinas e aparelhos auxiliares de im _
press;o

5

06.00
07.00

08.0iJ

84.36

platina, com ou sem marginador
automático ••••••••..••••••.•••••.•••••• '

Preno~de

08. rn

~larginadoras autol:láticos •••••••••••••••

08.02

Dobradoren ••••.•.•••..••••.•.•••••••.••

08.03

GrampeudorB6 .•••..••.••.•.•.••..•••••••

08.04

Pd c o t ado r ea •..••...••.•.••••••.••••.•••

OS.OS

Coladores ou angomadores •••..••..••••••

03.06

Numeradores automáticoo •••.•.••••••••••

oa.es

Qualquer outro ••••.•••••••••••-•••••••.•

99.00

Outros ••••..•••...•.•.••••..•..••••••••

00.00

r',AqUrr,AS E APARELHOS PARA EXTRUSÃO Di: I'.A
T~RIAS TtXTEIS SH!Tt:TICAS r ARTIFICIAIS;
r'IÁqUINAS E APARELHOS PARA PREPARAÇÃG DE
!·1ATé"RIAS TÜTEIS; I·IÁQUINAS PARA FIAÇÃO E
TORÇÃO DE !·IATr'RIA3 T!:'XTElS; r1ÁQUHJAS DE
DE
BOBINAR (INCLUSIVE ESPECULADEIRAS),
DOSAR E TCRCER r~ATrRIAS TtXTEIS

01.00

Para extrus;;o de matérias têxteis ar t
fiCiais ou sintóticas
.

.

ã-,

5

5[2

ATOS

DO PODER ExECUTIVO

CCDIGO
:Posição

WQUOTAS

DEZ.

Subpo(liçao
Ite1!l

"

p ar-a cç r t e , ruture 9 prep<lração 'de fi _
b!as textai:s ar t.Lf'Lc Le Ls ou sintéticas,;
n".o -eepec r cedas nem compreendidos em
outre parte .••••• ; ••••••••..•••••••.•••

,

P.2r", a p~eparação d<l sôda antes da t.or-,
çao ••••••••••••••••••.•.•••••••.••••••

5

04.00

Para a cocupe reç ào de corda, fio, trapo
e qU<llquor outro desperd{cio, transfor_
mendovoe em fibras per-e c ar'daqem ••.••.•

5

'05.00

noacecoç aco c es e das Lc.nt ade i r-as 'de <11god5o ., ••••..••••.••••••.•••••••••.••••

5

06.00

Para tratamonto e beneficiamento de qual
quer outra fibra vegetal •••••••••••••• -

5

02.00

í

03.00

~I;.

36

í

í

07.00

:,bridorcs do f a r de c c e r r uçucc r cs ~<Iutomí_
t coc ••••••.•••••••••••••..•••..•••••••••

5

Del. ~!J

;\b'.'idoros do fib:-3c ••••.• : ••.•••••••• ~ •.•

5

â

r,4.37

GS'.OO

iJatedoros '" b a t udu r ,s_abridoreo ••••••••••

C

10.00

P<l;:n d"'>OflÇ)?,-,durar, j.avo r , a Lva j a r ou ti~
oir fib:-ll toxtil 0.71 massa oU :-nr~a ••.•••••

5

11, 00

pc r a céll"1)clfli7.3r a 1" •••.•••..••••••.•••••

5

12.00

Ear-das •••••••••••• '"

" •••••••••••••••••••

S

13.00

rr.ntcad;)i,as •••.•••• : ••• ' •• ,~'~, ••.•••.••••

5

JJI.OO

fil<ltó:'ios Ln t o r a.í t c nt e s ou s c j r at.Lna s •.•

5

15.00

Esp a tc Ia dc r as c s acuc Ldc Lr-as •••••••••..•

,

16.00

nc ade i r-as .••••••••••••••••••••.••• ; .••••••

S

17.00

Pcssaóci:,,:; ••••••••••.••••••••••••••..••.

5

lE!.OO

necc co oco r c s •••.••••••••••••••••••••••••

",

í

í

19.00

r rc oc

20.00
21.00

nc t.o rcece r as ••••...•••••••••••••••••• : ••
[,:!<quinas d8nomin<ldas "toül_to_Y<lrn"
para

~i~l:od~~c~~~,{~~a~:~:~:~~~~.~~. ~~::::~ •••

5

22.00

8abineir<ls automátic<ls

' ••••••••••

5

23.00

Snb Lnc r e s n<lo sutomaticas ••••• '• ••.••••••

5

24.00

5

25. D:J

EspulOldsir<:s ••••••••••.••••••••••••••••••
t·~á(]uinaG pura rubl"icOl:;:ão de
Qa:-bantes,
c[J,cJõ~:; C s3mc!h;;ntrs ..••••••••••••••••••

99.00
,

üut r-os ••••••••••••••••••••.•••••••••••••••

5

oo. 00

T[.'lRES E ~1~íJUHJ,~S PARA TECElACEH,PARA ~1A..;
lH.'lRIA, TUlES, R~tlDAS, gorlDAOOS, PASS,~!1A~
~JARIA E RtDE; ~\ÁGUH!AS
APAR~lHOS PREPA_
RATÓRIOS PI\RA li T[CElACm, !':ALHilRIA, ETC.

or. DEl

ape co urc c maquinas p r epar-at.o r o e do tocslag'sm, m<:lha:ia, etc.

ãr-a s

ou filatórios ••••••• '••..•••••.•
í

í

5
5

5

(URDIDEIRAS, üIGOllAOEIRAS, ETC.)

m . oi

Engomadeiras de fio ••••••••••••••••••••••

5

oi . 03

~~~~f~;~a~~~~;d~i;;;·~;;;. ii~~'~. ~~~~~:::

01.05
01.99

"táquinas eu t.omát í.cas para ut.a r ur dumns •••
Máquinas automáticas para colocOlr lamela.
üua i coor outro ••••.••••••••••••••••••••••

5
5
5
5
5

or. 02

m, 04

03.00

'tear os do tipo sem lançaaeira ••••••••••••
Teares automáticos; d" urna ll'.n~adcira,ti_
po t r-oca-e spu l as , '" •••••••••••••••••••••

(l1,.00

Tenros aut orasit Lcoe , do una Lanç c oa í r-c , ti
po t:-[)C:J_1onçéldoi::'l ••••••••.••••••.••••.-:-

QS.OQ

r c e roe i:luto,,;Ítico:;, <:1'0 Clélis de una j anc a;
d"i~" .•••.••.•••.•• '" ••••••••••••••••••.
Teares ci~cularcs por-e tecido tubu j a r
(exceto do mcLh ar r c )
.-•••••• ~ ..

02.00

Sil.37

í

05.00

5

5.

-

ATOS

DO

PODER

EXECUnV;;

583

CÓDIGO
l'o~lçüo

AL1QU07AS

,.,

f,iLRCAl.Xl!U.A

Sl.lbpo~~'t'"o

e'-'- Item

,

07.00

r tros t8arns para

Og.oo
Da. C1

r·~ '1Uir.il,S "8::''' "'''1""ri'' Q P"'Cl t r c o t a r
r~ quí.n n s " <lfl8,(Jlhos P"'" 'G"":h,,,

.

s

O!).O2.

;1;Íouin3S mcnua Ls por" t r Lco t c r .••. ; ••••••

S

03. C3

5

08.06

r:;J(;uinC:G mo t.o r-Lz aceu p",r" t r Lco t ar- .•••••.
1-:<ÍquinOls r'Otilfn""s, ti;:>o "cotton"o S~I","_
lhante
para fabricar;:ão de r;'lGill, funcio_
n"ndo co'" tlgu_'_h" do r i aoo ........ ~ .......
;·'á'luir1aS rotilfne"" par-a félbricu0"i>o
de
"j c co cv'' e ecme thco t c , runc oncooo com
e qu Lha de r i eoe , mé qu o e dos tipos"ros'_
chrdl", ",ilnnê~ Ou ou t co pat'<~ f3bricar;ão
do tecido de malha Indeomaj havc j, • • • • • • • •
l-1áquin,,() {t cc r c o ) c r cuj a re c ••••••••••••

08.99

Cua Lcue r outro •••••.•••.•.•••.•.••••••••••

09.00

l·híquinL's fl"'::-" bOl'dado, "filot"; filó,P8Sso",::.n<l:i'), ::ondtl c tn,n<;ad"

0,0::. oe

03.05

tocido~ pl~n~G •..•••••
í

í

í

09.01
09.02.
, 09.03
09.04

E4.30

I.I'.I.

"

5
I·

.
5
5

í

5

I-t~quina() :autom<Ític~s flora b or dado •.••••••

S

I""quinas ci,-cularol: para t r-anç ar o fabri_
p"SS2r;w,nllria •••••••••••••••••••••••••

C",

5

r'~;Íquinas J;'(,til{n<XJs f)a~<l.fobr~c<l:;ão
de
cortL'<1dos, "filot", filo e r-ede
.
r'I"Quin<ls c c t Lfnc as PQ:;"a fabricação
do
'2nd<,s; .•.••..•..•..•••••••••••••••••••••

5

í

0').99

quej cue r outra •••..• : ••••••••..••••••.••••

99. DO

Gut,r:;" •••.•••...•...•••••••••••••••••••••

00.00

rj;\QUH~,~S E APARELHOS AUXILIARES PARA AS.
r'1i1;::UHiAS D'.'\ P05IC1í0 1]/1.37 (('lA~UHJETAS,nE
[AI·1131105 "JAC:UAIlD", !J,<<;RA_URDIDURAS E p7\"
RA_ TRAI;r, 5, (·jECAnI 51·;05 TR OCA_ LAeçsocI RAS-;
(Te.); PI\RT[S f. PEÇAS SEPARADAS c I\CESS~
aros
SE P05SAl-l HECOMHECER COI'lO EXCLTI
SIV!\ ou P~lH'CIPAu~n'TE DE5THJADOS hs r'1~
::UH'AS ou .'\PAiELHOS D.~ p;'l[SErHE
POSIÇ1íO
:: DAS PGSIÇíJES ',~4.36 E 0/1.37 (FUSOS, ALE
HS, GUAll,':rçêks PMlA [A.'luAS, cznrrs , 9Afí
nETAS, FlEI'?AS, l.i\liC,~DEInAS, LIGas, [lAS:TIDOfl[S, ,1.SULHAS, PU TII·IAS ,G>I/JCHOS, ETC.)

5

.
5

ac

01, 00
/lI!.38

"âac oue r-d'",

inclusive ;:1ccani()ri1os

<luxili~

oi . on

rc e do

02. en

~':3qui.,-,,,tgS ;:,,",~_li00S......

03.00

ncceo i,-;;r.o() t r ocav ; "n:.' ode i r a e •••••••.•.••••

04.00

I'\"'conis"'.o~

05.00

si:;tor~3............................

06.

C~

86.99
07. eco
00.00
09.00

t r occ -e s put o s ••••••••••••••••••

fi"s ds
" ••••••••••••

5
5

5.
5

Pi;::>G:':?"hss <1uto,;,;Ítico:::: iJ'Or8 atar
ur r'u-oe ••••

ne. 00

..••••

~

5

Iiu t r a s ",,,quin,,,,' o ai""rcclho() aux âLd e r cc dos
ca~;J~",sndidos na posiç~o :::1-1.37

.'iíJa::-2!hos o c c s ac r o o cc máqu nas manua.í s
[1<':<1 t~icat:l!" .•••••••••••••••••••..•••••••
C:ualq'-J8r ou t z-o•.•.••••••••••••••.•••••••••
rus,,~ e an';i() ;i,,-,tó:-ios, par-a ",áquin,,()
de fiar
.
í

í

Trens cc e::;tira~::~l, fl,:ru máquinas do

009" CO" p on t.ac , P"::-::! cc r ca de jot.e e
mc Lhant c s •••••••••••••••••••••

~

fiar.

5
5

5
5

S~_

•••••••••••

5

10.00

Euar-n çjies para ca r-oa s ••••••••••••••••••••

5

11, 00

Viajant"s (cursores) para máqu.í nee de
fiar ••••••••••... ~ •••••••••••••••••••.••••

5

12..00

~t~~~a~/~~~t.~~l~~~~~.~~ .~~~~~~. ~~:~ ~~.~ ..

5

13.00

fle'nt~s,

í

quadco c do

j Lço s

liço() par-a
t car cs ••••••••••••••••••••••••.•••••••••••
til

5

O".

ATOS

DO

PODER

ExECU'l'IVO
JUJ"""",

COOICO
I

14.00
14.01
1".99
15.00
15.01
15.99
H.OO

16.01

H.02

1t.03

.16 •.04

Lan~adoiras

1'6.'39

.17.00
18.00
19.00
20.00

21.00
22.00

üua rquor outra
.
Agulhas de jingUeta para rmíquina ds malhJ!
ria e meins
Agulhas.do flaRe com mola abar~o da l1nM
gUeta, do B9 mm da comprimento u 1,44 mm
do espessura, para taaros manuais retil!~
ne oa p<Iro'l malharia (tipo l,E!"!.A SPEC
89144/3 e aemo j ha nt.e s )
.
Agulhas âs lin~Ueta, tipo duas cuboças
(" Lí nks s Lí nks!' J••••••••••••••••••••••••••

Agulhas do lingUata, tipo
chapa
.
stock") •••••••••••••••••••••• ~,"'"
Agulh<ls·do· fl<lpa, com ou sem mola abaixo
da lingUeta, de 128mm de com·primento
o
l,20mm de espessura, para toaras manuais
rotil{n~os para malharia (tipo KH e ~ema~

( .. FLe t-,

hant e ) •••••••••••••••••••••••••••.•••••••

Qualquar outra ..... ~ ••••••••• ~ ••••••••••••
ou~~as agulhas~•••• : ••••• : •••• ;~ •••••••• ~
Coletor de recfouoe ·("pneumafil n ) e ee-,
.molhantas ••••••••••••••••••••••••••••••••
Partes (J peças do m~quinetas -par a liços.
Partes o peças do' outras máquinãs e apa_
relho~auxiliares,das comproendidas
na
po:liçiio 84.37 ;
_
.
Per'ôi:H1 o peças de descaroçadeira:l a '.das_
lintodairas ••• :' ••'••• '
~ ••••••••
Portos e paçao da máquinas e .aparelhos
para tratamento eibanef'Lc í.amenbn da qual
quer outra fibra vegetal ••••••••••••••••

~~~;:~ ~ ~:ç~~~~:g:~~~~~r:~t~~áh~~~~:.~~
Partes e peças de batedoras e de batedo_
r e s-cabr-Ldo r e s

31.00
32.00

33.00
34.00.

36.09
37.00
37.01.
37.99

~

•• '••••••••••

Partes e poças de máquinas. e aparelhos
para deaenpo r-dur ar , lavar, alvejar
ou
tingir fibr~ t~xtil om,massa ou rama a
para ca~bonizar a lã ••••• ·
.
P.artes e pecas da carece •••••• ~ •••• ~ ••••
Pàrtes a poças de pantaadeiras~ •••••• : ••
Partes s peças do meade1ras •• ~ ••••••••••
Partos a peças do passadeiras •••• ~ ••••••
Partes a peças da maçaroqueiras •••••••••
Partes o poças da filatórios ••••••••••••
partes e poças da máquinas denominadas
·"tOUl- t.o-yer-n''
~ ••••••••
Partes e poças de bobinoiras automáticas
Partes o poÇas da bobineira~ n?o autornáM
t Lcee ;

35·.00

S·
5

De made í r-a •••••••••••,•••••••••••••• : ••••• ·

24.00

26.00
27.00
20,.00
29.00
30.00

5
5

:.

Qualquer Dutra •••••••••••••••••••••••••••
Lançadeira para toares não automát1co8

23.00

25.00

.I.~.I.

para tearS!l.3utOllláth:o,s

DE nado Lr a

j

.!I4.31'1

'i

.

Partos o·peças do ospuladeiras ••••••••••
Partos e peças, das máquina!!. o aparelhos
compreendidos n ao eubp os Lç ces- 02,03,04,15
825 da posição 84.36
; ••••
P"rtes a poças de cu t.r ae máquinas 8 apa-,
relhos da pos~ção '8ll.36 .
.
Para ec 'máquina$~e apar.olhos cClmprallhd~R
dos nas ecbcoc í.çces 01 e 14 .••••••••••••
?ualquar outra •••••••••••••••••• ~ •••••••

..
..
5

"s
5
Õ

5
5
5

5
5

5
5
5

5.
5
5
.5

5
5
Õ

5
5
5
5

Õ

5

5

oss,

A.TOS

DO PODER

EXE::;UTlVO

CÔPICo

l'?"'ição

84.38

MERC.ADORlA

subposã çác
e Itc",

ALÍQUOTAS

38.00

Partes e poças de ur d de Lr-as ••••••••••••

5

39.00

P"rtm; e p eç es do ong oneoe r r ee de fio •••

5

40.00

í

Partos e poças do máquinas e aparelhos
o 05 da

comp r eenqddoe nos itens 03, 04

suhpca í.ç ao 8/1.37.01
40.01
40.99

Para as máquin<ls e eoa r o Lho s cump r e en-,
didos no item 05 ••••••••••••••••••••••••
qUalquer out.ro ••.••••••••••••••••• .-••••••

41. 00

Partos e peças de outras máquinas e aparelhos do item 84.37.01.99 •••••·•••••••••

/12.00

Partes e peças do t aa rnc do tipo
s~m
lançadeira ••••••••••••••• _• ••••••••••••

43.00

Partes e poças do teares de GUbposiçüo

4l~.

00

- 46.00

5

8 l1.:37.03 •••••••••••••••••••••••••••••••

Partes e poças de t.ear o s da eubcoe rçâc
8l~.37.04

4".00

5
5

•••••••••••••••••••••_••••••••••

5.

Partes e, peças de toares da oubpos Lç áo
84.37.05 •••••••••••••••••••••••••••••••

Partes e poças de tearos da subposição
84.37.06 ••••••••••••••••••••••••••••••• _•

47.00

. Partos e peças do cear-os da eccpoe í.çiic
8.4.37.07 •••••••••••••••••••••••••••• ; ••

48.00

5

Partes e peças do eea coe do itom
04.37.08.02 ••••••••••••••••••••••••••••

49.00

Partes 8 poças do máquinas e aparelhos
doe Lt eno Dl 03 03 daveubpos Lçjio 84.37.08

50.00

Partes o peças de ~áquin~s e aparolhos
dos itens 04, 05 e 06 d~ subposição

51. 00

Partes Q'peçae da máquinac e ~parolhos
do item 8/1.37.08.99 ••••••••••••••••••••
Partos a poças do máquinas da aubpos Lçjic

5

8(~.37.08

52.00

84.39

84.40

••.••••••••••••• -••••••••••••••••

84.37.09 •••••••••••••••••••••••••••••••

5

99.00

Out.ros •••••.•••••••••••••••••••••••••••••

5

00.00

~l!1qUINAS E APARELHOS PARA FA8RICAÇÃO

E
ACAEJAHOlTO 00 rtLTRO, E'l PEÇAS OU EM rOR
t-',A DETERt-1I.NADA, INCLUSIVE M!lqUINAS E FC:[
gAS DE CHAPELARIA

ür.no

~láqulnas 8 ap ar e Lhoe para
fabricação e
acabamento de fâltro ••••••• '•••••••••••••

02.00

Máquinas o aparolhos de chapelaria ••••••

03.80-

Fôrmas de chap o Lar La ••••••••••••••••••••

04.00

Partes e peças ••••••••••••••••••••••••••

00.00

M!lQUINAS E APARELHOS PARA LAVAR, LIMPAR,
SECAR, ALVEJAR, TINGIR E PARA O APRESTO
E ACA8Ar'1ENTO, DE rIOS, TECIDOS E ARTIGOS
DE HAT~RIAS TtXTEIS(INCLUSIVE APARELHOS

5
5
5
5

PARA LAVAR ROUPA, PASSAR A FERRO E PREN_
CORTAR
SAR CONFECÇÕES, ENROLAR, D08RAR,
OU DENTEAR TECIDOS); M!lauINAS PARA REVES
TIr1ENTO DE TECIDOS E OUTROS SUPORTES PA:RA A FABRICAÇAO DE LINÓLEOS E OUTROS P.R_
TICOS PARA C08RIR PISOS; fl!lQUINAS DOS TI
POS UTILIZADOS PARA ESTM-1PAR FIOS, TECI :DOS, rtLTRO,COURO( PAPEL DE PAREOE,PAPEL
DE EM8ALACEM E ARTIGOS PARA COBRIR PISOS
(INCLUSIVE CHAPAS E CILINDROS
GRAVADOS
PARA ESTAS MilqUlNAS)
01.00

r1~qu~nas a aparEllhos de lavar, de uso dE.
mós t.Lco •••••••••••••••••••••••••••••••••

02.00

Máquinas dEI lavar, industriais ••••••••••

03.00

Máquinas .!3 aparelhos para a tve jarvcc tiL!
q Lr fio eu tecido ••••••••••••• -••••••••••

20
8

586

Al'OS

Da

PODER

ExECUTIVO

CÓDIGO

MERCAOORlA

!

"

~\~quin<ls de

05.00

Secadores e máquinas de socar

05.01
05.99

Do uso doméstico ••••••••• ; ••••••••••••••
Oualqu8J; outro •• 0_ ••.••••••••••••••••••••
Máquinas de mcrcerizar fios·, ••••••••••••

20

06.00
07.00

Máquinas de mercerizar tecidos ••••••••••

a

08.00

N~quinas· de

09.00

Ramo s ae •••••••••••••••••••••••••••••• o••

a

10.00

Tooquiadairao ••••••••••••••••••• ; •••••••
Máquinas de estampa.ia

a

11. m
11. 99

limpeza a seco •••••••••••,•••

ca z-bcn Lza r oU chamuscar fio
ou tecido •••••••••••••••••••••••••••••••

99.00

Para tecidos •••••••••••••••••••••.•• ; ••••
Qualquer outra
.
Má~uinas para nala do pane í oc onrolar,e,!l·
r e s tar , inspocioo'lr ou dob r ar çme smo com
apa.o1hos medidores, compa.adoros ou ve_
r Lt Lce oor-ua ) •••••••••••••••••••• ~ •••••••
o ar tes e peças para as máquinas a apa r e-,
lhas de uso .doméstico das cubpo a Lçjiea
01.00,05;00 o 99.00
.
Outros

99.01
99.99

üua Lque r outro ••••••••••••••••••••••••••

12.00

98.00

Do uso domé:ltico·•••••••••••••••••.•••••••

00.00

NA"QUINAS OE COSTURA (PARA TECIOOS,COUROS,
CALÇADOS, ETC.), INCLUSIVE. OS 1~(jVEIS -PA_
RA MA"QUINAS DE COSTURA; AGULHAS PARA MA"_
QUWAS DE COSTURA

01.00

a
a

a

.a .
20

a

Máquinas da costura, do uso domés~~co•••

5

02.00
03.00

MÓQuinaa do r ema Iha r ••••••••••••••••••.•••
tllÍQuinaa de cca t u r a , industriais, para
couro ou pala e aeua artigoa (calçados.
luvas,aolas. artigoa do viagam, ate.) ••••

5

04.00

Máquinaa do costura, industrie!a,. para
tacidoa ••••••••••••••••••••••••••••••••••
Móvais para máquinas de costura
Para máquinas de uso ctJméstico •••••••••• ~
Qualquer out r-o•••••••••••••••••••••••••••
PaI:tas a poças pora máquinaa da costura
~o uso doméstico

93.00
93.01
93.99
"14.00

5
5

5
5

98.00

Lançe do í.r e's •••••••••••••••••••• ~ ••••.•••••
Qualquer outra •••••••••••••••••••••• ~ •••.•
p ar-t ca e poças para máquinan da
coutura
industriais
Lencece.í ce e rotatiV,aa ••••••••••••••••••••
Qua1l;juer outra •••••••••••••••••••••.••••••
Acaaaór~os.pora máquinas de cootura
de
uso dcmeo e í.cc
~
.
Acessórios para máquinll.D da costura indu!!
triais ••••••• o" ••••••••••••••.•••••••••••
Agulhll.O para máquinas da coaturll. •••••••• ;

99.00

Outros ••••••••••••••••••••••••••••• ; •••••

5

00.00

M~QUINAS

01.00

PaI:B eeecre e , bu r ía c , escovar, granDar.
lixar, 1us~rar ou rebaixar oouro ou pala.
pasando ato 2.000 kg
.

94.01
94.99
95.00

95.01
95.99
96.00

97.00

84.42

I.P.I.

04.00

11.00

4.41

.

1.1

5
5

5
5
5

E APARELHOS PARA A PREPARAÇ1l.0 . E
TRABALHO DOS COUROS E PELES E PARA A FA
BRICAÇ~O DE CALçADaS E OUTRAS MANUFATURAS
DE COURO OU PELE, COM EXCLUSÁO DAS M~QUI~
~AS DE COSTURA DA POSIÇ~O 84.41

5

ATOS DO PODER
C6DIGO

MERCADORIA

S~bposiçao

Q

Itam
02.00

Para amaciar, bufiar, a~covar, granaar
lixar, lustrl'.r ou rabaix'lr couro ou po j e ,
pesando maio de 2.000 kg •••••••••••••••••

03.00

Para dns ce r na r , dividi.r, e6tirl'r, polar
ou purgar couro ou p e Le ,
posando
at~
4.500 kg •••••••••••••••••••••·••••••••••••

04.00

Para d08carnar, dividir, estirar, pelar
ou purgar couro ou polo, posando maia de
4.500 kg ••••·•••••••••••••••••••••••••••••
Porâ cilindrar, enxugar, ou prensar couro ou pale, pasando atô 5.500 kg •••••••••
Para c.Llindrar, enxugar ou prensar couro
ou ooj.e , [lesando mais da 5.500 kg •••••••

05.00

84 -,42

84.43

06.00
07.00

Para a fabricação de calçado ••••••••••••

99.00

Outros ••••••••••••••••••••••••••••••••••

00.00

CONVERSORES, COLHERES DE '·UNDIÇAO, lHIGQ
TErRAS E ~lI\QUINAS DE VAZAR E DE MOLDAR
PARA ACIARIA, rUNOIç/íO E t·1ETALUflGIA

or. 00

ccover e o cee •••••••••••••••••••••••••••••

02.00

Conchas ou colhares da fundição.~ •••••••

03.00

lingoteiras ••••••••• '• •••••••••••••••••••
néqutnao do vazar sob p r-as s àc

04.00
04.01
04.99

pes ando at~ 10.000 kg •••••••••••••••••••

05.00

Qualquer outra ••••••••••••••••••••••••••
~láquinao do mold .. r po:" centrifugação

05.01
05.99

Posando attÍ 10.000 kg •••••••••••••••••••
Qualquer outra •••••••,•••••••••••••••••••

99.00

Outras

99. oi

Posando atB 10.000 kg •••••••••••••••••••
üua Lque r outra ••••••••••••••••••••••••••

00.00

LAMHJADORES, TRENS DE LJ1~lINAÇ/íO E CILIN_
DROS DE LMlINADORE5

or. 00

Lam.i nado r ea loanuais

01.01
01. 99

üue Lque r outro •••••••••••••••••••••••• -.••

99.99
84.44·

EXECU'I'IVo

02.00

Posando até 50 kg ••••••••••••••••••••••••
Laminadores para chapa,

posando

<Jtá

5.000 kg ••••••••••••••.•••••••••••••••.••••
03.00
04.00

Lamí oedc r es. para chapa, p es andc m.llS de
5.000 kg ••••••••••••••••••••••••• : •••••••

Lamí nadc r ea para tuboS,

pas<lndo

atô

10.000 kg •••••••••••••••••••••••••••' •••••
05.00

Lamí.nado r ee para tubos,

pesando mais de

10.000 k9.:
06.00

Lam.í.nador-es para fio,

.

posando

atá'

10.000 kg ••••••••••••••••••• ; ••••••••••••
·07.00

Laminadoros para fio,

penando mais de

10.000 kg ••••••••••,••••••••••••••••••••••

84.45

98.00

Cilindros para laminadoros •••••••••••••••

99.00
00.00

Outroi:J •••••••••••••••••••••••••••••••••••
f.1~QUINA5_fERRA~lDJTIIS PARA TRA8ALHll DE «c.,
TAIS E DE CARBONETOS ~1ETÁLICOS, DIfEREN 84.49
TES DAS COi~PREENDIDAS ~.JAS POSIÇÕES

01. 00

Tôrno paralolo(hori7.0ntal), tipo universal, de bancada •••••••..•••••.••••••..•••.

02.00

Tôrno paraleló [ho r i z onb a.l }, tipo universal ••• " •.••••••.••..•••••.•••••••••••.••••

03.00

Tôrno revólver, horizo.ntal, p es ando

E 84.50

3.000 kg

",tó
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Subpoai\)lloO
e It(:m
0:\.01
03.99
.(l11.DO

,

O!?OO
06'.00
07.00

oe.no
09.00
10.00
11.00
12.00
· 13.00
14.09
J.5.00
16.00
17.00
18.00
19.00
20.00
21, 00
22.00
23.00
84.45

2 11.00

.2?

00
·26.00
27.00
28.00
29.00
30.00
31, 00
32~OO

33.00
34.00.

· 35.00
36'.00
'37.00
38.00
39.00
.fIO.OO
41.00
42.00

ois.
De· uancace •••••••• ; ••••••••••••••••••••••
üoe Lquor outro •••••••••••.•••••••••••••.•.••
Tôrno revólver, hoJ;:iz~ntll,l, pesando '.~Úo

5
.5
5

d~·3.000 k9 •••••••••••• ~: ••••••• ~.; ••• ··~~~.

Torno frontal ou de plato, pesando ato
3.00G kg
; •••••••
Tôrno frontal ou da platô,.pesa~d~· mais
de 3.000 kg
.
Tôrno tlpicamonte ·aut9mático~•••••• ~ ••; ••
TôrnD tlpicamente copiador
.
Tôrno 've r-bíc aj , penando ritó 3.000 kg •••••
Tôrno vertical, pesando màis de 3.000 kg.
O~tr~s torl).os· ou máquinas par-a • tornear, .
pesando at~ 3.000 k9 •••••••••••••••••
'Outros tornos ou máquinas para tornear,
pesando mais de 3.000.kg •••••••••••••••••

"ó••

5
5
5·

5
5· .

5

.5
5

.
fresadeira universal
.
Fr e s ade.í r a vertical, não automática••••.• :

5

Fr ns ade Lr-a . horizon~al •. nã~ automática~ •••
Outras frssadciras ••••• :
.
P1ai~a-lim6do~a,pasandQ ató 500 kg •••• : ••
Plaina_limadora,pesando maia da 500 kg ••.,
Plaina com.mosa de simplos movimento do
b r-ane Laçjio , pesando.ató 2.000 kg •.•••·•• ·•••
Plaina. c!2m mesa de simpla~ 'movimento de
t.canarcçec , p eaandc mailõ da 2.000 ·kg ••••
Plaina com mesa basculante ••••••••••••••
Ilub r aa pj.adnao , posando afó .2. ~OO kg •••••
Outras plainas pos<lndo maio de 2.000 ~g •••
Furadeira r<ldial pesando até 2.000 kg •••••
Furadoira radial, p e sando mais da 2.000 kg.
'Furadeira do hancadaj pc s ando atá 1".000 kq ,
furadeira de bancada,pesando mais
de
1.000 kg •••••••••••••••••••••·
.;.
Furadeira de coluna (de uma ou mais cctuna.::), pesando até 1.000 k9 ••••••••••••••••
furadeira 'do colun·a. (do -uma 'ou maio ·~oiu·~
nao ) , pesando mais de 1.000 kg ....... ~ ••••
Furadeira rnú·ltipla, do um· cebcçobe mul,tifuso, pesando até 1.000 k9 ••••••••••••••••
Fur-ade Lr a múltipla, do um. cabeçcbo roultifuso, peoando m~is do 1.000 kg ••••••••••••
ruradeiral,!últipla, de mais de um'cabeçoM
te mono ou"'multifuso, pesando ató 1.000 k
Furadeira múltipla, da mai~ do um cabeço~
te mono ou multifuso, pesando
mais
de
J..OOO.k 9 ••• : ••••.•••••••••••• : ••••••••••: ••
Outras rur ecoj.ree pesando. ate 1.000 k9 ••••
Out~as furadeiras pesando mais po 1.000 k
Nandr Lãa do í r a ho r Lz on t.e L, universal •••••••
Nandr Lade r-a ve ct t ce.i , univorsal~ ••••••.••
Hanõ r í.Larle r a do coorden·adas ••••••••••••••
l'\andriladaira múltipla, pesando até
1.000 k9 •••••.••••••••••••••••••••.•••••••••
~'andri1adeir}l._·múl tipl<l,' p e s arrdü ·mais de
1.000 .k9 •• o"~·":';"!"""".""':"'" ""~
Outras mendr-Ll ade Lr as , poeando. ate
.
1.000 k9 ••• ;·f
;
·
.

5
5·

F'r-esadeLr-a autor:liítica

í

5
5

5
5.

5
5
5
5

5
5
5
5

5

5
5

5
5

5
5·
5
5

â

5

í

5
.5

5
·5

·1
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SUbposiÇao
e Item

1.1
"'-

Outl.'as mandriladeiras, pe s andc mais de
43.00
1.00aI<9.····;.··················· .. ····:>l';
B r cchade Lr a ho ri z cnt e L.•,•••••••••••••••• ~:.:: ',_
44.00
Br-ochad...ira vertical ••••'••••••••••••••• ; .•.•
45.00'
Br-ochade r-a rotativa, do supsrf{cie •••••••
46.00
Out ras brochadeiras ••••• : •••••••••••••••••
lf7.00
Ranhur:;-deira
.
4~.~0
Serra de fita, som fim •• :
.
.49.00
Serra 00 fita, aitornativa~~•••••••••••••
50.00
~erra circular ••••••••••••• ~.~ ••••• ~ •••••
-51.00
Outras serres cu cortado iras de disco ••••
52.'10
53.00
Rosqusadeira
;'
.
54.00 '. Filotadeira.'••••••••• '.' •.••••••• ~'
..
55,00
Denbador-a de engrene9S[ls (tipo "pfautor",
"FollO.wa", "Maag"-, '''Bilgrem'', "meeecn" ,
.etc.) ••••••
~
56.00
Acabadora de engrenagens, exceto a do ti~
po de abraeivo
,••••••••••••• ,
57.00 . ~fiadeira de. serras
Pesando àtá 500 I<g •••••••••••••••••••••••
57.01
Quàlquer outra •••••• ~ ••••••••••••••••••••
57.99
Ellmerilhadeira, clesbastadeira ou af1ado.i58.0.0
í

A

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ,• • • • • • • • •

••

""
Pesando

até 500 kg.:•••••••••••••••• ~ •• ~.
Qualquer outra ••••.••••••••••••••.•••••••••
Politri~ de bancada ••••••••••••••••••• : ••
59.00
.60.00
R'ati fi:ado~a uniVi:lr'Sa:;·. ~ ••.•••• : ••• , •• :~ ••
s r.ou Retificadora vo'rt~ca~~•••••••••••••••••••
Rsti í'Lcador-a horizontal
~ •••••••••••••
l'i2 .. 00
~ •••
6:3 •. 00 'Retif~~d~ra sem centros!·
M.,OO· . Reti fi ceooee de engrenagens •• ~. ',' ; ••••• ~ '.
Outras, retiFicadoras
.
l'i5.00
Máquinas para us~nagem p'Or eletroerosão ••
6l'i.-00
Estampadeire, .
67.00
Pesand~ ató. 5. 000 kg
-•••,
:
67 .m
Qualquer outra •• '•••••••••••.••••••••••••••
67.99
58.01
56.99

68':00,

Aáquinas.pata.f~bticaçãod~·obra de

matálico, 'Operando pi:!r def o rrnaçjic do

?o.oi

70.99

'i1~OO

n:oi
24.45

?1.~9
~_

72.00
72.01
·72.99
73.00
73.01
?3.9~

74.00

d

5
5
5

5
5
5

5
.5.

5
5
5

5
5
5
5
5

5
5
5
5
5

5
5
5
5

5

5
5

fi~

me:'
~ ••
M~q~inag pat-a martelar ou forjar •• ! ••••.• .Máquinas ·para.curvar. dobrar, endireitar,
enrolar ou oporpção semelhante
Pesando atá .9.000·.kg •••••• .,
.
. Qual.quer o.utra•••••,
.
Trefiladeir~ manual
Peaa~do atá 50 kg ••••••••••••••••••••••••
üuaj que r outra
~ ••••
MáqUinas de.extrusão
Pssa~do at~ l.OOO·kg
·••••••••••.-•••
(lua~quar ou:tr~. ~.; •••••••••••••••••••••••
Máquina 8stiradora ou trefiladora
para
fio '.
.
t~l

69.00
70.00

I.!'.I.

Peae.ndo.até 10.000 1<;9 •••·••••••••••• :.:•••
Qualquer outra.;!.~:•••• ~ •••• ~ ••• ,_ ••••••
Máquina,Eara enrolamento, ostiramento ou
trefilaçao da tubo
.
.Pesando at·!Í.iO.ooo
~
Qualquer :Ol:l.tra•••.•••••• ~ •••••• ~ ••• .-.••• ~ ...

k9.;.; ... :..•..•.. •.•.

5
5

5

5
.5
5

5
5

5
5

5
5
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CÓD!(lO

l'ol>ição

AL1QUOTAS

Subpoaâçao
e Item

75.00

.75.01
7'5.,99
76.00

99.00
8.4.46

·84.47.

00.00

MERCADORIA.

r.r

LP.I.

-r

0/

Móquinas cortadoras, ~ipo guilhoti~a
Para ma t ar La L de espessura minima de 10mm
e comprimento ,minimo do 2m•••••.••••.••••••
Qualquer outra •••••• '
.
O~tras máquinas paru trabalho do doforma_
çao •••••••••-••••••• ; ••••••.•• ~ ••• ; ••••••••
Outr:ãs •••.•••••••••••••••••••••.•••••••••••

5
5
5
5·

MJ\:QUINAS_FERRA11ENTAS PARA TRA8ALHAR PE_
QRA, PRODUTOS CERAM!COS, CONCR~TO,AM!A~
TO_CmENTO ["OUTRAS MATER!AS
rHNERA!S
SEMELHANTES E PARA TRA8ALHAR'VlDRO
A
FR!O, COM EXCLUS~O DAS COMPREENDIDaS NA
POS!Ç~O 84.4.9

Dl.oq

Pars·trábslhar vidro ~ ~rio ••••••••••••••

5·

99.00

Outras •••••••••••••.• ~.~ ••••••••••••••••••

5

00.00

MI\'QUINAS_FEP.IlA~1ENTA5,.DIFERENTtS DAS DA.
POSIÇ~O _84.49, PARA·TRABALHAR t4AOnRA. .

CORTIÇA, OSSO,"EBONITE, MAT~RIAS PLÁSTI_

CAS, ARTIFICIAIS E OUTRAS ~lATtRIA5
SEMELHANTES
.

01.• 00.
02.00
02.01 .
U2.99.'
03.00

õ4.0o

DURAS

rôrno. eubuk ar .au·tomátic·o._~:•••••••••••• '.
6.utr"os ti:lr~~$
Tôrno. tlpicarf,onto ~opiad.or.:•••••• ~: ••••

QualquE!r outro ••.• '.~ ••••• -•••••••••••• ~ •••
Plaina- deeempenado Lr a; ,'"
: ••••••
Plaina combinada (doSangr08Gadeira o co,
. somponadeira).', •••••
Plaina de ~.ou 4,faces
Pesando atá 2'.000 kg •••••.•,••••••••• .-••••
Qualquer .ou t r e •••••••••••••••••••••••••••
Outras plainas
Posando àté 2.000 kg
.
.uue t cqer outra •••••••••••••••••••••••••••
Serra circular,para madeira ••••••••••••• ~
Serra de fita, par-a made r a .... ~ ....... :~
Sur r a de cesoêor-c e ao r-r a de fôIh<ls r.lúlti
plas-.'•••••••••••••••••,•••••••••••••••• ~.:
Outras o e r r as ou cortadaiias •••••••• : •• :.
0'0 • • • • • • • • • • • • • • • • • •

05.00

es.ru
05.99
06.00
06.01
06.99
07.00
08.00
09.00
,10.00
11. 00

í

Tupia ••••••••.••••••••••• ; •••••••• • •••••••
Rsspigadeira, moldurad'ei.... a e t a Lhcde i r-a••
;;1.2.•00_
13.00 'CoPiador para madeira, mat6ria . Plástica
e e erneIhan t e ••••• ·
.
Combinado para trabalho do madeirà e s eme
·14.00
IMante 1 meio carpintoiro ou qua Lquar- ou::
't r o ••••••••••••••••••••••••••.•.•••••••.••••
lixade~ra, de fita
15;00
15.01
Pesando até 500 kg
:
;
üuaj que r- outra
:
15 ..99
Lixadeira, de cilindros
16.00

16. oi
16.'99·
17.00
1?01
;;1.7.99
18.00
.18 .. 01
18.99
:.19.00

pesand.o atEÍ soa kg
.,QualqulJr outra
Outras lixadeiras

~ ••••••• .-..

-.•• ; ••••••

Pesando ats 500 kg
_
.
Qualquer oct ea
.
.furade~r<J
Posando. até 1.000 .kg
·
..
üue Lquo r- outra •••••••••••••••••••••••••••
pr enea. de enaamb Lar- ...-•••••• ; •••••••••••••

,

5
5
5
5

5
.5
·5·
5.
5
5
5
5
5
5
5
5

5
5
5

5.
5
·5
5
5
5
5

0:55,

ATOS DO PODER EXECUTIVO

-_._----:-~------------------ ----~----- ~
~q:JOT'i3

CÓDIGO

-

I.P.I.

21,00

p ronea 'par a produção de madeira compensa_
da ou placad.a, sem aquecimento •••••••••••
Prensa, p ar-a- p redução do madeira c ompono ada ou placada, com placas eeuec oae •••••.•
Má~uina para desenrolar mádeira ••••• ~ ••••

s

5-

í

22.00 .
23.00
24.00
25.00
26.00
99.00
84.48

Máquina para coccascar madei.ra ••.•••••••••
Máquina para fabricação de lã ou palha do
mad8i~a •••••••••••••••••••• '• •••••••••••••
Moinho para fabricação de·farinha do ma_
oe.í ee •••••••••••••••••••••• ; ••••••• ; •• ·•••
~áquina para fabricação de bot~os de madoira ••••-••••••••••••••••••••••••••••••••
Outras ••••• ,• •••••••••••·••••••••••••••••••

00.00

PARTES ~ ·PEÇAS SEPARADAS r ACESs6RI0S QUE
SE PDSS1I!1 RECONHECER cone EXCLUSIVA 'OU
PRINCIPAU1ENTE DESTINADOS As M~QUINAS_FER
RAt~ENTAS DAS POSIÇ\'lES 84.45 A 84.47,INCLU
SIVE PORTA-PEÇAS E PORTA_FERRAt~ENTAS·, TAR-=RAXAS DE FUNCIONAMENTO AUTOrH\TICO, DISPO_
SITIVOS DIVISORES E DHIAIS
DISPOSITIVOS
ESPECIAIS PRÓPRIOS PARA APLICAÇÃO EI-1 M~ QUINAS_FERRA~1ENTAS; PORTA_FERRM~ENTAS PA_
RA F(RRAt~ENTAS ou r~~QUINASMFERRAMENTAS,DE
USO !·\.~NUAL, DE QUALQUER TIPO

01, 00

Porta_ferramonta~ .,com po~ta 'n'5o 'sc Ldada
de carbone to mn t aj í.co ••••••• ~ •••••.••..••••
Porta_ferramentas com ponta Soldada .. · do
carbonct.c metálico, com r-af r Lqc r açjio i!'.
torna •••••••••••••••••••••••••• ;.; ••••••
pnr-t a-Pe r r-amonba s com ajustagem mediante
catraca •••••• ."; •••••••••••• ;
.
Outros ~arta-fsrramont~s••••••••••••••••
Placas para tornos, tipo d~ castanhas,de
aço forjado ••••••••.••••• ~ ••••••••••••• .-.~ .•
P·lacas para' tornos, tipo de c as t anhas j de
ferro rund.í do ,
~.~
.
Placas para tornoo, tipo pneurdtico, de
aço for jaco
·
.
üu t r-ae placas par-a tornos, 'tipo pneumáti
co
; ••
Outraa placaa para tornos •••••••••••••••

02.00

D3.00
04.00·
05.00
06.00
07.00.
OS.OO
09.00
10.00

5
5

5 .

5
5
5

12.00
12.01
12.99
13.0-0
13.01
13.99
14.00
34.4 8

15.00
16.00
-16.01
16.99

NO

8
B

NO
NO

5
5
5
5

í

5

í

11,00

B

5

Ddspoa t voe copiadores p~ra t or-nos parE.
i cace universais da po e çec 84.45 •••••••
car-t ee , poças e acessórios do tôrno p·era
reto universal de posição 84.45 ••••••••7
par t ec , peças o acessórios de tôrno z e vo Lvar horizontal da posiçã'o'84.45
05 tôrno pesando até 3.000 kg •••••••••••
Qualquer outro ••••••••••••••••••••••••••
cer too , peçee o acessórios de tôrno fr0!l
tal da posição 84.45
De tôrno· oceanoo até 3.000 kg
f ••
Qualquer outro •••••• • • • •
Partos, poças,a acce s ôr-Los ge tôrno.tlpl:.
camente auto~atico da po~içao 84.45 •••••
í

NO

8

1

,

•••

•

•

•

•

5
5

5
5

•

pc'ct.ec , poças e ac8ssório;:l de tôrno tlpi
cament.e copiador da pooição 84.45 ••••• 7
car t eo , peças e acessórios de. t êrno Ver_
tical da posição 84.45
De tôrno pecando até 3.000 kg .....
qU:l1quer outro •••.••••••••••••••••••••••
H

5

.5
5

t

•••

I

5
5

I
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cõoroc
I'OSiÇflO

AL:fQlJOTJ\S

SUbpo~i"no

e

I.!

Iten

17.00

17.01

'"

~8.00

d

~~~l~~'d~e~~~u~n:~O=:~~i~~J:~:a~U:~O~o;~~

"ão 84:45
De to~nos

ou néqutnao para t or-naa r pesa!!.

do ate 3.000 kg •••••••••••••••••••••• 00

17.99

I.P.I.

5

.Qualquer outro •••••••••••••••••••••••••
Partas, Eoças- o acecioérios da 'fi:eaadeira
da poa Lçac 84.45 •••••••••••••••••••••••
ca ct.ea , peças n-a ce aaôr-âoa do plainaHli":
raado;-e da ·posição 84.45

5

19~Ol

Do plaina_limadora pesando até 500 kg ••

19.99

5

QUalquer outro •••••••••••••••••••••••••.
Partes, psças 8 acessórios do plaina .da
posição 84.45 "

5

Da plaina da subposição 84.45.20 •••••••
Do plaina da' Bubposição 84.45.21 •••••••
De plaina da subposição 84.45.22 •••••••
D~ plaina da oubpoeição 84.45.23 •••••••
Qualquer outro •••••••••••••••••••••••••

5
5
5

20.00
20.01
20.02
20.03
20.04
20.99

21.00

Partes, peçao a~·acoeaórioe de·
radial da posiçao 84.45

21.01

De furadeira pesando ató 2.000 kg ••••••
qualquer outro
.

22.00

Partes, peças a acessórios da
r80 de bancada o da coluna da
84.45

22.01

Da furadoira do bancada da
subposição
84.45.27 •••••••••••••••••••••••••••••••
De furadeira -da bancada da
eubposiçõo
84.45.28 •••••••••••••••••• ~ •••••••••• ~.
Da furadeira de coluna
da
aubposição
8/1.45.29 •••••••••••••••••••••••••••••••
Qualquer outro •••••••••••••••••••••••• ~
Partos; pe ça c e acessórios de furadeira
múltipla da posição 84.45
Do furadeiri:l da oubpoaição 84.45.31
Da furudDira da oUbpoaição 84.115.32
Do furadei~a da aubposição 84.45.33

21.99

22.02
22.03
22.99

23.00
23.01
23.02
23.03

5

5

furadeira

5
5

furadei
posição

5
5
5
5

5

5
5

23.99

Qualquer outro

•

.. 5

24.00

Parte::;,. peças o_acessórioa de outra& furadeirao da posiçao 84.45
Do furadeira posando ató 1.000 kg •••••••••
Qualquer outro
.

5
5

24.01
24.99
25.00

25.01
25.02
25.03
25.04
25.05
25.06
25.99

26.00

Porta0, peça;: e acessórios do mendriladoir ao da posiçao 8ll.tlS
Da mandril~doira da subpcisição 84.45.37 •••
De mandriladsira da Qubp.osiç§.o 84.45.38, ••
Do mandriladeira da su-bposiç20 84.45.39 •••
Oe mandri~adoira da subposiç20 84~45.40•••
De mandriladeira da subp~içao 84.45.41 •••
Do mandriladsira da zubposição 84.45.42 •••
Clualquer outro •••••••••• ~ •••••••••••••••••
Partes, 'eeçall o acessórios do brol::hadoira
da oos çac 8.4.45

5
5
5

5
5
5
5

í

26.01
26.02

26.03
26.99

De b ro cbade Lr-a horizontal •••••••••••••••••
Oa brochedoira vertical •••••••••••••••••••
De b r-oc ha dnd r a rotativa, da super r Ic.í e ••••
Qualquo r outro ••••••••••••••••• ~ •••••••••,

5
5

5
5

27.00

Partes, POÇ!!1l o acessórios. do ranhuradeira .oa pcs çac 84.45 ••••••••••••••••••••••

5

28.00

Partes, peças o ecceeéc oe de co r r ae , in
c jus ãvc cortadoiras dEi disco, da
posiçao
84.45
Do sorra circular
.
Qualquer outro
.

5

í

28.01
20.99

í

5
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29.00

car t.ee , oo cas e 8ce""sórios_de rcc qo eeoo
r a ou f.l.1ot:Jdoi r a da posiçao 84.45... ••••

5

30.00

Portos, peça2. e ace s s ô r í oe do ",áquinas
das SUbp3S.l.ÇOOS 64.[;5.55 o 84.45.56 •••••

5

.31.00

P·artes, poças" :Jcesoórios d:JS máquinas
das GubPo,;ições 84.45.57 a 84.45.59
.

31.01
31.02
:31'.03
31.04
31.99

00

32.00

"33.00
34.00
35.00

í-,

~

cf Lade.í r-a do sorres do itom 84.45.57.0
Do a~ie~oü·a de serras· do'·item 84.45.57.9
Do maqu.i nas do item 8/1.45.58.01'••••••• '"
De "',Jquinail do item 84.45.58.99 ••••••• -•• '.
Qualquer outro •••••••••.•••·•••••• ~ •••••••·•
Partes, peças e acessérios do retiric:Jdora·da OUbposiç~o 84.45.G[l ••••. ~ •••••.'• ••'...
Par t.e s , pesa~ !!. acossórios d,o· ratificado- ,.
ra da subpos.l.çao 84.45.61......... ••• •••••

5

5

5
5
5

5
5

Partos; peç as o acessórios de r-eb If Lc ado-.
r a da subP.osição '04.45.62
; ••••••-...
Partos, peças o acoe s àr-Loa de_ re t.Lf í.c aõc-.
ra da subposição 84.45.63 •••••• ~.........

5
5

36.00

Partes, poças'e aoos·sór:ios de r et í.r í.caocr a da subposiÇão

84.l.5.64................

5

:17.00

Partes, peça" e aces"órios de retificadora da subposiÇão 84.45.65 ••••••••••,......

5

32.00

Partes, peças e aco.'lsórios d~
máquina.'l
par" us naçem p o r- .eletrocrosao...........
Partes, peças e acos.'lório1l ds eeb ampatíc L,
ra da po s.i ç ac 8·4.45
.
Do o~tarilpadeira posand~ate 5.000 k9,....

5

í

. 39.00

39. oi
39.99
40.00

41.00
42;00

5

qualquer outro •••• ~......................
Partes, 2eÇas o ace s eor-Los do m"quinas da
suoooo.í çeo 84.45.68...... ••• ••• ••••• .....
P:Jrtas,·2eças e acessórios do máqu·inas da
sub poe í.ç ac 811.45.69 ••••••••••••,... •••••••
Pa:-tcs, gec as e -ace1l1lôrios do
subposiçao 84.45.70

5

5
5

nJ~qu:irias da

oi

Os máquinas do item 84.45.70.01 •••••• r •••

5

··42.99

;:;:uolquer outro •••••••••••••••••••••••• , •.•

5

1I3.00

Partes, peças e acessórios de' trefi1adei_
ra da subposiÇão 84.45.71

42~

43. ui

De trefiladoir:J pesando ató 50 kg ••••••••

5

43.99

Qualquer

5

44.00

Parte", pgcec e ~ce"!!órios de
do extrusao da posiçao 84.45

~utró~ ••••••••••••••••••••••••••

máquina"

44. oi

O·e máqu i nas pe~ando até 1.00.0 kg.·••••••••

5

44.99

Qualquer o'utro •••••••••••••••• ; ••_••••••••

5

45.00

Partes, peç~s.e acossórios de
da euopcs çeo 84.45.7.3 .

4S. Dl

Do máquinas posando ató 10.000 kg ••••••••

45.99
46.00

Qualquer out r c •••••••••••••••••••••••••••
Partos, p aç ac e acessórios de máquina
da subposição OII.4S.74
.

46.01

De máquina·po.'lando ate 10.000 kg

46.99 .

Quâlquflr outro •••••••••••••••••••••••••••

47.00

Partes, poçás e acessórios d~
da s ubpne Lçjio 84.45.75

47.01

Da máquina" do itam

47.99

Qualquer outro

máqu~na

í

84.48

48.00

:

5
5.

5

5 ..

máquinas
.

84.4S.7~.01••••••• : ••

5

.

5

Partas, Eaças 8 acossórios da máquinas da
subposiçao 84.4~.76••••••••••••••••••••••

5

o"'.
_
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r.I

49.00

í

Purts!!. pOÇflS e acescér Ica de néquínco d:)

51. 00

Pnrte~

5
5

poslçaD 84.46 ••••.••••••••••••••• ·• •••••• ·,

peças e acescórios dg tornoo

posiç~~ 84.47
De tôrno tipic'amsnts copiador ••••••••••••

5
5

üueLquec outro •••••••••••••••••• ; ••••••••

Partel), eoçao e aces ec r Lc s de p j a.í nc s d'ls
cuoccs.í ccoo "84.47.03 B á4.47.04 ••••••••••

53.00

Partes, eoçao o ncc9sórios de plainas d~o
subposiçocs 84.47.05 B 84.47.06

53. m
53.99

Co p j a.í nas pBsando até 2.000 kg •••.•••••••
ceai quo r- outro ••••••••••••••••••••.••• ; •••

5
5

Partes, peças o acossórioG do,serrus ou
po~i~ãG 84.47 •••••••••••••

5

I

5.
.

cv~todeiras d ç

55.00

P"J;'tEl~, poçeo e ace s cdr-í oc

posição 84.lI7 •••••••••••••••••••••••• : •••
Parto~, peças,a 2~01)SOr~os das mnquinas
das subPOS~ÇÕe3 84.47.12, 84.47.13
,8
821.-':7.14

5

56.00

Os copiador da eubp o s Lçjio 84.4,7~13•••••••
üuaj qucr outJ;'o •••••••••••••••••••••••••••
P"J;'t(1), peças a a(:ossor~01) da Lâ xade na
da :Jubposiçe.o 84.47.15

5
.5

Do lixadeira pesando até 500 kg ••••••••••
Quolqucr outro •••••••••••••••••••••••••••
Partes, peças e aeessáJ;'ios de lixadeira
da~ubposição 84.47.16

5
5

58.01
58.99

De lixadeira pesando até soa ~g •••••••••
üua j quor- outJ;'o •••••••••••••••••• .-••••••••

5
5

59.00

pe e t as , poç~b c acessórios de_l'ixadeira:l
da subposi9ao 04.47.17

se.ru

Da .lixadeiras posando ató 500 kg •••••••••
Qualquor IJutJ;'o ••••• ; •••••••••••••••••••••

56.01
56.99
57.00
57.01

, 57.99
58.00

59.99'

de tupias

60.01
'60.99
61. 00

da

â

60.00 . Partos, EOÇllS e acessórios de
da peaiçao 84.47.18

84.48

do

52.00

54.00

5
5

'furadeira

Os furadoira pesando'ató 1.000 kg •••••

,
5

Qualquer outro ••••••••••••••••••••••••

5

Partos, Beçes o acessórios de prensa da
eubpca í.ç eo 84.47.19 •••••••••••••••••••

5

62.00

Partes, peças e ceeceér r oe ,'do prensas
das subposiçõeo 84.lI7.2o e . 84.4~.21 •

5

.63.00

Partos, psças'o acossórios do
máquina
da subposiç:;io 84.47.Z2 •••••••••••••••.•

5

64.00

Partes, peçae o ecesaér oe de
máquina
da subposição 84.47.23 ••• ~ ••••••••••••

5

65.00

Partes, peças e acs6sórios de
máquina
da 6ubposição 84.47.24 ••••••••••••••••

5

66.00

Partos, eeçaso acessórios do moinho.da
euaooe.i çao 84.47.25 .••••••••.•••••.••••••

5

67.9 0

Partos, peças o a~oe8órios do·m~quinae
da subpos~ç:;io 84.ll7.26 •••••••••••••••. ~

5

''-9?~OO

.."Outras pac tea , peeec o. aCE!ssórios ; ~,,~,

5

00,'0
01.00

90.00

I

ce c e ee , coç e c o e coeeór oo de outras má _
quinês d~ subponiç;o 84.45.9? •••••••••••

50. CO

51. m
51. 99

Cl;$.

IoP.I.
"~

,~

í

rERRA~lENTAS

E' M.li.QUINAS.rERRAMENTAS.tPNEU
MATICRS ou COM MOTOR INCORPORADO NAO E~
.L~l'RICO. OE USO MANUAL
P,neu~áti~aa- •••••• '• •••••••• ~; •.• : •••••••.
paetee o peças

e

ATOS

395

DO PODER ExECUTIVü
ALíQUOTAS

,

i -

~

Subpos1çBO

.

Os fo~r~msntas ou m<Íquinas_forramentaa

ae ••••••••••••••••••••'•••••••

8

Qualq!Jsr outra ••••••••••••••••••••••••

99.00

Outras

8
8

00.00

MAQUINAS E APARELHOS A CAS, PARA SOLDAR,
CORTAfl E PARA TttlPERA SUPERfICIAL

oi • 00

t'.oçaricos para aoLdar- ou cortar, Ln'c Lu-,
sive com um so jôgo de bicoB o aceeeó ~
rios •••••••••.•••••••••••••••••••••••••

5

02;00

AparslhoG manuais ou p í s t oj.ae para tôm~
pera .3uporficial" ••••••••••••••••••••••

5

03.00

05.00

M<Í9uinas pena no Ld ar ou c c r t ar-, ceeando
ato 500 1<9 •••••••••••••••.•••••••••••••
~Iáquina!l para eo Ldar ou c o r t ar-, posando
mais do- 500 k9 ••••••••••••••••••••••••
Móquinao para têmpera superficial •••••

06.00

8ir::os 8 acosoórioo

06.01
06.99
. 90. DO
90. Dl

84.51

"~'

••.•••••••

5

Bicos par<l maç ar í.co s ••••••••••••••••••

5
5

par-a máquinas ou ape r e j gos das cubpo s Içjies
02, Dl: o 05 desta posiçao •••••••••••••••••

5

90.99

Qualquer outra ••••••••••••••••••••••••••• ·•

5

99.00

Out r a c •.•••••••••••••••••••••.•••••••••••••

5

00.00

~IÁQlJHMS DE ESCREVER, SUl DISPOSITIVO ToTA

-

oi , 00

t'15Quinas de escrover, r.lanu"is, po r t a t e Ls ••

02.00

t~áquinGs de escrQver, p a.r a astenotipia

e
semelhant8 ••.••••••••••••••••••••••.••••••
r'láquinas de escrever, manuOlis.· ••••••••••••

10

04.00

r·táquinas do escrever, elétrica::; •••• : ••••••

05.00

Máquinas de autenticar cheques ••••••••••••

10
18
18
18

99.00

Outras ••••••••••••••••••••••••••••••••••••

18

00.00

~tÁQUHIAS DE CALCULAR; t'lÁQUHJAS DE ESCREVER
CHAt'IADAS DE CONTA8ILIDADE; ~IÁOUHJAS' REGIS_
TflADORJi:S DE CAIXA; ~IAilUHJAS DE FRANQUIA" ,
DE EmTIR BILHETES E ~lt1QlJINAS SnlELHANTES,
ClV1 DISPOSITIVO TOTALIZADOR

03.00

01.00

Máquina~ de somar, manuais................

18

02.00

r1áquinas de -e cmar , ·elétl'icas..............

18

03.00

Máquinas de oalcular, manuais.............

18

04.00

Máquinas do calcular, elétricas...........

18

·05.00

néqur nas de calcular, oletl'ônicas.........

18

t~áq'-;!J.nas da con t eb í l ddade ,

com teclado a I-,
r eoe t í.cc , , ••••• •••• •••••••••••••••••••••••

18

07.9.0 .

Náqyi~as de contabilidade, som teclado alJ'abe t Lco •••••••••••••••••.•••••••••••••••••

18

08.00

Máquinas registradol'as de caixa

08.01
08.99

Ea.í.xa registradora, com um totalizador ••••
qualque.r outra ••.••••••••••••••••••••••••••

. OG.OO

09.00. MáqLlinas de franquiar
99.00

84.53

5
.5

coe i coe c outro ••••.••••••••••••••.•••••••.
~art8:J e peças

LIZAoOR; r1ÁGUrNAS DE AUTEt-JTICAR CHEQUES

84.52

'"

90.99

04.00

84.50

,;I

90.01

pneumab Lc

84.5Q

1.1
I.P.I.
----_+-"-!'-Ji._+-

c·.'--;.Ire"'m'--I-,...-,...-

Outras ••••••••'••••••• ~ •••••••

.
~ ~

.

MAQUINAS DE ESTATíSTICA E SEMELHANTES DE
CARTÕES PERFURADOS (PERFURADORAS, VERIFI
CADORAS, SEPARADORAS OU Ct.ASSIFICADORAS";
TA8ULADORAS, MULTIPLICADORAS, ETC,)

18
18
.18
18

I

033.

_
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I

l"ZRC!lDORl.A.

AI,:!o.VI)TJ\S

J-r~

-C[)t;'~l'-t-"-d-O-"-C-.l-,-t-"-'·-"-i-O-O-'-·O-.O-'-0·-i-o-d-O-OqCO-'C·p-O-_ ~"'--~I----

99.00

Outr<lo '"

í

00.00

•••••••••••

1 08

0"0.

ourRRS MAQUI~R~ E JlPARElHOS DE ESCRITÓRIO
(DU~LICADQRES. HECTOGnAFICOS OU DEE5TrN.
CIL, MflQUINAS DE I~PRIMiR ENDEREÇOS, M(, _
QUINAS DE SEPARA~ OU CLASSIFICAR, CONTAR
E Ef1PACU'T.lIR MDEDJl.S. AP!'rrlELHOS DE
LÁPIS, APARELHOS DE PEnrURAH E DE

APONTAR
GRAti_

PEAR, [Te,)
01.00
01.01
01.99

02.DO
02.01

02.99
03.00
03.01

03.99
04~OO

05.00

D6.00
99.00

Duplicadores noctográricos
Nanua.ís ••••••••••••••• _, ••••••••••••••••••

Qualquer outro
rUmeógrafo:.

.

18
18

de onde r eçoc ; , •.••••••• •.•••••••••• •.••• .....

18
18

Qualquer out~a...........................
MáqYi,;as do ·clasoiPicar e contar raoo sa
!lletalJ.ca ••••••••• '• ••••••••••••••••• '.' •••
MáqUinas do contar papel_~oeda e eomejj-ran
.te6 •••••••••• ~
:
Grampeadores •••••••••••••••••••.••• '" ••••
Outros........ •••• ••••••••• •••••.••••• ••••

PARTES E PEÇAS SEPARADAS E ACESSÓRIOS(EX_
CETO ESTOJOS, CAPAS E SEMELHANTES), QUE
SE POSSAM RECONHECER COMO DESTINADOS EX_
CLUSIVA OU PRINCIPALMENTE A M~QUINAS
E
APARELHOS DAS POSIÇÕES 84.51 A 84.54

01.00

Para máquinas de escrever da subposição
84.51.01
,• •••••••••
Para máquinas de oacravor da subposição
84.51.02 •••••••••••••••••••••••••••••••••
Para máquinas do 8scrover da oubposição
84.51.0J •••••••••••••••••••••••••••••••••
Para máquinao de escrever das subposi _
ções 84.51.04 e 84.51.99 •••••••••••••••••
P8r~ ~áquinas de autenticar.choquee
da
pnea çao 84.51.
.
Para máquinas de somar da
subposição
84.52.01 •••••••••••••••••••••••••••••••••
Para máquinas de somar da
subposição
84.52.02 •••••••••••••••••••••••••••••••••
Para múquinas de calcular da subposiç20
84.52.03 •••••••••••••••••••••••••••••••
Para máquinas de calcular da $ubpoSição
84.52.04 •••••••••••••••••••••••••••••••
Para mú~uinas de calcular da subpo3ição
84.52.05 •••••••••••••••••••••••••••••••
Para miquinas de c":mtabilidade da subp o-,
aição 84.52.05.· •••• : •••••••••••••••••••
Poro máquinaa de c~ntabilidade da subposi.ção 84.52.07 ••••• ~ •••••••••••••••••••
Pa,a regist['adoras de caixa da subposi çâo 84.52.08 •••••••••••••••••••••••••••
Para máquinaa do f['anquiar da $ubposi çÊÍo 84.52.09 •••••••••••••.••••••••••••••
Para outras múquinaD da poaição 84.52~.
Para múquinas da astattstica da pobição
84.53
.

03.00
04. DO

05.00
06.00
07.00

08.00

09.00
10.00
·11.00

12;00

13.00

14.00
15.00
16.00

19
18

Manuais
;...................
Qualquer outro............................
MáquinlHl de imprimir endereçoo.
MáGuinas para estampe r ou gravar chap~

00.00

02.00

B4.55

úBS.

01.00

meric c pc.et r e c co ••••••••• ""

84,55

I

I I.~.I.'

18

la
18
·18

ie
18
18
18
18
18
18
18
18
19
18
18
18
18
18
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~DrGO

AttQtlOTAS

16.01
16.99

Pa!'te ou peça, ostampada·; ••••••••••••••

10
18

uua l.que r- ou t r-o •••••••••••••••••••••••••

17.00

Pa!'a ~up1icador<!G '" mímccq r af'oa
posiçoes 84.54.01 e 84.54.02

11'.01

Para duplicadol'os e mimoógl'afos • manu~
ais ••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Qualquer outro •••••••••••••••••••••••••
Para máq!,!in<ls do impl'imir endereços da
subposiçao 84.·54.03 •••• ;.
.

18

19.00

cara máquinas do c Las s r í car e contar
moedas da sub posição 84.54.04 ••••••••.••

18

20.00

Pal'a máquinas do contar papel_moada
o
semelhantos da subpocição 84.54.05 •••••

18

21.00

Para grampeadores da subPQsição 84.54.06

18

99.00.

Outros ••••• ~

18

84.56

00.00

M~aUINAS E APARELHOS PARA SePARAR, PENEI.
RAR, LAVAR; BRITAR, TRITURAR ou MISTURAR
TERRAS, PEDRAS,MIN~RIOS E OUTRAS MAT~ _
RIAS MINERAIS SÚLICAS; MÁQUINAS E APARE_
LHOS PARA AGLOMERAR, DAR fO!lMA ou MOLDAR
COMBUSTíVEIS MINERAIS SÚLIDOS,PASTAS CE_
R~MICAS, CIMENTO, Gtsso E OUTRAS
MAT~_
RIAS MINERAIS EM PÓ OU EM PASTA; MÁOUr _
NAS PARA fAZER MOLDES DE AREIA PARA FUN_
DIÇi'íD

84.56

02.00

17.99

18.00

01.00

cJ<:lS 5UlJ_

18
10

í

i ••••••••

Peneiras ou classificadores, rotGltivos..

'

5

Outl'ns pe"olras ou o j as s f'Lcador-e s , necâ-,
nicos
í

,

02.01

Pes<lndo <lté l.000 kg •••••••••••••••••••••

5

02.02

Posando mais de 1.000 kq nté 5.000 kg ••••

5

02.99

Qualquer outro •••••••••••••••••••••••••••

5

03.00

Britadores ou t r-Lt ur ado r ea de mandíbula

03.01

Pesando até 5.000 kg ••., ••••••••••••••••••

·5

03.99

üue qce c outro •••••••••••••••••••••••••••

5

04.00

Britadores ou trituradoroc cânicoc

04 -.01
04.99

Pesando a t c 5.000 kg •••••••••••••••••••••

5

üua l que r outro •••••••••••••••••••••••••••

5

05.00

8l'it<ldores ou t r-Lt.ur-ador-e s do cilindl'os

05.01

pcsancc <ltn 5.000 kg ••••••••••••• : •••••••

5

05.99

Qualquer ou t r-c

.

5

06.00

TrituradClros ou moinhos de martelos

06.01

Posando até 5.000 kg •••••••••••••••••••••

5

06.99

üua Lquo r outro ••••••••••••• ; •••••••••••••

5

07.00
07.01

Tl'i turadOl'8C oU moinhos do tipo de bolas
e semelhantes
P08and~ atil 5.000 kg
.

5

07.99

Qualquer cu t r-o•••••••••••••••••••••.••••••

5

08.00

Tritur~dores

00.01
08.99

pes ando. ató 5.COO I:g •••••••••••••••••••••

5

Qualquer outro •••••••••••••••••••••••••••

5

09.00

Beloneil'aso mi e tuc adei cns do e r-qamaaaa ,
para indústria do conat ruç ào civil.
.

5

10.00

Cutl'as máquinas o aparelhos para lavar e
mictul'al'

.

oro.

í

ou moinhos de outros

tipos
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CÓDIGO

WQ.UOTAS
OEG.

10.01 .

10.02
10.99

84.57

Pasando até 1.000 kg •••••• 0 . 0 • • • • • • • • • • • •
Posando main de 1.000 1<g até 5.000 kg ••••

5

QUalquor outro •••••••••••••••••••••••• , ••

5

5

98.00

Luvas, mandíbulas e martelos. para tritu_
rador, britado r ou moinho ••••••••••••••••

5

99.00

üut.ecs •••••••••••••••••.••.••••••••••••••••

5

XAQUINAS E APARELHos, PARA A FABRICAÇÃO
E TRABALHO A QUENTE DO VIDRO E DAS MA_

'90.00

NUFATURAS OE VIDRO; • MÁqUHIAS PARA f10N
TAGEf-l DE L~MPADAS. TUBOS E VÁLVULAS 'f

lLTRICAS, ELETRÔNICAS E

5

02.00

Máquinas para rnoldagem de ~âmpadag,Va~"
vu.Las e semelhantes ••••••••••••••••••

5

, 03.00

t1áquina~' para mon~agom de lâmpa9as, t,!!
boa e valvulas elDt~icas, eletronicas
o' semelhantes ••.•••• i • • • • • • • • • • • • • • • • •
Outros
.

5
5

OQ.OD

APARELHOS AUTor·IAncas DE \lENDA,
CUJa
fUNCIONAMENTO NÃO DEPENDA DA DESTREZA
NEM DA SORTE, TAIS COMO DISTRIBUIDORES
AUTOMATICOS DE SELOS, CIGARROS, CHOCO_o
LATES, CO~tESTfílEIS, ElC, •••••••••••••

00.00

MAQUINAS APARELHOS E INSTRUI1ENTOS r1ECA
NrCOS, N o ESPECIfrCADO·S, Nnl COI1PR[ENDI
DOS EM OUTRAS pOSrçÕEsi,o.O PRESENTE CAPI
lUlO

OLOEl
02.00

Reatores nucleares •••••••••• ~ •••••••••
Máquinas o aparelhos para a~ indústrias
do matérias plásticas artificiais,
do
borracha e ma~éria8 somelhantes

8

02.01

Posando atá 10'.000 k9
&.'
QUalquer outro
.
Máquinas e ··ap2relhos para obras públi ~
Cas, construçao civil e trabalhos seme~
Lherrt ee
Vassouras maoânioaa rabooáveis ••••••••
Setoneiras e misturadoira pavimentado ~
ra •••••••••••••••••••••••••••.•••••••••
Pavimantadora" robocável •••••••••••••••

8

Pav.imenbadoc a motorizada ••••••••••••••
Usina de asfalto, fixa .~ ••••••••••••••
Usina de asfalto, móvel "•••••••••••••••
D19t:J:'~buido~~ de asfalto, motorizada ou
r aboc àve L
;
.
Qualquer outro
.
Máquinas B apare!hos para o tratamento
de madoira a mate rias earnaLharrt ea •••••

8

03.00
03.01
03.02
03;03
03.04

03.05
03.06

03.07
03.99
04.00

05.00
06.00

07.00
08.00

18

l

02.99

94,59

-

Háquinas para moldagem de frasco, gar~
rafa ou qualquer outro artigo de vidro

9;1.00

M.59

S[~ELHANTES

01.00

o

r·jáquinas o aparelhos para a indústria
da fumo
.
t1áquinas e aparolhos para fabricar c a-,
garras, charutos e semelhantes •.•.••••
}:áquinas para fabricação de cordas", c a
bos (com fios têxteis ou fios 'metálicoS)
r-;áquinas e aparo lhos para extração msci!.
oioa ou química de óloo ou gordura animal ou vegetal

8

8
8
8
8

8
8
8
8
8
8

e
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MSHCADORlA

1.1

"'-

ocs anco até 5.000 kg

I.~.I.
"/

.

üuc Lquo r- outro •••.••••••••..•.••••••••

i;\áquinas [J aparelhos p ar-u rofinação c e
ore o ou gordura animal ou vegetal •••••

8

V,áquinóls e aparelhas para c e s t ar aç t.t-an
ç'-':ria e semelhantes
-:í

néqu i o es e aparelhos para Fabricar pincéis, b r oc has e oscôvas •••.•••••••••••

8

[·láquin<ls e aparelhos para o tratamento
de me tais
. Prensas para comprimir sucatas ••••••••
~láquinas e aparolhos, pesando até
10.000 kg ••• " ••.••••••••••.•••••.•••••

8

Qualquer outro ••••••••••••••••.•••••••
Náquinas a aparelhos p e r a fabricar fós_
foros
'."•••
Lí.rapcdo rea de pára_brisas, não elótri _
oos, par" vo.ícut cs
.

8

p í.r óq r af oa eletrotérm,icas .••.••••••••••

8

outros •••••••••••••••••••••• '••••••••••

a

CAIXAS DE FUNDIÇÃO, ['lOLD[S [ COqltILHAS
OOS TIPOS UTILIZADOS PARA METAIS (EXCE_
TO AS LINGOTE IRAS), PARA CARBONETOS ME_
r a.rcos VIDRO, r'lATlRIAS [·1HJERAIS (PAS_
TAS CER~mCAS, CONCRETO, CmENTO, ETC.),
BORRACHA [ !\ATlRIAS PLASTICA5 ARTIFICIAIS

ci , 00

Caixas de Fundição

02.00

toquilhas
moldes doa tipos utilizados
para metais

02.01

Caquilhas

02.02

tlolde~

02.99
03.00

84.60

04.00

84.61

99.00
00.00

01.00
D2«, OO

03.DO
C4.DO
05.00

I
84.62

. 01.00
02.00
03.00

'04.00

8
8

.

do t'ipogtafia

'

.

qualquer outro ••••••••••••••••••••••••
NoLõea para vidro •••••••••••••••••••••
"old&e para borraoha ~ matáriae plásticas

artificiillis
Outroa

Torn.ira.
Torn.ira.
Regiatros
Rggiatroo
Tornllir8s

dg
de
da
do
8

8
8

.
: •••

TORNEIRAS, REéISTROS, V4lVUlAS E SEMElHAN
TES(INClUSIVE AS V4LVUlAS REDUTORAS
DEPRESslo E AS VíLVUlAS TERMOST~TICAS),PARA
CANAlIZAÇnEs, CALDEIRAS, RESERVATÓRIOS,
CUBAS E ,OUTROS RECIPIENTES St!'lElHANTES

0111

06.00
07.00
99.00
DO.DO

8

a

forro ou aço
.
cobre e suaa 1~ga8
..
rorro ou aço ••••••••••••••••
oobra 9 ~Uill. ligaa ••••••••••
riilgiatros. do ~atória 'pláBti.
-

, •••••

uéivullllB de forro ou aço
'lIál~ulas-ds cobrO_li suas.liga.s
OutroS

.

.
.

8
8

,
12
12
12
12
12
12
12
12

ROLAMENTOS OE-QQllQUtR ESP~CIE(DE ESrERA~
DE ACULHAS OU DE ROLOS DE QUALQUER fORMA)
Rol
ntoa da oar.rIll8
.
Rpl
nto8 de r0108 cil!ndrico~
i
.
Rõla.sntoa da' ee rce oônio08
õ
Ro18~ontQ8 ds a9ulhas.~ ••••••••••••••••••

12·
12
12
12

OBS,
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EXECUTIVO
ALíQUOTAS

CÓDIGO

Posição

Subpoaiçao
e

LI
vi

Itom
93~OO
94~OO

95.00
96~OO

97 ..00
98.00

99.00
00.00

01.00
84.63

lo!ERCADORlA

02.00
03.00
. 04.00

os.oa
OG.OO

07.00
08.00
09~00

10.00
11.00
11.01
11~99

12.00

13.00

14.00
15.00
16.00
17.00·
99.00

CO.OO

Eofa:ae do oço callb:adao.~ ••••••••••••••
Reloo cillnd:lcoe ••••••••• : ••••••••••• : ••
Rolo~ cônlcoo ••••••••••••••••••••••••••••
Agulhao ••••••••••••••• -.
.
Out:os olnmontoa de :ola: ••••••••••••••••
Anal, banda, c~rcaça, p:esilha ou qual _
quer outra porte de rolamentos; ••••••••••
Outros •••••••••••••••• '• ••••••••••••••••••
~RVORES DE.TRANSMISS~O, 4RVORES DE MANIVI
LAS, SUPORTES DE MA~CAL E MANCAIS OIFEREN
TESDOS ROLnMENTOS, ENGRENACENS E RODAS DE FRICÇÃO, REDUTORES, MULTIPLICADORES E
VARIADORES OE VELOCID~DE, VOLANTES,POLIAS
~·ROLOANAS(INCLUSIVE OS BLOCOS OE
POLIAS
PARA CADERNAIS OU MOITnES).EMBREAGENS,ÓR_
G~OS DE ACOPLAMENTO(LUVAS. ACOPLAMENTOS
FLEXfvEIS,ETC.) E JUNTAS OE ·ARTICULAÇ1l'O
(DE tAROAM, D'OLDHAM. ETC.)
'.
Arvoras d~ manivol~e (virabroquine).pa;a
~otoreD Q exploneo ou. de co~bustão .inter~
na •• o • • o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Ihvo:ss do com:l!.ndo de válllul<le, pa:a moto
:ee a explosão ou do combuatão interna üut ccs órvores ds tranmlliàsão da ~ovimon.
to ••••• o••••••••••••••• ~ •• ;
.
Maniyolas a contramanivolaa ••••••••••••••
B:onzinaa a buchol3 pora motores:e expIo ~
são ou da combuctão interna.: ••••••••••••
uencaí.c de mota'l anUFricção(brónzEI, mo.
tál patente ou outro),'· incluoivo sup.orteo
Mancais o suportas de matá:ia.plástica••••
Mancais montados co~ pedra preciooa ou 00
m.í.p re cí.caa , inclusivs suportas •••• , ••••••
Suportes ou caixas, .C.Opl :olama!'"'to.·•••••••
Out:oa suportas ou caixas paz-a mancais •••
Engrenagens ou :odas de F:icção<
Da ~atária plastica ••••••••••••••••••••••
Qualquer outra ••••••••••• ó •••••••••••••••
Volentss, poliaa e roldana;(inclusi~a oa
blocos do polias para cada:naia ou moi_
tõos) ••••••••••••••••••••.••••• ~ •••••.•••••
E1!'b:aagans. de Fr:cção ••••.••••-~
; ••
Embroagens pnoumaticas ••••••••••.•••••••••
Embraegans hidráulicas ••••••• ; ••• ~ •.••••••

•.1

'"

12
12
12
12
". 12

Ü

12
12
12
12

12
,12
'12

12
12
12

12

"
12
12
, 12
12

Ilut r-ae onbreaçeno; •••••••••••••••••••••••

12

Caixas da ongrenagsns s aparaihoa rsduto_
roa oumultiplicado:as ds velocidede, de
módulo da multiplicação dsfinido 'ou .f'Lxc
Out:os •••••••••• ; ••••••••••••••••••••••••

12
12

JUNTAS METALOPl~STICAS; JOGOS E SORTIDOS
DE JUNTAS DE COMPOSIÇÃO DIFERE~TE PARA
M~QUINAS, VE!CUlOS E TUBULAÇÕES, APRESEN~
TA DOS EM BOLSAS, ENVELOPES OU EMBALAGENS
SEMELHA,IlTES.-•••••••••••••••••••••••••••••

00.00

I.P.I •.

PARTES E PEÇAS SEPARAOAS DE M~QUINAS. DE
APASELH05 E DE INSTRUMENTOS MECANICOS,NAO
ESPECIFICAOAS NEM COMPREENDIDAS EM OUTRAS
eosrçücs 00 PRESE:NTE: CAPíTULO, (lUE NlI:O
TENHAM CONEXÕES EltTRICAS, PARTES ISOLA'_

DAS EltTRICAMENTE, BOBINAS, CONTATOS
OUTRAS CARACTERíSTICAS ElCTRICAS .

OU
.

OES.

601

ATOS DO PODER EXECU'rIVO
.

I

CÓDIGO

ALíQUOrAS

I 'i

01.00
02.00
99.00

Graxeiraa ••••••••••••••••••.••••••••••••••
Hélicoa para embarcações •••••••••••••••••

j

,.~.,.
10
10
10

Outras ••••••••••••••• """,. ~.: •• ~ •••".'••• ,;.
CAPÍTULO

I

I

OZlS.

I

85

~táquinas e Aparelhas Elétricas e Objetas

Destinadas

<:I

Usos Eletrotécnicos

~
(85-1)

Exc Luem-ao da presanto c epf tu i o e
a)

os cobortores, as al nof'adaa o artigos ser;;olhan_
tas, aquecidas clstricamente; a vestuário,
calçado, as orclheiras e outros artigos

o

de uso

pessoal, aquecidos eletricamento;

• (85_2)

b}

as obras de v dr-ovda pOGição 70.11;

c)

as mbveis aquecidos oletHcamente(CapItulo ;JlI) •.

í

Oa artigos eus cet.Ivete da s ar em inclui dos simultâ _
neamente na poSiç;:;o 85.01

IJ

nas

posições

85.08,

85.09 ou 85.21, classificam-se em uma destas

três

últimas posições.
Todavia, os retificadores de vapor de mercúrio

de

cuba mDtálica estão compreondidos na posição 85.01.
(65_3)

A posição 85.06 abrange, desde que ae t rat a de aoa-,
relhos e Le t r-omoc án Lco s dos tipos comumente utiliza_
dos om usos dOMésticos:
a)

0(1 aep r a do rna de pó e ance r ada r as , osm<lg<ldo _
í

í

res e misturadores de alimonto(l,

e ep r-emodor ee

de frutas ~ ventiladores, de qualquor pôso;
b)

co domais aparelhos de pôs o máximo de 20 kg,cnm
exclusão das máquinas de lavar baixela (posição
811.19), das máquinas da lavar roupa, etc. (posi
ção 84.18 ou 84.40, sogundo se trate ou não do
máquinas centrIfugas), das máquinas de p2ssar a
forro (POSiç;:;o 64.16 ou 84.40, segundo Se trate
ou não de calandras), das náouí nae de c oe t ur a
(po(lição,Bil.41) e dO(l apar o rhoe
da posição 85.12.

C6DIGO'

olotrotérmiccri

"""""'llll

ALfQUorAS

I.'

Poeição

Subpoeiçao
o Hom

85.01

00.00

GERADORES, ~10TORES E CONVERSORES RDTATI...
VOS· TRANSrCRnADDRES E CONVERSORES ESTÁDE
TICOS (RETIFICADORES, ETC!);8D8INAS
REATÂNCIA c DE AlJTO_INDUÇAO

oi. 00

Goradores de c o r r ent.c coo t Inua, oc sencc
a t ri 3.000 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5

p cs ando
Geradores de corrente contínua,
mais oo 3.000 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5

~

02.00

-

I.P.I.
d

O:tlS.
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-

1o1

03,00

GG~adoros de corrente alternada, pesando
ate 3.000 kg ••••••••••••••••••••••••••••

04.00

Geradores de corrente altornada, pesando
raa.í.e de 3.000 kg ••••••••••••••••••.••••, .

05.00

"
5

5

Grupos geradoras, com motor diesel, for_

mando cor-co olJ 'rr.ontado~ e Sb ce a mesma ba

se ou suporte, pe sandc até 3.000 k'} ... ; ;

s

015.00

Grupos geradores. com motor diesel. rocmanda corpo ou montados sôbro a mesma ba
S8 ou suporte, posando mais uo 3.000 k9:

s

07.00

Grupos geradores. com motor a explosão,
f~rmando corpo ou montados ~ôbro a mosma
base cu suporte, pesando ata 3.000 1<1] •••

s

00.00

Grupos geradores, com motor ~ explosão,
formando corpo ou montados sobro a mesma
base ou suporte, posando mais'de 3.000 k9

s

09.00

Grupos geradoros, com outros motoras de
ac.i onament.o , formando corpo ou montados
sô~re a mesma base ou oupor ec , pes andc
ata 3.000 kg ••••••••.••••••••••••••••••••

s

10.00

Grupos ccraõo cee , com outros motoras do
aciónamento, formando corpo ou montados
oôbre a ~osma base ou suporte, pesando
mais da 3.0~0 kg ••••••••••••••••••••••••

s

11.00

Grupos geradoras para excitação de gera..
ôo1'os( excitatrizos)
Posando até 3.000 kg ••••••••••••••••• ~ ••
Qualquer outro ••••••••••••••••••••••••••

11.01
11.99

12.00

5
5

Notores,do corrente contInua,da tração
fer-roviaria
Posando até 3.000 kg ••••••••••••••••••••
Qualquer outro •••• , •••••• ~ ••••••••••••••
Motores de corrante cont{nua, para propulsão de ônibus elétrico ••••••••••••••••••••

s

14.00

Motores de corrente continua, pesando at
3.000 kg •••••••••••••••••••••••••••••••• ••

s

15.00

Motores de corrente cont{nua , pesando mai
~ ••••• •
do 3.000 kg

s

16.00

Hotores monofáGicos, fracionários(com potência menor quo 1 HP ou CV)•••••••• ~ •••••

s

17.00

notococ monofásicon, com potência igual
ou maior qu~ 1 HP ou CV ••••••••••••••••••

s

18.00

Hotoras univorsais (do corrante contínua
e corronte alternada ~onofáGica)•••••••••

s

12.01
12.99
85.01

I.F.I.

13.00

S
5

~lotores

trifásicos, com rotor de 9·aiola,
f r acionários (com potôncia monot: que J. HP
ou cv) •••••••••••••••••••••••••••••••••••

s

20.00

Motoros t ..ifásicoS, com rotor de gaiola,
com potência iljlual ou maio r- que 1 HP ou
.
CV, pesando ato 3.000 k9

5

21,00

~lotores

trifácicos, com rotor de·gaio1a,
com potência igualou maior que 1 HP ou
CV, posando mais da 3.000 kg.~ •••••••••••

s

22.00

Motores trifásicos, com rotor de anéis,
p'es ando até 3.000 k9 •••,••••.••••••••••••••

s

23.00

Motoras trifásicos, com rotor do anéis,pe
sando mais de 3.000'kg ••••••••••••••••••:

s

ATOS 'DO
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l'osição

-

eS.Ol

MERCADORIA

SUbp031ç30

o

1.1
oi

Item

d

2l;.OO
24.01
24.99

Notares s mcr onoc , pesando até 3.000 kg
Par<l rBlógios c Ié t r co s ,
üua Lquur- outro ••••••••••••••••

25.00

Motoros S1.ncronos, pesando mais de
3.000 kg
w • •

• • • • • • •

5

26.00

Outros motores, pesando atá 3.000 kg.....

5

27.00

Outros motores, pesando mais de 3.000 kg

5

28.00

Conversores rotativos de frequência......

5

2S/.00

Conversores ou 'ilrupos eonvar s or os , l:otat.i
vos, pos<lndo ate 3.000 kg •• ~.............

5

30.00

Coover-s or ee ou grupos convorsoros, rotati
vos, peeando mais de 3.000 kg •••••••••••:

5

3LQO

Tran;formadores de medida................

5

!..........

í

5

5

32.00

Transformadores o bobinas do indução,exco
to os b r-ansf or-maõo r e o de neo í.ce , pesandoatólOkg ••••••• ~ ••••••••••••••••••••••••

5

33.00

Transformadoros a bobinas da indução ,ex_
cato ou t r-ans f orrnadcr-ea de medida, pesando maas de 10 kg até 100.000 kg
·

5

34.00

Transformadores o bobinas de indução, pe_
sando {nais de ioc.ooo

5

3'5.00

RetificadoI:es (conver:::G''reo estático~), do
tipo de vapor de mel:cúl:io................

5

.:36.00

Retificadoras (convol:sores estáticos), do
tipo me tziLí.cc

36.01
36.99

De selênio....................... ••••••••
qualquer outro••••••••••••••••••••:.......

5
5

:37.•00

Reti~ic:<ldore~ [c onue r ao r-ea e~táticos) ,el~
troLl eí.cce
: •••••••••••• -..

5

3D.OO

Carregadores o s eét.Lcce -de b<ltoria........

5

39.,00

ConverSOl:es estáticos de,cOl:l:ente pal:a
bonde, estrada de r cr rc e Le t r Lf dcada e

kg.................

seme Lhan t e ••• , ••••••••••••••••••••• '......

85.02

I.P.I.

5

lIO.OO

Outros conve r s c r ea estáticos.:............

5

41. 00

Bobinas do r-ea t ânc La o de a.uto_indução...

..5

91.00

Partes c poças de qe rado ce s ••••••••••••••

5

9~.

Partes o peças de motoros ••••••••••••••• ~

5

93.00
93.01
93.02·
93.03
93.99

Partes
Discos
Discos
Discos

poças de converSOl:es rotativos
placas de gel:mânio ••••••••••••••
placas de solênio
~
.
placa::: de óxido de cobre ••••••••

5
5
5

ccaroue c out r a •••••••• : ••••••••••••••••••

5

94.00

Pal:tos e ~eças~dB transfol:madoree â de b2
b Lna s de Lnduçac ••••••••••••• , •••••• ~ ••••

5

95.00

Partec e peças do convel:soras estáticos ••

5

S/9.00

Outros ••••••••••••••••••••••• ,

5

00

00.00

e
e
e
o

.

ELETROfNAS õ fMÃS.PERMANENTES, MAGNÉTIZA~
DOS OU Níío; PLACAS,' ~,tANDRIS E OUTROS OIS
POSITIVOS MAGN~TICOS OU ELETROMAGN~TICO~
SEMELHANTE:S. DE nXAçííolACOPLAMENTOS.EM-
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?osiç:;;'o

lllillCADORIA

Subpcwiçao
e Item

LP.r.
"

ElREflGENS, VAflIADO,lE$ DE VELOC!DIWE.
E
FREIOS, ELETRü11AG~IÉTICOS; CI1.B;:ÇAS ELETR.Q
11AGNí':TICA$ PARA [LEVI\ÇAO

85.02

m , 00

Eletr-ofmãs •••••••••••••• ~ •••••• , •••••••••

la

02.00

ímãs oc coeoont e s
ímãs par-a te18fani2 ou o l e t r Sn í.ca ••
Qualquer outro •••••••••••••••••••••••••••

la
la

1)2. oi

02.99

85.03

85.04

03.00

p Lac as , mandris r. out r o s dispositivos ce.,
molhantes da fix<lção, magnéticos oU 018_
t romaqná t Lco s

. 03.01
~3. 99

Placas magnéticas •••••.•••••••••• _•• ;; ••••
Qualquer outro ••••••••••••••••••••••••• o'

04.00

ncoc rament oo , er.1breagçns o ve c eôor os de
velocidade e Le t r omaçncb Lco s ••• o • • • • • : • • •

05.00

freios eletromagnéticos •••••• : •••••

la
. la

í

Cabeças

OutJ;OO•••••••••••••••••••••••••••••••••••

omaqné

t Lcas pora

la
la

99.00

c

l et r

o

o •••••

06.00

e

rovaçéc

. . .

la
la

00.00

PILHAS EL~TRICAS

01.00

Pilhas sêcas (da emulsão ou suspensão) •••

la

02.00

~special

10

99.00

üut c ac

00.00

ACUMULADORES EL~TRICOS

01.00

~cido5, pesando até 20 kg

para aparelha de surdez •••••••••
.

la

.

la

02.00

ÁCidos, pesando maLs de 20 até 1.000 kg ••

la

03.00

Ácidos, posando maLs de 1.000 kg •••••••••

la
la

; ••••••

o

(]4.(]0

Alcalinos, pesando até 2.500 kg~ •••••••••

05.00

Alcalinos,

maio de 2.500 kg ••••••

la

98.00
98.01

Partes o· 'peças
c tece de chumbo ou sua liga, mesmo com
parte do outra matéria •••••••••••••••••••
Placa para acumulador alcalino •••••••••••
Separador ou entreplaca ••••••••••••••••••
Qualquer outra •••• o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

la
la
la
la

Outros ••••••••••••••••••••• ~ •••••••••••••

la

98.02

98.03
98.99
99.00

05.05

0.0 •••

00.00

pos~ndo

FERRA~lENT!lS E t\ÁqUINAS-FERRA~'ENTAS ELETRO

r~EcI\NICAS, DE USO r'IIINUAL, con I-lOTaR ItJcoB:
PORADO

85.06

01.00

010 oi
01.99

pacaodo at.é 15 kg
Para cortar tecidoo
Qualquer outra

99.00

üut r as •••••••••••••••••••••••••••••••••••

00.00

APARELHOS EL(TRor\ECArHCDS, DE USO DDM~ST1.
CO, con ~10TDR INCORPORADO

.
.

8
8

01.DO

8atedeirao e semelhanteS.................

20

02.00

Acp Lr ado r e s de po........................

20

03.00

Enceradeiras

;...................

20

04.00

Liquidificadores..........................

20

05.00

Ventiladores ••••••• , •••••••••••••••••••••

20

O~;:;.
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,85.0?

;85.08

oss,
99.00

üut r os •••••••••••••••••••••••••••••••••••

00. De

~lÁQUltoJAS

OLOO

Barbuadc r os e suas peças •••••••••••••••••

02.00

!'láquinas para cortar cabnj,o e cuae . peças.

20

03.00

l1<i:quinas para tosquiar e suas f;fleças ••••••

20

00.00

85.10

as.ar

20

APARELHOS E DISPOSITIVOS' EL~TRICOS DE 1G_1 '
NIÇAO E DE ARRANQUE, PARA MOTORES DE EX_
PLOSÃO OU DECOMSUSTAO INTERNA{MAGNETOS,
DfNA~\OS_~lAGNETOS, BOBINAS DE IGNIÇÃO,VE_
LAS DE IGNIÇÃO E DE AQUECIMENTO APARELHOS
DE ARRANQUE,. ETC.); GERADORES(DINAt40S) E
CONJUNTORES-DISJUNTORES UTILIZADOS
Cm1
tSTES 1·10TORES

01.00

Bob í.nas de ignição........................

10

02.00

Diseositivo de partida para motor
de
avia0............. •••• •••• ••••••• ••••••••

10

03.00

Distribuidoras...........................

10

04.00

Magnates................ ••••• ••••••••••••

lO

05.00

Motores de arranque......................

lO

Velas de ignição •••••••••••••••••••••••••
.

10
10

'08.00

Geradoras •••••••••••••••••'••••••• : •••••••

10

09.00

.Caixa da reguladores da voltagem(conjunt~
res_disjuntoras) •••••• ~ •••••••••• ~ •••••••

10

99.00

Outros •••••••••••••••••••••••••••••••••••

10

00.00

APARELHOS EL~TRICOS DE ILU~INAÇÃO-E DE SI
NALIZAÇÃO, LIMPADORES ·DE PARA~8RIS_AS.DIS:
POSITIVOS EL~TRICOS CONTRA GEADA E CONIRA
NEVOEIRO, PARA VELOcípEDES, MOTONETAS,MO~
TOCICLETAS,.VEfcULOS E AUTOMÚVEIS

06.00

85.08

20

DE SARBEAR E DE CORTAR CABELO,lt~
CLUSIVE TDSOUIADDRAS, EL~TRICAS, ccn MO_TOR Ir~CORPDRADD

07.00

Velas de aquecimento

01.00

faróis e e I adoe ••••••••••••••••••• ~ •••••••

12

02.00

Limpadores de pára_brisas, para ve!culoo.

12

99.00

Outros •••••••••••••• ~

12

00.00

LANTERNAS EL~TRICAS PORTÁTEIS, DESTINADAS
A fUNCIONAR POR MEIO DE SUA PRÚRPIA fONTE
DE ENERGI~ (DE PILHAS, DE ACUMULADORES.
ELETaOMAGN~TIeâS, ETC.), COM EXCLUS~O DQS
APARELHOS DA POSIÇÃO 65.09

.01.00

Lenternas

pilhao ••••••••••••••••• ~ ••••

12

99.00

nueeae•••••••••••••••••••••.•••.•••••••••••

12

00.00

FORNOS ELfTRICOS, INDUSTRIAIS OU DE lABORATÓRI0 1 INCLUSIVE
APARELHOS·PARA T~A~
MENTO Tt.RMICO DE MÁT~RIAS .POR INDUCÃ(]_~
POR PERDAS OIEL~TRICAS; M~aUINAS'E APARE.
LHOS EL~TRICOS DE ~OLDAR OU ÇORTAR

d~

·••••••••

01.00

Fornos de laborató;io.: ••••• ~ •••••••••••

02.00·

Fornos industriais, do reodstância ••••••
fornos ind~itriaia, de aquaci~ento direto
por reoiatrncia •••••• ~•••••••••••••••••• ~

,
B

.

,
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l'cllição

OOS.

04.00

Fotnos inductriais, de banho •••••••• ~ ••••

8

05.00

Fotnco industriais, de arco •••••• ~ •••••••

8

06.00

fornos industriais, de raioa infraver~8_
lhos •••••••••••••••••••••••••••••••••••••

8

07.00

foenDO industriais, de baixa

08.00

85.11

ALiQUOTAS

SUbpoalçno
c Item

09.00

a

rreq~incia••

Fornos induotriai5, do alta rreq~ência•••
fornos industriaia, de aqueci~entD
por
perdao di81ótricas ••••• ~ ••••••• ~ •••••••••

8
8

Máquinas o aparolhao da Boldar e cortàr

Máquina elétrica de Boldar por meia de ia
aietâncla com transformador, ex coto a dô
podaI ou manual ~e~ operação pOQu~átic8,~
a que utiliza froQBâncio acimo de 60 h~rt
So Ldedor-ea manuaj a-•••••••••••••••••••••••

99.00

tl5.12

Qualquer outro~••••••••••••••••••••••••••
Aparelhos para tratame~to térmico pac in.
dução ou por perdoa dielétricao •••••••.••
Outros ••••••••••••••••••• ~ ••••••••••••,•••

00.00

AQUECEDORES EL~TRICOS DE ~GUA,COMpREENDEN
DO OS DE IMERS~O; APARELHOS ELCTRI'COS PA.
RA AQUECIMENTO DE AMBIENTE E OUTROS·USOS
SEMELHANTES; APARELHOS ELETROT~RMI~OS PA_
RA CABELEIREIROS (SECADORES DE CABELO,rRl.
SAOORES,AQUECEOORES DE FERRO DE FRISAR ,
ETC.); FERROS ELtTRICOS DE ENGOMAR;Ap~RE_
LHOS ELETROT~RMICOS PARA USO DOM~STICOIRE
SISTtNCIAS AQUECEDOR~S DIFERENTES DAS DA
pOSIÇ~O 85.24

01.00

Aquecedores elétricos de agua ••••••••••••
Aparelhos elótricos para equaefmarrt c de
ambienteo e outroo usoo semolhantes ••••••
Aparelhos eletrotBrmicos para cabeloirei_

02.00
03.00

8
8
8·
8
8·

20

20

rc

03.01
03.99

04.00
05.00

05.01
05.02
05.03
05.04

05.05
05.06
05.99

06.00
06.01

06.99
98.00

98.01
98.02
98.03
98.99

85.13

OO~OO

01.00

or.oi
01.02
01.99

Sacador de cabelo ••••••••••••••••••••••••
Qualquer outro ••••••••••••••••. ~ ••. ~ •••••••
Ferro do en90mar ••••••• ~ •••••••••••••••••
Aparelhos Bletrotérmicos pare uso doméstl
co
Secador. de pratS•••••••••••••••••••••••••
rcr-cace.í ca de pao ••,••••••••••••••••••••••
Aparelho para '~\iJafflell".!.••••• '\.• •••••••••.•
aquece cc r para leito, mao o 130 •••••••••••
r09ão~ ••••••••••••••••• .-•••••••••••••••• ;
Chu.voiro •••••••••••••••••••••••••••••••••
Qualquer outro•••••••••••••••••••••• ~ ••••
Resistências aquecedoras
Para aparolhos da presente posição •••••••
Qualquér 6utra •••••••••• ~ ••••••••••••••••
Partes 8 peças.
Para rosistôncia.equocedora do itom 06.01
'Para resistência aquecedora do item 06.~9
Para aparelho da subposiÇão 03.00 o
do
itom 05.04 •••••••••••••••••••••••••·••••••
Quu1quer outra •••••••••••• ~ ••••••••••••••
APARELHOS EL~TRICOS PARA TELEFONIA E TELE
GRAfIA' POR fIO, INCLUSIVE OS 'APARELHOS D"K
TELECOMUNICAÇ~O POR ONOA PORTADORA
.Aparelhoo de telefonia
Aparelho telefônico público,de cobrança
direte •••••• ~ •••••_••••• ~ •••••••••••••••• ;
Centro tolofonico automatico ••••••• ; •••••
Qualquer outro •••••••••••••••••••••••••••

.20
20
20

'2ti
20
20
20
10
20
20

10
10
10
. 10
10
10

10
10
10
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Posição

c

,"

02.00

Aparelhos de telegrafia••••••••••••••••••
Aparelhes de tele_impressão, telo_fac_si_
mi1e e semelhantes
.

10

04.00

Aparelhos de telecomunicação por onda pOL
tadora ••••••••.••••••••••••••••.•••••••••••

• lO

90.00

Partas a peças para aparelhos ~a ~erl!ro _
nia
Bastidor e armação para centro automático
Caixa e armário com b Loccatt e rmfna La para
montagem ao ar livre ou subterrânea ••••••
Registro, seletor ou qualquer outra poça
d~smontada para centro automático ••••••••
Capsula receptiva e transmissora e magnatq cara aparelho telefônico ••••••••••••••
Qualquer outra ••••••••••••••• ~ •••••••••••

90.04
90.99

il5.15

r.r.r,

03.00

90.03

85.15

o,>:

Itc".

90·.01
90.02

(15.14

1.1

Subpo01ça,o

00.00

MICRoroNES E SEUS SUPORTES;ALTO_rAlANTES;
~~~LItICADDl;lES EL~TRICOS oe BAIXA rRE(;Wt.N.

'10
10
lO

10
10

01. 00

Microfones e seus

suporte~•••••••••••••••

10

02.00

AI to- falant,es.; ••••••••••••••••••••••••••

10

03.00

Amplificador~a elétricos de baixa ftaqQô~
cia •••••••• ~ •• ; ••••••••••••••••••••••••••

10

99.00

Outros •••• ~ •••,•••••••••••••••••••••••••••

10

00.00

APARELHOS TRANSMISSORES E RECEPTORES
DE
RADIOTELEFONIA E RADIOTELEGRAFIA, APARE_
LHOS TRANSMISSORES E RECEPTORES DE RADIO_
DIFUSaO E TELEVISaO, COMPREENDENDO OS RECEPTORES COMBINADOS COM FDN~GRAFOS E
OS
APARELHOS DE TOMADA DE VISTAS PARA IELEVI
sao; APARELHOS DE RADIODIREÇÃO,RADIDPETE(;
çÃO" R,llOIOSSONDAGEM E RADi:OTElECOMANDO -

01.00

Aparelhos receptores de ·talavieão, combinados ou não com fonógrafo ou rádio

01. oi
ui , 02

Aparelhos recaptores de tele"is20...... ••••
Aparelhos recoptores de telelJisao, portatais, com fonte própria da ener~ia........
Ap~relhos roceptores de televisao, para.

01. 03

ve Lcu Lo s ••••••••••"....... ••••.•••• •••••••••

01.99

Dua j que r outro............ ••• •••••••• •••••

02.00

02.03

Aparelhos resoptores d~ radiodifuaão, combinados ou nao com fonografos
Aparelhoa receptores da radiodifuS~o •••• ,.
Aparelhos ra~eptoraa de radiodifusao, portátoie, com fonte própria de anerg!a......
Ap~ralhos receptoras as radiodifusao, par

0>2.99

uueacuce outro ••••••••• ;...................

02.01
02.02

03.00
03.01
03.02
03.03
03.04
03.99

vo Lcuj o s ,

•••••.•••••••••••

Aparelhos tran!lmiasorea e receptotes
do
radiotolefonia e radiotelegrafia
Aparalro portátil, recaptor e trnn!lmisoor
("walkie_talkia", "handí.a-Ea Lk í,e" e semelhantes) •••••••••••••••••••••••••••••• ~..
Aparelho recoptor de radiotelsfonia €I radiotelegrafia •••••••'... ••••••••••••••••••
"Aparelho r acep t ur , t ranemí caor ou trana ,mi"aaor_racoptor, para vef cuaoe , .aviÕoa e
navios.... ••••••••••••••••••• •.•• ••• ••••••
Aparelhos de teleMimpresaào, tele_Fac_si_
mile e aemelhante ••••••••••• ;............
1fliiiIquer outro...........................

cu
20
20

20

20

20
·20
20

20
20
20
20
20

OBS.
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e Item

04.00

Aparelhos b:ansmis:Jores do
o de televisão •••

r-ad í.o

õ

í

f ucjic

0.0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • -,

05.00

85.15

85;16

Aparolhos de »ecn oe.í eecáo , r ad oríe t.ec çjio ,

20

í

r aõ Lo s aondeçem e r actLobe Locomando ••••••••

20

06.09

Aparolho de t ornada da vist a para tl31ovis\l

20

Ó7.00

1"9sa da cone rét e , inclusive oe óudio e d~
v i oco
••• •

20

08.00

Monitor do vídeo o da freqUôncla •••••••••

20

09.00

An.tona ••••••.•••••••••••••••••••••••••••••

20

10.00

Mostrador para re~optor ds rádio •••••••••

20

11. 00

810coo do bobinas de RF o de FI (Som o V1_
deo }, EO f'oco, de det.ecçâo , do .elação,do
dof'lexao. do linearidade horizontal ••••••

12.00

Sintonizadores de

ar ...•..•...•....••....

20

13.00

Filtro seletivo de r e.ixe possanto, mllc§"
nico ou a cristal, para .adiocomunic<lçao.

20

'..19.00

Ou t r os •••••••••••••• ~ •••••••••• ~ •••••• •••

20

00.00

APIH1ELHOS (L~TRICÓS DE SINALIZAÇÃO(EXCETO
OS DESTINADOS -A TRANS!HTIR r~EUSAGnJ5), DE
SEGURANÇA, DE cmlTRfllE E DE CO:·\AI1IDO, P;\RA
VIAS FlO:RREAS E OUTRAS VIAS DE CO~lUNIf:AÇ:'i:o,

01.00

Aparelho de' toleooman2D o de t o l c-e í.ne Lí,«
zaçao, pa.a sinalizaçao luminosa •••••••••

10

99.00

Outros •••••••••••••••••••••••••••••••••••

10

00.00

APARELHOS ELÉTRICOS DE SINALIZAÇÃO AC~STI
CA OU VISUAL (CAMPAINHAS, SIRENAS, QUA_ DROS INDICADORES,APARELHOS DEALP.Rt·1A PARA
PROTEÇÃO CONTRA ROUBO OU INCrNDIO, ETC:),
DIFERENTES DOS DAS POSIÇÕES 8S.09 E 8S.16

01.00

Gongo oléb:lco •••••••••• ~ ••••••••••••••••

12

99.00

Outros •••••••••••••••••••••••••••••••••••

12

00.00

CONDENSADORES Ell:::TRICOS, FIXOS', VARIII"VEIS OU AJUSTJlVEIS

20

INCLUSIVE OS PORTOS E MEROPDRTOS

85.17

85.18

.

10

02.00

Fixo, de papol ••••••••••••••••••••• ~·.··

10

03.00

r í.xc ,

10

04.00

Fixo, o Le t ro Lf t Lco •••·•••••••••••••••••••

10

05.00

Ajustável ou variável

.

10

99.00

Outros ••••• ·•••••••••••••••• ~

•••

10

00.00

APARElHAGH1 PARA INTERRUPÇÃO', SECCIOt-2AMENTa, PROTEÇÃO, DERIVAÇÃO OU CONEXAO DE
CIRCUITOS ELÉTRICOS (HJTERRUPTORES,COMUTADORES, RELÉS, CORTA_CIRCUITOS,P~RA_
_ RAIOS, TO:1ADAS DE CORRENTES, CAIXAS DE
JUNÇÃO, ETC.); RESISTtNCIAS NÃO AQUECEDO
RAS, POTE~JCIf:r~ETRoS E RE~STATOS;qUADROS
DE CmlANDO ou DE DISTRIBUIÇi!:O

01.00

ARarelho de contrôle e comando, nao auto
máUco
.
Chave de rece •••••••••••••••••••••••••••••
Interruptor de embuti. ou sobrepor, .ota-

. 01.00

85.19

01.01
01.02

Fixo, de cc r-anu.ca

do mica •••••••••••••••••••••••••••

10

css,
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OES.

S\lbpoJiç!1o

e

It<'1:l

e ivc ou de alavanca
'....
Qualquer outro •• ~.........................

llJ

02.00

Aparelho de c2ntrôle, comando ou proteção,
automático, seco........ ••• ••••••• ••••••••

la

03.00
03.01
03.99

Aparo!ho de contrôle, com~ndo ou,proteção,
automatico, do ~utura em oleo, l~quido,
gás. ou ar comprimido
Pesando até 2.000 kg......................
QuolqUllr outro •••••••_.....................

la
10

04.00

Relés

04.01
04.02
04.99

Pare máquina da ostat!stica
.-.
Para telefonia e aparelho semEllhan~e......
Qualquer outro..............................

01.99

05.00

Aparolho de derivação o conexeo

05.01

Suporto para lâmpada, base a pino para to
mada o a·(lm/llha~te •••• -.•• ~ ••• ~.............
Suporta para vá Lvuka rad~oelotr!ca........
Tome.d2 para equipamonto de tra~ao e da O.
l~vaçao'(cabeça do trola, pantografo e se
me.lhanta)... •••.•
•••••••
To.mad~ p oLer I zada o,u blindada
:.. ••••••••

05.02
05.03
05.04
05.05

lO
lO
10

lO
10

lO
10

tribuição e rBda do, oontato para tração....
Qualquer·outro...........................

10
la

Qé.. OO

xcee ; cabina , painel ou quadro do: comando
contrôle'Ndistribuição, regulação,medida,
varificaçao ou eemelhante com instrumento
ou distribuição al~trica.................

lO

07.00

Roeistência fixa ou ajustável, "exceto
ecuecreenec

07.01
07.02
D7.03
lJ7.99

Potanciômet;o de cervao
Po;OnCiÔllletro do fio
Raobtatoa
Qualquer outro

05.99

85.20

~~~s~~ri~n~;e~;i~~a~:~~o~~~~u;~deed~aâ~::

la

do

.
,•••
.
~ ••••••••• ~
.

10
10
10
10

99.00

OutrOIl

99.01
59.02
99.03
99.99

pára_raioa de linha
;............
fUS!VBiB
~.~.~ •• ~.........
Pastilhas de contatos alstricoa...........
Qualquer outro...........................

lO
10
la
la

00.00

LAMPAOAS E TUBOS ELtTRICOS DE INCANDE5ctN
crs ou DESCARGA, PARA IlUMINAÇ:l(O ou PARA
RAIOS ULTRAVIOLETAS OU INfRAVERMELHOS;LAM
PADAS DE ARCO VOLTAICO; LAMPADAS ELtTRI ~
CA5 EMPREGADAS EM fOTOGRAfIA PARA PRODU ZIR A LUZ_RELAMPAGO

01.00

Micro_lâmpada para- ape r c Iho oFtálmico
a
semelhante, inc,lusivo para endoscopia....

10

02.00

Da afco voltaico •••••• : ...,•••••••• ;.......

-Ln

03.00

De Filamento incandoocente, com enchimen_
to de gás criptônio o semelhante(lâ~pada
espocial para minlliro).;.................

10

04.00

De Filamento incandllocente, d!:'. base r edu.,
zida,.em qualquer voltagem, nao llspacifi_
cada.....................................

lO

05,00,.

Iluminação e projeção, de temperatura de
côr superior a 3.0000 Kelvin,exclusivamo~
te para cinematograFia,cinema e ativida de e somelhantes.,em oua Lque r- voltagem,
wattagom o baso ••••••••••••••••••••••••••

10

.
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06.00

De Filamento incandescente, dá vida r aduzida, llxclusivamente para uso fotográfico,·

em qualquer voltagom e wattagem..........
02 filamento incandessent~. para ilu~ina
çao em Seral,iluminaçao publica,traçao ou
decoraçao(baso não reduzida),de qualguar

voltagem.................................

la

08.00

De filamento incandescente, para raio Ln-,
fravermelho,para aquecimento e socagem...

10

09.00

D~

filamento incandoscente, para ilumina_
çao 28 veIculo,de qualqu~r voltagem o ba_

50 ~ ou baioneta, ate 32 watts ou seu
equivalente ~"candlepoUJer").......

10

10.00

De filamento incande1lccnte,para iluminaçã
de ve Icui c , ~I:l qU<llquer vo i eacem.beee tor
~ cuvp r ef ccue:' .•••••••••••••.••••• :.-;;;

10

11.00

De queima instantânea("photoflanh")......

lO

12.00 '

Do vapor de mercúrio

12.0:

Para i~uminação••••••••• ~
~ •••
Para maquinas de tirar copiEln heliografi_
caa por ação r oe cqu.Ieu ce ,dos raios u.i e eavioletas ... aªbra papel copiador impregnado
de soluça0 a base de diazo •••••••••••••••

10

12.99

Qualqu.er outro •••••••••••••••••••••••••••

10

'13.00

Fluoraa~Bnta. para iluminação •••••••• ~ •••

10

14.00

De vapor da sódio, para iluminação •••••••

10

15.00

Espacial para árvore de Natal ••••••••••• ~

10

16.00

Lâmpada da cátodo ôco, para espectrofotometria. ••••••••••••••••-.••••. 0 • • • • • • • • • • • _••••

10

90.00

Partos o'peças

90.01

'Ampola de gán do descarga para lâmpada de
vapor de mercurio •••••••••••••••••••••••.•

90.02

Ampdla a tubo da substância fluorescente
ou revestidos (intarna ou externamonte)de
substância fluorescento •••••••••• ; •••••••

10

10

De lâmpada de arco: ~uporte, disp~sitivo
da rogulação ou qualquer outro •••••••• ~ ••

10

Armação , base ou qu~lquer outra peça de
metal C';lmum para montagem de lâmpada
ou
tubo e Ieb r-Lcue •• o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

10

90.99

Qualquer. outra •••••••••••• ~ ••••,••••••••••

10

99.00

Outros ••••••• ~ ••••••••••••••••• ~ •••••••••

10

OO~ 00

LAMPADAS, TUSOS E VÁLVULAS ELETRÔNICOS(OE
CÁTODO QUENTE, DE C~TOOO FRIO OU DE FOTO_
CÁTODO, DIFERENTES aos DA POSIÇÃO 85.20)1
TAIS COMO LAt~PADAS, TUBO E VI1l\IULAS DE V
CUO, DE VAPOR DE GÁS (INCLUSIVE TUSOS RE=
TIFICADORES DE VAPOR DE MERCÚRIO). TUSOS
CATÓDICOS, TUBOS [VÁLVULAS PARA APARE - .
LHOS DE TO~lADA'DE VISTAS DE TELEVISÃO ,ETC
C~LULAS FOTOEL~TRICAS; DIODOS, TRIODOS •
ETC'., DE CRISTAL (POR EXEMPLO,'TRANSISTO_
RES); CRISTA.IS PIEZOEL~TRICOS MONTADOS

90.03
90.0~

85.21

10

07.00

12.02

85.20

OES.

l.lE1lCADOlllA

Subpos1çllO
e I"tB'"

01.00

Tubo aria1i~ãdor de imagem ••••••••••••••• ~

02.00,

Tubo catódico pata tp)ovisão·(cineScó!?io).

io

03.00

Tubo catódico para outro f~m •• ~ •• ooo •• o ••

10

10

611
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85.21

\

OBS.

04~DO

Tubo eletrômetro folocontadar ••••••••••••

10

05.00

Válvulas elotrônicas exc!ua1vamenlo para
t ransmiaso!'es (power_tubes) •••••••••• ; •••

10

D6.00

Válvulas eletrônicas receptoras ••••••••••

10

07.00

Válvula r cqukadc r a do tensão ou de intonsi

cace ..•..• ~ ..••..•.•••••..•.••••••••••.•••

08.00

Válvula retificadora do ma o gasoso •••••••

09.00·

ClÍlula fotoeletrica.. ••••• •••••••••••• ••••

10

10,00

Trans!stor.................... .... ••••••.••

10

í

11.00

Diodo ••••••••

0.0 •••••

10

12.00

Válvula retificadora para raioeX..........

10

0.0.

o•••••: •••••••••••

90.00

Partes e peças

91,00

Armação, base ou qualquer ou~ra peça do m~
t~l comum par~ montagom do lampada,tubo ou
vákvu La oletronica
~.......

92,00

Canhão e Lebt-Sn.íco {ve Lac t ron gun")para ci_
nElscópio do televisor

92.01

M~nt~do, para cinencópio de tolevisor domest:l.co ••••• i • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

oext oe e peças de canhão eletrônico

85.22

85.22

10

10

do

it;em Dl •••••••••••••••••••••••••••••••••••

10

92.99

üua Lqunr-

outra ••••••••••••••••••••••••••••

10

93.00

Disco B placa de gormânio, do óxido de cobre ou de selênio
.

10

94.00

Ampola e tubo de eube tânc i a fluoroocente
ou revestidos (interna e oxternamonte) do
.lIubstânc~a fluoroscente •••••••••••••••••••

10

95.00

Partes o peças do trann!stor..............

10

96.00·

PartaB e poças do diodo...................

la

97.00

Partes B peças do céluias fo'toelótricaf)...

la

98.00

Outras partos e poças.....................

10

99.00

outros~

•.••••••••••••••••••••••••••••••••••

10

00.00

M~QUINAS

01.00

AceleradoreB de part!culBo nuclearos(beta
tron, cac.tct.r on , s í.ncr ct.cn , etc.) ••••••••
ApaX;elhos para.;lolimont? oletx;o~!tico de
ospecin;!es para exame mi cr-cacop.i.co ou m~
ta logra fico •••••••••••••••••••••••••••••

10

03.00

Limpadores do pnra~briaas B scmB~hantes,
para aeronaves vaí.cufoe fsrroviarioe o
outros v2!cUI0~, exceto os classificados
na poaiçao 85.09
• •••••••••

10

91.00

Pertas e peçes da subpoElição Dl •••••••••

10

99.00

Outros •••••••••••••••••••••••••••••••••-.

10

02.00

E APARELHOS El~TRICOS N~O ESPECI
FICADOS NEM COMPREENDIDOS EM OUTRAS ;lOSI
ÇnES 00 PRESENTE CAPíTULO

612
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OBS.
85.n

00.00

rIOS, TR~rJçAs. CABOS (INCLUSIVE CABOS COA
XIA!S). TlRIIS, BARRAS E SEMELHANTES, ISO-=-

LADOS PARA USOS n.érnrcos (MESMO ESHALTA_
DOS OU OXIDADOS ANàoICAHENTE), em ou SEM
PEÇAS DE CONEXÃO •

01,00

Cubo conduto!:, isolado Gl;tricamente. com
revestimento ou axrnaduxe mot.ilie,,"

01,01

Cabo coaxial para t r anam í.asác telefônica
intorurbana ••••••••••••••••••••••••••••••

01,02

Cabo especxa j. de distribuição de energio
olétric~, subter~~neo. operando sob pres_
SBO de 0180 ou, g6S

85.24

, •••

10

lO

01.99

Qualquer outro ••••••••••••••••••••••••

0'0

10

02.00

cebc condutor, t oo Iacc al~tricamente,sam
armadura metálica do protoç~o ••••••••••••

10

03.00

fios,

10

04.00

Cabo, fio e qualquer outro condutor com
conexão, contato, pôga ou torminal •••••••

10

99.00 .

1utros •••••••••••••••••••••••••••••••••••

10

00.00

PEÇAS E OBJETOS DE CARVAO OU OE GRAFITA,
COM OU SEM ·METAL, PARA USOS EL~TRICOS OU
ELETROTÉC!IIGOS, TAIS CO~10 ESCtlVAS
PARA
M~QUINAS ELÉTRICAS, CARVOES PARA l~MPA _
DAS, PARA -PIl.H.!',S OU PARA MICROfONES,El~~
TROOaS PARA r~r.NOS, PARA APARELHOS
DE
SOLDAR OU PARA INSTALAÇ~ES D~ ELETRÓlI5E,

isolados oletrical7lenta •••••••••••••

ETC.
01.00

85.24

85.25

02.00

Elétrodo da grafita ou dá ~ar'vão •••••••••
Ballt.ão para lâmpada elétrir;:a.~•••••••••••

10
lO

03.00

te ecoas ••••••••••••••••••••••••••••••••••

10

99.00

Outro:; •••••••••••••••••••••_•••••• '" •••••

10

00.00

ISOLADORES DE QUALQUER MArCRIA

pa

01.00

Isoladorec de suspensão,

vidro ••••••••

10

02.00

Isoladores CS suspensão, de cerô~ica •••••

10

03.00

Buchas para transformildores, dillJ'untorea,
subestações o semelhantes, rncaucrve bu.·
chas coodane ívao •••••••••••••••••••••••••

10

99.00

Outros ••••

10

0.0 • • • • • • • • • • • • • • • , • • • • • • • • • • • •

05.26

00.00

PEÇAS ISOLANTES, CONSTITUíDAS
INTEIRAMEN
TE DE MAT~RIAS ISOLANTES OU QUE LEVEM SIM
PLES PEÇAS METÁLICAS DE UNIltO (PORTA_LlIM:PADAS COM PASSO Dé: ROSCA),
INCORPORADAS
NA MASSA, pAHA I"lA",uI~ APARELHOS E ItJS
TALAÇnES ELtTRICAS, COM EXCLUsAo DOS ISO
, LAODRES DA POSIçAo 85.25
~
:-

'lO

85.27

00.00

TUBOS ISOLADORES E SUAS PEÇAS DE LIGAÇAO,
DE ~\ETAIS COMUNS, ISOLADOS INTERIORMENTE.

lO

65.28

00.00

PEÇAS SEPARADAS, EL~TRICAS, cc
M~QUINAS E APARELHOS, NAo ESPECIFICADAS
NEM CONfJJ'.C('WIQAS EM OUTRAS POSIÇÕES Da
PRESENTE CAPíTULO
PARTES

c

01.00

Núcloo de pó ferrol~<Ignótico •••••• '" ••••

99.00

OU!;:-:!!> •••••••••• ·•••••••••••••••••• : •.••• :
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XVII

MATE.RIAl DE TRANSPORTE:

A prenente seção não c ompreende os arligo[; menr::i.2.
nados nas po[;içõss 91.01, 97".03 G 91.08, nem
trenós ("lug88",

os

"bobsluighs") c s eme j han t as (po~

sição 97.06).
.(XVII~2)

Ainda que s e j am r ocoohoc fvo Ls como d"stinados
a
mat e r í.a L do transporte, não se cr::nsidorarr. incluI_
dos ne s posições da presente Seção,corrosponden-'
tes às partes o peça::! seoer ecee o acessórios,
os
3rtigoo seguintes:
'a) as juntas, arruelas o semelhantes, de qualquer
matéria (s equem o regimo da me t ár a conutituti
í

va ou se c~assificam na pc s açjio 64.64);
b ) as partes-, poças e ace s oô r oo de uso goraI, no
í

eant Ldn da Nota (XV_2) da Seção xv, do
comuns, e os aitigos e eme Lhant ec de

'metais
matériuS

plásticas artificiais (que so classificam

gQ~.

r:l1mente' na posição 39.01);
c) co artigos do CapItulo 82

ti)

O(l

(ferramo'nta$)';

artigos da posição 83.11;

,}

as máquinas e aparelhos compreandidoiJ nas posi
çõos 64.01 a 84.59, f ncLus.Lue suas par t ea e p~
ças_separadas; os artigos de que tl"atam as Pgc çoaa 84.61, 84.62 li os artigos
da posiçao
84.6:1 desde que constituam p eçae intrIn$ecaS!E:
motores;
f) as máquina$ e aparelhos elétricos, bem como "J.
parelhagens o aceosórios elótricos ( CapitulO
8S);
.'
í

g) os inotrurru:int'os e apat-e'l bo s do CapItulo 90;

hl

os artigos de' r-ój.o joar s e .cCepItulo 91);

i) ae armas (CapItulo. 93);
j) ea e!!CÔVaB sua constitullm elementos dn ve Icu 10$ (

po~içao

No sentido

96.02).

dos

Eap Lt u Los 86

a

88., a expressão

partes. peca,; separadas e acessórios não compree.!:!.
da as partes, paças o aceSsórios que não sejam e.;:s
c iuerve ou principalmente destinados aos ve i cuk oa
ou artigos da presente Seção.

Quando uma p e rt.c •

peçasaparada ou ar::essório seja suacc t Iva I de co.!:
responder, simultânoamente, as especificações

do

duas ou mai!! posições da Seção, deve classifiC3r_
e e na posição quo co r r e sponda a seu uso principal.

614

Aros DO PODER EXECU'ItVO
(XVII_4)

~

Os aviões construídos especialmente para serem

tilizados simultâneamente na navegaç'ií.o aérea e c.2mo ·voículos terrestres se consideram co~o aviões.
Os automávois construídos e sp ec Lej.monb e pa r a ae-,
rem utilizados, simultôneólmente, como
ve.íco Iee
terrestres e embarcações (veIculos anfIbios) considera~-se como veIculon automáveis.

(XVII_5)

Os veículos e outros arÚgos da Seção, 'i nc orcpLat os
ou não ecabedoe , c Las s Lf í.c am-cse como veiculas e ar.
tigos completos eu acabados, desde que apresentem
suas caracteristicas essonciais.

(XV~I-6)

Salvo disposições especiais em contrário, os veL_
culos O outros artigos da presente Seção, comple_
tos ou assim considerados, quando se apresentem
desmontados. classiflca~-sa da
veIculas montados.

CAPfTUlO

rne~ma

fOrma

qu~

os

86

VeIculas e Material para Vias Férreas; Aparelhos não
"(létricos de Sinalização para Vias de Comunicação

!!!l.lli.
(86-1)

o
a)
b)

presente CapItulo não comp:oende:
os dormentes de madeira (posição 44.07) ou de
concreto (posição 68.11), para vias férreas;
o~mat_erial para vias férreas citado na posi_
c ac 73.16 •

c) 0$ aparelhos elótricos para s ne Lraaçao, da posi.
í

ção 85.l6.

(86"_2)

Os eixos, rodas, rodas montadas nos eixos
(trens
de rodas ou r-ode r os }, aros, discos, centros e 0l!.
ti r as partes de rodas, chassis, "trucks", "bn aanLs"
e semelhantes. caixas de lubrificação (de graxa a
de óleo), dispositivos de f r o Lo de todos os tipos,
tampões de choqu8, ganchos e nistomas de engates ,
coberturan de intercomunicação o os· artigo$
do
í

carroçaria, caacctr rcen-se na posição 86.09.

(86_3)

Sem preJ"u{zo do disposto na Nota (86_1), c Iass f'L«
Cam~SEl, espec at.cent o , na posição 86.10 ( material'
fixo): os cé ca-cbcquee ·de linha, os gabaritos, as
í

í

vias montadas (portáteis ou não) e as placas
pontos giratóri<ls. Igualmente, c Lac a Lf'Lcam-ua

na

posição 8G.IO os discos e placas móveis e os semá_
t'cr ce , os d.i spos i t Ivoa do comando para passagens
de nfve L, os apa r o j.ho s de manobra de agulha,
os
postos do manobra a distância e out r-ce aparelhos
mecânicos, não elétricos, de sinalização, de s equ-,
rança, de contrôle e de comando. para todos os ti.
pos de vias de comunicação. mesmo quo providos de
dispositivos acessórios para iluminação elétrica.
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COMPlnlOITAR

r.C (86_1)

Os produt.os da posiç~o 86.07 sõment.e est.ão e L;
c<lnçados pelo IPI quando des t Lna de s
porte de mercadorias em minas,

ao t.r-ane-,

estaleiro~~.es~

tabclccimentos fabris, armazéns ou ent.repos

_

tos.
CÓDIGO

J.L!QUOrAS

I:l 1.&.1.
LOCOMOTIVAS A VAPOR; TtNOERES

00.00

06.02

86.03

06.04

O",

·01.00

t.cccnoatvcs ••••••••••••••••••••••••••••••

Nr

02.00

Tô,ndercs •••••••••••••••••••••••••••••••••

nr

00.00

lOCOMOT1VAS El~TRICAS(OE ACU~UlAOORES
DE ENERGIA EXTERNA)

01.00

De

en~rgia

ou

oxterna •••• ~ ••• ~ ••••••••••••••

Nr
Nr

99.00

outras •••••••••••••••••••••••••••••••••••

00.00

OUTRAS LOCOMOTIVAS

01.00

mecor •••••••••••••••••••••••••••••••••••

Nr

02.00

Di(ls(l1_e1ótricas •••••• ~ •••• '" •••••••••••

99.00

Outras •••••••••••••••••••••••••••••••••••

Nr
Nr

00.00

AUTOi'lOTRIZES (UJClUSIVE: AUTaCARRIS) E "os
V[ÍCULOS DE ~lOTOR PflRA CmJSERVAÇÃO E It,S_

01. ao

ilutomot.rizes, com motor

02.00

Aut.ol':1otrizos,

03.00

Autornotdzos, com mobo r o cxp j ooac •••••••

Nr
Nr

011.00

AutO.;1Otr Lz e s , z lé t c cae ••••' ••••••• '•••••••

rir

05.00

Ee r r o motorizada pa re Lnsp açau de linhas.

tH

06.00

Carris o bandos

.

IH

99.00

Oútros •••••••••••••••••••••••••••••••••••

Nr

00.00

CARROS De: PASSAGEIROS, rURGl:iES· PARA BAGAGENS, VIATURAS_CORREIOS, VIATUR,~S SANITi\RlAS, VIATURAS· CELULARES, VIATURAS O:': EN_
SAIOS E amAIS VIATURAS ESPECIflIS,
PARA
VI,":S r~RREAS

PEÇ/io DE LI~HAS F~RREAS

86.05

CO.O<

I

Le se L •••••••••••

í

'

Nr

Carros do aç ovpuj Iraan" •••••••••••••••••••

trr

outros •••••••••••••••••••••••••••••••••••

NT

00.00

VACEiE5_0FICINAS, VAGEiES DE SERVIÇO PARA
VIAS F~RREAS; VEíCULOS sm f'lOTOR PARA INS
PEçílOE C?NSERVAÇAO DE LHJHAS n~,~R[AS •••:

NT

00.00

VACEiES E VAro'JETAS PARA O TRANSPORTE
r·1ERCAOORIAS SOBRE TRILHOS

,

DE

Do borda baixa ou basculante •••••••• : •••
De de~carga automática •••••••••••••••••••

S

NC

03.00

Isotórmicos ou frigoríficos •••••••••• : •••

S

NC

04.00

De plat.aforma e prancha •••• ~ •••••••••••••

S

NC

05.00

Tanques ou reservíltórios •• '" • .-••••••••••

S

01. 00

06.07

ô

mot c r d roee i ~e Iótri co ••

';'9.00

ci • 00

05.06

c,"

02.00

~~C

S

I

NC
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CÓDIGO

.r...tiQUOT),S

I.I

•

I.~.I •

ore.

Ô6.00

Viatura para usa :alt.ernado de Ear-r'cvã a
ou rodovia ••••'••••••.••.••••••• ~ •••••••••.••

·5

NO

99.00

Outros ••••••••••••••,

.

5

NO

86.08

00.00

cernes DE CARGA("CADRES",rtCONTAINERSrt),
INCLUíDOS OS CONTENTORES_CISTERNAS E os
CONTENTDRES_DEPÓSITOS, UTILIZADOS·EM QUAL
QUER MEIO DE TRANSPORTE •••••• : ••••••••••:

5

86.09

00.00

PARTES E PEÇAS SEPARADAS DE VEtcU~OS PARA
VIAS r~RREAS

86.09

01.00

Aparelho de engato •••••••••••••••••••• ; ••

6

02.00

Cabine, estribo, corpo, cilindro .e qualquer outra parte do cobertura da locomo_
tiva •••••••••••••••••••• ~ •••••••••••.••••

6

03.00

Càixa de araia ••••••••••••••••• ~ ••••••••

6

04.00

Caixa ds- g:r:axa ou que quos- diapositivo pa

ra lubrificação ••••••••••••••••••• ~ ••••••

6

05.00

Caixa da vagão •••••••••••••••••••••••••••

6

06.00

Caixa da qualquer outro veículo ferroviá_
rio, inclusive da carris (bon~a) •••••••••

S

07.00

C·haminó •••••••••••••••••• ~ ••••••••••• ; •••

S

08.00'

Chassia: •••••••••••••••••••••••••••.•••••.••

6

09.00

Eixo uoinado ou trabalhado para matarial
farroviári~. montado ou nã~. rato ou não.

S·

10.00'

foio para a comunicação entra vagões•••••

6

li.DO

limpa_trilho••••••••••••••• ~ ••• ~ •••••••••

6

12.00

pára_choque ••••••••••••••••••••••••••••••

6

13.00

Peças e dispositivos de froia •••••••••• ~.

6

14.00

Peça P2ra a modificação de velocidade e
·inversao do marcha •••••••••••••••••••••••
P~ça para transmissão do movimento •••••••

6.

Roda o aro para roda, de ferro fundido •••

6

15.00
'16.00

86.10

í

par~

roda, forjados •••••••••••

6

6

+7.00

·Roda e aro

18.00

"Truck" •••••••••• ~ ••••••••••••••• ; •••••••·

6

99.DO

Outros

6

00.00

MATERIAL rIXO PARA VIAS f~RREAS1APAR~LHOS
MECANICOS, NÃO EL~TRICOS, DE SINAlI7AÇÃO,
SEGURANÇA, CONTROL.E· E COMANDO. PARA QUALQUER VIA DE.COMUNICAÇÃO; SUAS PARTES E P~
ÇAS SEPARADAS

01.00

Material fixo para vias fárr~as••••••••••

s

99.00

Outroe ••••••••••••••••••••••••• ~.: •••••••

e

.

.cAPíTUlO

87

Ve{culÍ::ls Automóveia, Tratoreo, Veloc{podes.
Motocicletaa o outro a Va!culoa Torrestros

EntendemRoe,por tratore~, no sentido do presonte Cap{
tulo" os ve.í cuj.oe au tomoveis enaencLaImen t a .construr::
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doa para puxar ou empurrar instrumentos; ve íctü oa ou
cargan, mOllmo que apresentem certos dispositivos acc s
aór1.os que perm1.tam o transports de forramentas,semen
tos, adubos, etc., relacionados com seu uso principa~

(SM)

Os chassis dovo!culos automóveis, com motor a cabina,
são" classificados na posição 87.0~ o não na 81.04.,
p. posição !l1.l0 não inclui" o::; ve oc Ioedea e b LcLcLe _
tas para crianças que não sejam constru!doo como
de usa corrente nom oS que nao tenham rolamentos
da
o!feras; êstes artigos estão compreendidos na posi_
çao 97 •.01.

os

í

NOTAS COMPLEMENTARES
"NC (87_1)

Para ofeito ~nicamonto do clàsoificação dde V01.CU.
los do fabricação nacional nas subposições
"

~~. ~~,;~2 i~~U~d~7,~~~i~~' ~~~p~~~:~~e~:i~of~b;~~~~~:~

esoim entendido o do ve!culo "com" exclusão da água,
c2mbust!vel, lubrificantes(do motor, d~ transmis _
sao e do diforoncial), ferramentas, roda sobresea.
lente com oU sem pneumático o dos soguintes acessó
rios a equipàmentos; televisã.o, rádio,direção hi -:
dráulica, transmissão automática, aparaTho 'de' ar
condicionado e sistema ds venti:ação oU aquacimsn.
,to, cintos ce eeçvrançe o e sue suportas a reforços,
trava.do sogurança e equipamento para lavagom
de
pára_brisae, quando acopladoo ao veIculo, bem como
~8 qualquer proteção anti ferruginosa ou anti-ruído
a baeo do borracha e de aofalto.
Fica reduzida paEa .5%" a e.tf quot e do IPI dos produ_'
tos das subposiçoes 87.06.01.00 a 87.06.21.00
e
87.06.23.00 a 87.06.99.00, quando âstes "'produtos
se destinem aos ve!culos das posições 87.01
a
87:03, e da9 subposições 81.02.01.00 e 87.02.08.00
a 87.1l2.99.00"
.
Os vs!culos automóveis, d~ carga, de carroçaria' ti
po "furgão",da pooição 87.02', para fins de "incidên
cia do IPI, clasoificam~80; "
",
" a) na subposição 87~02.l~.DD, quando ds· "~'apacidade
,superior a 2.000 kg de carga útil, ou de pâso
"bruto igualou superior a 4.20q ~g;
.b) "na 8u~poaição 87.02.15.0Il, .9uando; ombora mont.!!
" -dca aobre. ch~soie dE] cemí.nhec , tiverem capocid.!! '
bruto"
da de carga"uti1 ate 2.01l0 k9 a puoo
at~ 4.200 kg.
- "
CÓDIGO
Subpcsigno ,"
o

AL1QUOlAS

_ADOSlJ.

Posição

,,,.

87.01

00.00

TRATORES, INCLUSIVE

01.00

Tratores para aemi_roboques (caminhõas.tl:"
t.c cea )
"
Caminhão_trator, d. construção .espacial,
para serviço pesado, destinado a traba _
transporte
lhos vinculados dJ,.retaments
pedras o
a'e minarias, pedrao, t nr-r aa
materiais sllmol,hantes, que não se identi_
fique com caminhõo_tra~or do tipo comsr _
cial ou comum, adoptodo ou reforçado.•••••
Qualqusr outro ••••••••••••••••• ~ ., •••••••
MicrotratorE!s d. rodas (. rodas) , para
llortic:ultura o agricultura •••••••••••••••
Tratores do 2 rodas (cultivadores motori.
:zados)., para horticultura a ag'ricultura ••
Tratores agr!colao d. 4 rodaa ••••••••••••
Tratores rodoviários de 2 rodas ••••••••••
Tratores rodoviários do 4 rodas ••••••••••
Tratores florsstais d. 4 rodas •••••••••••
TratorBll d, esteiras •••••••••••••••••••••

~1.01

li

I.~.I.

TRATORES~GUINCHOS

"

'"

01.99
02.00
0;i.00
0.4.00
05.00
06.00
07.00
08..00

5
5
5
5
5
5
5
5
5

0"'.
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87.02

AIJ.QUOTAS

09.00

Unidades tratoras.da rodas para tratores
e8cavo~carr8gadorea••••••• ~ •••••••••••• ~.

5

99.00

Outros

5

00.00

.

VEicULOS AUTOM6VEIs. CÓM MOTOR DE QUAL ..

QUER TIPO, PARA (] TRANSPORTE DE PESSOAS
OU DE MERCADORIAS (INCLUSIVE AUTOMÓVEIS
DE CORRIDA [ ONIBUS [L~TAICPS)

Veículos, tipo jipe, com tração nas qua~ .
tro !;odaa, ,;:om nu sem polia para trans_

_ 01.00

mlssao da forço ••••••••••••••••••••••••••
Au~õmóveis. inclusivo de asporte, pesando

02.00

ata 800 kg •••••••••••••••••••••••••••••••

03.00

Automóveia •.inclusive de esporte, pesando
891ma de 800 k9 atá lr100 kg

03.01
03.02
04.00

De maie do 8pO kg atá !.OOO k9•••••••••••
Da maia do 1.000 k9 ata 1.100 k9 •••••••••
Automóveio, inclusiva de aQpo~te, pesando
maia de 1.100 k9
'Oe'mais de 1.100 k9 atá 1.600 k9 •••••••••
Da maia da 1.600 k9 •••••••••.•••••••••••••
Camionetas da uso misto, pesando ~tá
800 k9 ••••• ~ ••••••••••••• ; •••••••••••••••
Ca~ionata'! da uso ~iBto, pesando l!c,i~a da
800 kg sta 1.100 k9 ••••••••••••••••••••••
Camioneta da uso misto, pesando maia do
1.100 kg ••••••••••••••••••••••••••
Ambulancia•••••••••••••••••••••••••••••••
Automóvel da 3 rodao •••••••••••••••••••••
. Funerério •••••••••••••••••••• ~ •••••••••••.
Caminhão, pasando atá 4.000 kg •••••••••••
Caminhão, pasando mais de 4.000 kg •••••••
OAibus (com capacidade'scima de ia pqssa_
goiroS ooentadoo)
.
Elót~icos ••••••••••••••••••••••••••••••••
Qualquer outro •••••••••••••••••••••••••••
Micro_ônibus (oom. cap ac Ldade de 15 a 20
paosageiros sentados) ••••••••• ~ ••••••••••
Camioneta de carga, furgões e semelhantos
Transporiador motorizado tipo "Dump a'", da
construçao especial para Gervi!i0 pesado. ,
destinado ao transporte de.minerios, pe_
dras, ter~as com podras o materiais seme_
lhantos, que _não se identifique com caminhão basculante do tipo comercial ou co
mum , adaptado ou roforçado.~ •••• ~ •••••••:
Outros •••••••••••••••••••••••••••••••••••

04.01
04.02
05.00
06-.00

87.02

07.00
08.00
09.00
10.00
11.00
12.00
13.00
13.01
13.99
14.00
15.00
16.00

99.00

A

····0···

87.03

00.00'

VEfcULOS AUTOMC"VEIS PARA USOS ESPECIAIS,
DIFERENTES DDS DESTINADOS AO TRANSPORTE
PROPRIAMENTE DITO, TAIS COMO PRONTOS_SOM
CORROS" CARROS_BOI1BAS, CARROS_ESCADAS ,
CARROS PARA VARRER, PARA REMOVER NEVE ,
PARA REGAR, CARROS_GUINDASTES, CARRDS_PRO
JETORES, CARROS_OFICINAS, CARROS RAOIOL6;
GICOS E SEMELHANTES ••••••••• ~'••••••••••••

87.04

00.00

CHASSIS, COM MOTOR, DOS vrrcuros AUTOMC" VEIS CITADOS NAS POSIÇÕES 87.01 0'87.03

01.00

~ara_trato~ da posição 87.01, exceto caH
minh08a_tratoraa ••••••••••••••••••••••••
P2ra transportador.motorizadO da subposicac 87.02.16 ••••••••••••••••••••••••••••

02.00

o::;;';.

I

12
24

NO

24
28

'lO

28
30

NO
NO

20

NO

NO

NO

20
20

NO

12
12
12

10

la

NO

12
12

12
16

la
lZ

.NC
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ATOS DO PODER EXECUTIVO
CÓDIGO

o:as •.

Subpoaiçao
e

Item

03.00
~9.00

87.05
87.05

12

-cndbua ••••.••••••••••••••••••••••••••••

12

99.00

Outros ••••••••••••••••••••••••'••••••••

12

00,.00

PARTES E PEÇAS SEPARADAS E.ACESs6RIOS
DÓS'VEfcUlOS AUTOM6vEIS COMPREENDIDOS
NAS POSIÇO~S 87.01 a 87.03

0110,00

02.,00

03.00

12

01.00

PárB~lamB•••• ~ •••••••••••••••••••••••••

12

02.00
03.00
04.00
05.00
06.00

Cabina ••••••••••••••••••••••••••••••••
Capota .••••• ~ ••••••••••••••••••••,••••••
Grade protetora de radiedor •••••••••••
pâra_brisa •••••••••••••••.•••••••••••••
Pr~t~tor para Janola, porta ou viota ••
Porta
;
.
Alavanca 'de mudança de velocidade ou de
f.rei.o ' ••••••••••••••••••• ; •• , •••.•••••••
Amortecedores •••••••••••••••••••••••••
Aro e cubo para roda ••••••••••••••••••
Eixo de transmiesão (eixo cardan) •••••
Barra. da dira.ção
.
Caixa do direção •••, •••• ,
.
Caixa de march~ ou mudança, de,multipl~
cação ou .reduçao ••••••••••••••••••••••
Coroa e pinhão
.
fr~io hidráulico, a ar, a vácuo, freio
de mão ou do omergência. de eepet a e se
molhante •••••••••••••••• .-••••••••••••:Difere,!-cial •••••••••••••••••••••••••••
Discas ds preseão da e~breagem ••••••••
Ssmi-eixo e bengala •••'
.
Embreagem mecânica '••., •••••••••••••••••
Outras embroágena ••••••.,' ••••••••••••••
L:agarta·
, ••••• ,
.
~ai.nel ou' q'u'adro .care ins-t;rumento G•••••

12
12
12
12
12
12

07.00
08.00
09.00

10.00
H.OO

12.0!J
1-3.00
i4.00

15.00
'16.00
17.00
18.00
19.00
20.00
21.00

22.00
23.00

87.06

12
12

CARROÇARIAS PARA OS VEíCULOS AUTOM6vEIS
CITADOS NAS POSIÇnES 87.01 a 87.03, IN.
CLUSIVE AS CA8INAS
Próprias para veIculo tipo jipo •••••••
Próprias para automóveis o cami~netaD
do uso misto ••••••••••••••••••••••••••
~rópriils para can:tinhões, ônibus e micr.2,

00.00

'01. 00

87.OG·

Para automóveis o camionetas de uso misto
Outros ••••••••••.•••••••••••••••••••••••••

24.00
2?,00
26.00

.27.00
28.00

29.00
30.00
31.00
32.00

33.00

Pedal ••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••
Quedro de chassie. -i'on'gerina, travassa,can
toneira, b~açadeira B peça aomalhante •••••
Peça de exteneão de chessis •••••••••••••••
Radiador ••••••••••••••••••••••••••••••••••
Roda
'••••••••••••
Volante ou guidão ••.••• ~
.
Eíxo dianteiro ••••••••••••••••••,••••.•.•••• ~
Capa do diferencial o eixo trazairo •••••••
Cabo e capa ..do velocIJlletro ••••••• ,~ •••• ; •••
Seto~ e rosca sem fim, do diroção •••••••••

:NC

rm
NC
NC
NC
NC
NC

I2
12
12
12
12
12

NO

12

NC
NC

12
12
12
12
12
12
12

NC
NC
NC
NC
NC

NC
NC
NO

NC
NC
NC

5

12

NO

12

NC

12
12
12
12
12
12

NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC

12
12
12
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DO PODER EXECUTIVO

CÓDIGO

ALíQUOTAS

llERCADOflIA

Subpos1çao
é Item

34.00

99.00

57.07

Friso, aro ornamental para roda.

calota,

extensão de tubo de descarga (rabo_da_pai
xo), enfoita oece capô, moldura para 11 :cança B qualquer outra peça ornamehtal ••••
Outros, ••••••• ; •••••••••••••••••••••••••••
VEfcUlOS AUrôM!l\/EIS PARA MOVHlENTAÇI\:O

12

NO

12

NO

DE

MERCADORIAS, DOS TIPOS UTILIZADOS EM ARMA
Z~NS.

PLATAFORMAS DE ESTAÇÕES FERROVIÁRIA
OV fÁBRICAS. COM MOrOR DE qUALQUER
TIPO
(EMPILHADEIRAS. CARREGADE IRAS) I

VEfCULOS

DE TRAÇA0; PARTES E PEÇAS SEPARADAS
01.0D

02.00
91.00
99.00

97.08

00.00

Veículos de tração do tipo utilizada
em
armazéns·, plataformas de estações ferro _
yiárias, instalações fabris, aeroportos,
portc~ e aemalnentes •••••••••• ; •••• ~ •••••
Empilhadeiras ••••••••••••••••••••••••••••
Par!es e peça~ das empilhadeiras da subp~
e íçec 02 ••••••••••••••••••••••••••.•••••••
Outros••••• ;,•••••••••••••••••••.••••••••••

"r:

PEÇAS SEPARAOAS •••••••••••••••••••••• ~ •••

87.09

12
12
12
12

CARROS E VEfcUlOS AUTOM6vEIS BLINDADOS DE
COMBATE, COM OU SEM ARMAMENTO; PARTES

87.09

00.00

MOTOCICLETAS, MOTONETAS, MO!OCICLOS,8ICI~
CLETAS COM MOTOR AUXILIAR E SEMELHANTES,
COM OU SEM CARRGLATERâLI CARROS LATERAIS
PARA, '~STES VEícUlOS E PARA OS VELOcípEDES,
APRESENTADOS, ISOLADAMENTE
.

01.00
02.00

Mot"ocilcle~li,meerac-.com .car rc lateral ••••••
Motociclo, inclusiva bicIcleta com motor
auxiliar

02.01

Cic1o~otoros com motor atá 50 c~3 de ci-

NT

15
24

04.00

lindrada •••••••••••••••••••••••••••••••
qualquer outro •••••••• ~ •••• t •••••••••••
Motoneta, mesmo com carro lateral ••••••
Carro latoral ("side~.car") •••••••••••••

99.00

Outros

24

00.00

VELocípEDES (INÜUSIVE TRICICLOS DE CAR_·
Gil. E SEMELHANTE), S(M -I:lOTOR

01.00

Bicicleta, IO!Hlf'lO com carro lateral ("side_car") •••••••••••••••• '
.
Triciclo d!=; car ça •••• '
.
Outros ••••••••••• '••••••••••••.•••••••••

15
15
15

NT

02.99
·'03.00

02.00
99.00

.

87.11

00.00

CADEIRAS DE RODAS E VEICULlJS SEMELHANTES,
COM r1ECANISf10 DE PROPULSí'(O (MESMO .cOM MO
TOR). ESPECIAL~lUlTE CONS::r:,fiUIDOS PARA SE-=REM UTILIZADOS POR INVALIDOS •••••••••••

87.12

00.00

PARTES, PEÇAS SEPARADAS E ACESsdRIOS DOS
VEíCULOS COMPREENDIDOS NAS
POSIÇÕES
87.09 a 87.11
Para vc fcu l cs de posição 87.09

01,00
01,01

m . 99

02.00

02.01
02.02

02.03
02.99

03.00

ons.

Garfo telescópico
..
qualquer outro ••••••••• '.'
.
Para ve Icur os da posiçü<;:i37.10.
Roda livJ.'e ••••••••••••••••.•••••••••••••
Cuba cantrapeda1 •••••••••••••••••••••••
Niplo ••••••••••••••••••••," ••••••••••••
Qualquer outro •••.•••••••••• 0 • • • • • • • • • • •
Para yofcu105 da posição 87.11 •••••••••

24
24

12
12
12
12
12
12
12

ATOS

'.;21

DO PODEll EXI:;CUrI\;O
ALíQUOTAS

CÓDIGO

1.1
,"

87.13

87.14

00.00

VElcULOS SE~l MECANIS~10 OE PROPULSA0 PARA
O TRANSPORTE DE CRIANÇAS E DOENTES; PAR_
TES E PEÇAS SEPARADAS

01.00

Para o transporte de c r r aoças. ••••••••••

02.00

Para o tceocpor t.o de enfermos_ ou inv<Íli_
dos·
.

96.00
99.00

Partes e poças ••••••••••••••••• '.' ••••••

00.00

OUTROS VE!CUlOS NÃO AUTOM6vEIS E REBOQUES
PARA VE1cUloS DE QUALQUER TIPO; PARTES E
PEÇAS SEPARADAS

Outros

1.1'.1.
d

15
15
15
15

.

12
12

01. 00

ue.í cur o de tração <lnilf)[l1 •••••• ••••••••

02.00
03.00
ue, 00

Reb oque-cho sp Lt a).

05.00

Carrinho de traçqo manual, para o tran~.
porte de. c a rqa
..

12

Dó. (JO

'r r ao sp o r t ado cec rebocáveis
Semi t-eb oque tipo pllltaformo

12

06.01
06.02

_o.

; ••

pebcque-cof c Lna

.

12-

Reboque-casa ••••••••••••• -

.

12

â

s

.-•••

Vagão de construção especial para Servi
ço "p e s a d o , .dostinado ao transporte
de
ninarios, pedras, t.c r r as co~ pedras
c
nateriais semelhantos que nao 50 identi
fique como r-eboque ou ooea-eeecove
do
tipo comercial ou COl'lum, adaptado ou rIO'
forç"do ••••••••••••••••••••••••• " ••• :
üueaque r outro ••••••••••••••••••••••••

06.99
98; 00

'Parto~

99.00

Outros

12
12
12
12

e peças ••••••••••••••••••••••• ;
~

•••••••••••••••••••••••••••••••
CAP1TUlO

8[,

Nav[)gação Aérea

J.LiQUO'rAS

CóDIGO
ldERC,\DORlA

:Posição

SubpGl>iço,o
e Item

88.01

Da.Da

AERdsTATOS ••••••••••••••••••••••••••••.•••

88.02

00.00

AERONAVES(AVIÕ[S~ HIDROAVIÕES, PlANADOflE~

.

88.03

r.r

"

1.&.1.
S

AUToGIRDS, HElIC PTERDS, ORNITOPTEnoS,
ETC.); PáRA_QUEDAS GIRATdRIOS
.:

01.00

Aviõos a hélica •• ~ •••••••••••••••••••••••

10

02.00

Avi'Ões· a tu~bo-hélíca ••••••••••• ~.~ •••••

10

03.00

Aviõê3 a turbo-jato •••••• '~ ••••••••••••••

10

04.• 00

Helicópteros ••••••••••••••••••••••••••••

10

05.00

p Lanado r ne ••••••••••••••••••••••••••••••

10

06.00

pá+a_quBdas girató;ioa •••••••••••••• o•••

10

99.00

Outros ••••••••••••••••••••••••••••••••••

10

00.00

PARTES E PEÇAS SEPARADAS OOS APARELHOS
cmlPREENOIDOS NAS POSIÇÕES E8.01 E 88.02

01.00

peqed cr- d. mala postal ....................

10

99.00

uctxcs ....................... : ••••••••••••

10

01"$.

622
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PODER EXECUTIVO
AL1QUOXAS

CóDIGO

Poaição

llERCAOORIA.

Subpo1l1çaO

e

li

I""

88. Oh

08.05

00.00

PÁRA_QUEDAS E SUAS PARTES, PEÇAS SEPARA_

00,00

CATAPULTAS E 'CUTRDS APARELHOS SEMELHANTES
DE LANçAm:~JTO; APARELHOS DE TRElfJAMENTO
DE uüo Hl TERRA; PARTES E PEÇAS SEPARADAS
PARA DS REfERIDOS APARELHOS

01,00

Catapultas e ou t'r-o s aparelhos comojhant.es

DAS E ACEss6RI0S.

0.0 • • • • • ;

••• ;

.,

1.1'.!.

a

•••••••••••

0,0.

8

02.00

Aparelhos de treinamento d, vô.o em ter;-a.

a

03,00

Partes c peças. separadas para

d,

j

ançeraen t c •••••••••••••••••••••••••

dos :aparelhes

CAP1TUlO

r e r ec

"

OllS.

í-,

8

89

~B embarcações incornpletae

ou

não

acabadas

B

enacoa da embarcaçÕBs, d8B~ont8dos ou não, bem

Da

00.0

as ambarcaçÕoa completas dssmontadaa, cla851ificlllll_lIB
co~o embarcações s~gundo SUa natursza, ou, e~

da dúvido, quanto

à ·natureza

caao

das e~barcaçÕ8B a

que

dizem re eoe í.to , claesificam_as na posição 89;01.
NOTA COMPLEMENTAR
(NCHI)
Aa partes (sxcsto os cascos), peças e acessórios

da

ombarcações ~ de ostruturas flutuantes, . ap rssilntll.dc.
isoladamente, qyer sejam ou

nã~

co~o

reconhecIveis

tais, Sll excluem do peeeeoee CapItulo a oegueCll,

om

qualquer caun, o nau regime próprio.
AL!QUOTAS

CODIGO
Posição
89.01

5ubposiçao
e Item

08So

MERCADORIA

00.00·

EMBARCAçnES N~O COMPREE~DIDAS
POSIÇnES D~STE CAPITULO

01.00
02.00

Embarcação d. guerra, d. qualquer tipo
Embarcação ·comum d, grande calàdó ( Mvio), de maie de S.OOO t bruta e
2.000 t
d, regiotro
sólida
Cargueiro, para carga lIquida
e granel •••••.••••••.••••••••••••••••••••••
Cargueiro, p~' gás liquefaito ou n;o••••
Qualquer ou~ro cargueiro •••••••••••••••••

E"

OUTRAS

"""

I '.'

12:

'"

02.01
02.02.
02.03
02..04
02.05
02..06

89.01

02.07

02.08

'"

Hiate (passogeiro. e carga) a motor di 11.
semalhant o •••••••••••
seI, semi-diesaI
vapor,
MJ.sta (psooageiro e carga) ,
caldeira ou turbina ••••·••••••••••••••••••
QUllllql.llr outra mista (paooogsiro a carga)
Para passageiro, 0: lllotor ois·aal, . .mi_
olaaal ou.sslllslhants ••••••••••••••••••
caldeira
Pa,rlll. passageiro,
vapor,
O.U· turbina ••••••••••••••••••••••••••••

'"

,

,

'"

12
12
12
1.2

'"

12

12

I

12
12

ATOS

,

PODER

MERCADORIA

S~bposiçao

ltem
02.09.
03.00

Qualquor outra para

paaoagairo:.~•••••

E~baroação oomU~ d~

oalado

a

i~tr~~·nla~~P~~~~~g~~~t~~;:.~~.:~:~~~.••

04.05
. D4.06
040'99
05.00
05.01
05.02
05.03
:15.04
05.05
05.99
OG.OO
06~O1

'06.02
06.03
07.00
07.01
07.02
07.99
08.00
08.0108 :99

12

~ádio,

para
uso ooatsiro ou do c~botage~ fluvial
ou lacustre, Iltá 5~-000 t brutas
ou
'
'-2.000 t de regi.lltro
03.01
Cargueiro, para carga líquida ou sóli_
da ao gransl •••••••••.•••·•••••••• ~ •••••• •
03.02
Cargueiro, para gáe liquer~ito ou n;o.
03.03
Qualquer outro oargueiro.;
o •••••
03.04
Mieta, -u. motor dieaal, eSJlliMdilulsl ou
s~~elhante •••••••••••• ~ •••••••••••••••
03.05
M!sta,
vapor, com caldeira ou turbi.
na ••••••••••••••••••••••••••••••••••••
03.06 . Qualquer outra Mista •••••••• ~~.~~ ••• ~.
-Psra-possagoiro,.a motor diessl, aOJlli_
03.0.7
di_ssaI cu. 6smelhante ••••••••••••••••••
03.0a
para passQgeiro, a vapor, com caldeira
ou turbina •••••••••• ~ •••••••••••••••••
·03.09·
Quãlqusr o~tr~.para paésag9iro ••••••••
Embarcação comum, da pequeno calado,da
04.00
maia de 200 t a msnoS de.2.000 t de r~
9illtro
04;.01
Exclusiva~snts para psseag~iro•••••• :.
04.02
Mista, Inclusive "t'al'ry~boat"•••••••••
para carga' líquida oU'gasosa liquerei~
04.03
ta, co~ capacidads ds at~ 20~000 li _
tl'oe ••••• ~ •••••• ~ •••••••••••••••••••••
.04.04- . Para carga líquida ou' galloaa liquef&i_

S9.0
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DO

Paru carga líquida ou g880sS liquefei_
ta, com capaoidade de '~Ilia de 100.000
litroo •• ~ •••••••••••••••••••••••••••••
'Para~carga eóiida (ilI1Ilsrengll., chata,
pontao ou eemslhante) •••••••••••••• ~ ••
Qualquer _outz:a••••••••••••••••••••••••
Embarca.ção .eeeae , de pequeno cal'ado,pa
ra ueo exclusivamente local, eté 200 t
ds l'egiotro
Hista (paàeagoiro 9· 0'8rga) ••••• .-••••••·
Para oarga líquida ou sólida • grllnal.
Para gáll liquereito ou nAII ••••·••••••••
Para oar~a sólida (alvarenga,ohata ou se~

12
12
12
'12

12

12

li
12
12

.12
12
12

".
12
12

~:~~a~;:s;~~i ~~ (i;;;~h~· ~~. ;;~;ih~;;t;)::::

""12

Navio auxiliar oficina o do·sooorro
Até 2.000 t brutas ••••••••• ;~ ••••••••••••
Ds mais do 2.000 t até 5.000 t brutas ••••
De mais de 5.000 t brutas ••••••••••••••••

12

Qualquer outra •••••••••••••••••••••••••••

NevLo pesqueiro
Com o~mara frigorírica e máquina para pro
dução~de frio •• l •••••••••••••••••••••'••••
Com cemara de gslo •••••••••••••••••••••••
Qualquer outro ••••• ~ •••••• ~ •••••• : •••••••
Embaroação para rsorsio ou esport~
Para competição esportiva. !atisrazando
as oxigências o sspsoificaçoas do Conso~
lho Nacional de DosportoS ••••••••••••••••
Qualquer outra •••••••••••••••••••••••••••

""
""

"
20

2Q
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AL1QUOTAS

CÓDIGO

MERCADORIA

1.1
"J

89.02

Outras

99.01

Ató 200 t

99.02

De 200 t atá 2~OOO t da -registro •••••••••
De mais da 2.000 t até 5.000 t da regis_

89.03

00.00

./

.

99.00

99,03

I.P.I.

de.' rogistro.~ ••••••••••••••••••

12
12

tro •••••••••••••••••••••••••••'•••••••••••

12

Qualquer out ea ••••••••••••••••

0.0 •• 0.0 0'0

12

REBOCADORES

01.00

Para uso local.

0.0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

8

99.00

Outros •••••••••••••••••••••••••••••••••••

8

00.00

anRCOS_FARÓrS, BARCOS_BOMBAS, DRAGAS
TODOS 05 TlPOS,CJ1EiREAS

c

DE

GUINDASTES FLU ~

TUANTES [ OUTRAS EMBARCAÇI'lES EM QUE li NA_

VEGAÇÃO SEJA' ACESS!'iRIA DA FUNÇÃO PRINCI _
PAL j

01. 00

02.00
03.00

DOCAS E DIQUES FLUTUANTES

Dragas
.
Cábreas a guindaatall flutuantas ••••• ; ••••

8
8

04.00

Docas e diques flutuantes ••••••••••••••••
Usina flutuante, elétrica ou termalétrica

8
8

99.00

Outros

69.04

00.00

EMBARCAçõES CONDENADAS POR INAVEG~VEIS ••

89.05

00.00

ESTRUTURAS FLUTUANTES DIVER5AS(RESERVAT~_
RIOS, CAIXÕES, 8~IAS DE AMARRAçAO,a~IAS
DE BALIZAMENTO, ETC.)
.

..

8

NT

<;lESo-
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S E ç ÃO

X~III

H~STRUI'\ENTOS E APARELHOS DE dTIcÃ, DE fOTOGRAFIA E DE CINE'
tlATOGRAfIA, Di: l-\EDIDA, DE VERIFICI\ÇÃO (O"E PRECISÃO;INSTRU
MENTOS ( APARELHOS M~DICO_CIRÚRGICOS; RELOJOARIA;INSTRUMEN
TDS DE MÚSICA; APARELHDS PIlRA REGISTRO E REPRODUÇAO 00 SOM
ou PARA REGISTRO E REPRODUÇÃO, EM TELEVISAO, POR
PROCEDI
MENTO Mf\CN~TICO, DE IMAGENS E son
CAPtTULO

90

Instrumentos e Aparelhos do 6tica, do Fotografia e
de
Cinematografia, de Medida, de Verificação e de Precisão
Instrumentos e Aparelhos Médico_Cirúrgicos
.
~

(90_1)" O 'prosonta CapItulo não compreende;"
a) os artigos para usos técnicos, do borracha vulcanl
zada não endurecida (posição 40.14), de couro"nat~
s-at , artificiaiou r oconc t t.ufdc (poSição 42:04) ,
ou do matérias t.ôxtois(pot)ição 59.17),
í

b) os produtos rofratários da pot)ição 69.03; os arti_
gos para usos qufmr cc s e outros usos técnicos, da
posição 69.09;"
c) os espelhos do vidro nao trabalhados àticamente,da
posição 70.09, e os espelhos de metais ComUflS
ou"
caráter
da
de metais preciosos que não tenham
elementos de atica (posição 83.12 ou Capítulo 71),

°

d) os artigos de "vidro das posiçõao
70.14, 70.15, 70.17 a 70.18;

70.07,

70.11,

e) as pertes a 08 acessórios da uso geral, no sentido
da Nota (XV_2) da Seção xv, de metais co~une (50 _
ção Xv) e os artigos semelhantes de ~atérias plás_
ticas artificiaio (quo ie claoaificam
geralmente
pala posição 39.07);
f) ae bo~bas distribuidoras com diapositivo medidor,
da poeição 84.10; as báeculas a balanças do vorifl,
cação e contagem da peças fabricadas,bem como os ~
sos que se apresentem isoladamente(pooiçõo 84.20);
os aparelhos de elevação e movimentação (posição

84.22); os dispositivos espaciais para ajustama~
to da peça a trabalhar ou da ferramonta nas má_
quinas_ferramontas, mosmo com dispositivos ati_
cos do leitura (por exemplo, os divisores chama_
,dos aticos), da posição 84.48 (diforentes
dos
dispositivos puramente óticos, tais como lunetas
de centrogem o de "illinhamonto); válvulas, tornei
e ee o outros artigos semolhantes(posição
84.61);
,

,

9) os proj~tores da iluminação ~ata a~tomóveis (po_
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siçao 85~09)e os aparelhos de r ed í.od.í ceç âo ,

reen oec t ecç âc , r atí Los eondaçem ,

'de

caõ o t.e l ecomando
í

(posição 85.15);

I

h) os apa z-eIho s c Lnemat oqr-áf Ico s pa r a regictro
reproduçã.o do som quo
processos

utilizem

ou

exc l uc Lvamen t a

.magnéticos, bem como os ap a r a Lho s para

reprodução E1m eér

í

o.,

por p roce snca axc Lus Lvamen-.

magnéticos, dos oupo r t aa da som obtidoo por ôs .,.
tas mesmos prOClJl,;SDS (posição 92.11);

Le t o r e a
í

magnéticos de som (posição 92.13);

i) os ar-t Lqcs do' Cap!tulo "97;
j) EIS med das de capacidade que se Classificam como
í

manufatln8s da matéria constitutiva.
(90_2) As máquinas, aparo lhos e instrumentos,

incompletos

ou n;;o acabados, clasciFicam_se como máquinas, apa-

relhos o .í ns t rumnnt os completo~ ou acabados, desde
quo apresentem suas ca r-ec Eer Ia t Icae essenciais.
(90_3) Sem prejuIzo do disposto nas Notas (90-1) e
do presento Capltulo:

(90_2)

a) as partes, peças separadas
acessórios para máquinas, aparelhos, ne t rumenb oa ou artigos
do
presente Capitulo, que consintam em artigos esp~
c í.rLcados como tais em qualquer das posições do
pr-eeent.o Capltulo ou dos Capltulos 84, 85 e 91
(exc1uldas as p"osiçõos 84.65 o 85.28) c Las s Lf L
cem_se nasses posições;
b) as o~tras partes, peças separadas e acessórios
r econhec Ive s como oxclusiva ou
o r nc oa Imnnt a
dootinadoB às ~áquinas, aparelhos ou inetrumanw
toe do prooente CapítUlo classificam_so com ês_"
teo ou na pooição 90.29, conformo o caso.
í

í

í

í

(90_4) A posição 90.05 não compreende as lunetas aetronômicas (posição 90.06), nem as lunetas de mira para
armas, os parincópios para submarinos ou carros da
combata o as lunetas para máquinas, aparelhos
B
inatrumentos do presonte CapltUlo(poSiÇão 90.13) •
(90.5) As ~áqUinas, aparelhos ou instrumentos óticos da
medida, varificaçãoe contrôls, suscetíveis
da
classificar_se simultânesmonte na posição 90.13 a
na pOSição 90.16, classificam_ss neebe última posição.
(90_6) A posição 90.28 compreanda apenae:
a) oe inetrumantos 9 aparelhos para medir grande
zas alótricaa;
b) os instrúmentos, aparelhos D máquinas da natur~
28 do.s:"descri'tos nas poaições 90.14,90.15,90.160"
90.22, 90.23,:90.24, 90,25 a 90.27 (com excsção
dos estroboac~pios), mas cujo modo de oporar ss
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baseia num, fenômono elétrico variável com o fa_
tor procurado;
c) os anace.Lhce e instrumentos paz-e a detecção.
tlledida das radiações

.~. B.!!.!. ~ ou

ou
doa

raios X. cósmicos e semelhantes;
d ) os re9uladorpll.automáticos de grandezas elótri_
~ao, bem como os r nqu Lado r e s automáticos

tras grandezao. cujo modo da oparar

se

de o,!,!.
baseie

num fenômeno elótrico variável eoe o fator a r~
guIar. ,

(90-7) Da estojos, eec r a n a oa ou reciPient~s semel~ant8o "y
que se ep r-unen t em com os 'artigos daste CapJ.tulo
deu t Lnadoa aos mesmos e com 00 quais se vendem ·no.!:.
malmento, classificam_so cem' os re,feridos artigos.
Apresentados t ec radamene e , sogusm seu próprio regi

.,.

C6DIGO

',' ALíQUO'I'AS

-

MERCAOORlA

90. oi

00.00

1.1

r.r.r.

.'

LENTES. PRISMAS, ESPELHOS E DEMAIS ELE_,
MENTOS DE ÓTICA, DE QUALQUER MAT~RIA
,
N~O MONTADOS, COM EXCLUS~O DOS
MESMOS
ARTIGOS. ·DE VIDRO, NÃO TRABALHADOS
CAMENTE;
MAT~RIAS 1l0LARIZANTES EM
FO_
LHAS OU PLACAS

on-

90.02

m . 00

Espelh9s. óticos, 'espelhados -na primeira
suporfJ.cJ.e
..

02.00
03.00

Espelhos para raios X.••••••••.•.••••••

15
15

Filtros polaróides, cortados ou por cor
tsr ••••••••••••••••••••••••••••••••.•-:

15

04.00

Lentes para óculos

04.01

Lentes bifocais ou trifocaie, não acaba
das ou acabadas de um só lad[]" •••'••••• -:

04.02

Lsntos multi focais, não acabadas ·ou aca
badas de um só lado •••••••••••••,.•••• :'

04.99

Qualquer outra ••••••••••••••••••••••.•

05.00
05.01

Lentes, exceto para óoulos

05.99

Qualquer outra •••.••••••••••••••••••••

06.00
99.00

Râdes de difração •••••••••••••••••••••.

00.00

LENTES" PRISMAS, ESPELHOS E DEMAIS ELE_
MENTOS DE dTICA, DE QUALQUER MAT~RIA.
MONTADOS, PARA INSTRUMENTOS E APARELHOS,
COM EXCLUSÃO DOS MESMOS ARTIGOS, DE VI_
DRO, NÃO TRABALHADOS OTICAMENTE

01.00

Objetivas e oculares

01.01

Objotivas para câmaras cinematográficas
ou' fotográficas e pera projetores •••••

01.02

Objetivas para mioroscópios •••••••••••
Oculares micromátricas para microscó _
pioa •.•• , ••••.•••••••••••••••••••••.••

01.03
01. 99

02.00
'(13.00
04.00

Lan t.ea de contato ••••••.••.••••.•••••••

outros ••••••••••••••••••••••••••••• ~ ••

Qualquer outra •••••••••••• • • • • • • • • '.'"
Condensadores, inclusive para ~icroacó_

or.oe

.

ElI:pelhoa óticos

.

Filtres polaróides ••••••••• ','" ••••.••

15
15
15
15
15
15

15
15
15
15
15
15
15

ors•
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SubposiçE\O
e Item

90.02
91).03

"'-

05.00

QualquBr outro. filtro de luz, inclusivo
pll.re fotografia •••••••• , ••••••••••••••

06.00

Pl'iallltl8 •••••••••••••••••••••••••••••••

G7.DD

RÊldes

de

I.P.I.
J

15
15
15

difração •••••••••••••••••••••

OS.OO

Lentes••••••••••••.••••••••••.•••••••••••••

'5

99.00

Outros •••••

15

00.00

ARt'lI1Çi:\ES PARA dCULOS, PINCENtS,LORNHÕES E
SW[LHANTES E PARTES DE AR!1AÇÕES

'(n.DO

00 âmbar, madrepérola, marfim ou tartaru-

02.00

03.00

0 ' 0 • • • • • • • • • • • • • • 0,0 • • • • • • . • • • • •

ga •••••••• , .•••••• .- •••••••••••••••••••••••

15

De matéria pláo.tica com oU sem metal co.,
mum,mesmo dourado, prateado ou folheedo
do me t a I precioso ••••• ;
.
De metal comum, me$mo dourado, prateado
ou f'o Lhe ad o do metal precioso ••••••••••••

15

De <:letal precioso, no todo ou em p<lrte •••
Dobradiças ou c har ne í r as para óculos •••••

15
15
15

99.00

Outras ••••••••••••••••••••••••••••.•••••••

15

00.00

ÓCULOS PARA CORREÇÃO, PARA PROTEÇÃO OU PA
~~A~~~~OS rms, PINCENrS, LORNHl'lES E SUlf

01.00

Pr.ototores de uno profissionaL •••••••••••

02.00

Corretores, do metal precioso no todo ou
em parte
.
cor r et o ree , do âmber, madropérola, marfim
ou t a r t ar-uqa •••••••••••••••••••••••••• '• •••

oe. 00
05.00

99. 04

1.1

03.00

15
15

04.00

Corretores de matéria plástica ••••••••••••

15
15

99.00

Outros ••••••••••••••••••••••••••••••••••••

15

90.05

00.00

BINÓCULOS E ÓCULOS DE LONGO ALCAfJCE,CO~l
OU SEt-1 PRIS~lAS ••••••••••••••••••••••••••••

18

90.,05

00.00

INSTRW'lENTOS DE ,lISTROrJOrHA E DE COS~lOGRA_
FIA(TAIS COl'\O TELESCÓPIOS,
LUNETAS ASTRO
NO,'IICI\S, "lERIOIMAS E EQUATORIAIS, ETC.)E SUAS ARI'lAÇl'lES, COt1 EXCLUSÃO DOS APARE _
LHOS DE RADIOASTRONO:UA••••••••••••••••••

15

90.07

00.00

APARELHOS FOTOGRÁFICOS; APARELHOS OU DIS~
POSITIVOS PARA A PRODUÇÃO DE LUZ RELAMPA_
GO nl FOTOGRAFIA OU CINEt-1ATOGRAFIA

90.07

01.00

Aparelhos fotográFicos

or. 01

De foco fixo ou lonte menisco e obturador
para instantâneo ou instantâneo e pôoo
(vbcx" e oomelhante) •••••••••••••••••••••

01.02

espolho, pare ap ar o j hos de raios X ••••
Pera profiss'ionais o eemolhantos, para ne_
gativos de 13 x 18cm, 5 x 7cm ou maior,ti_
po "a t.o Li e r" •••••• ~
•·••••
Para reportagone, tipos "Graf1e,x","Bush",
"Linhoff", v'r echn í.ca" e semelhantes •••••••

01. 03

oa. 04

18

De

18

18
18
18

01.07

Para aorofotografias ••••••••••••••••••••••
Para perícias. poiícia_técnioa o semelhen_
te13 •••••• • •••••.•••••••••••••••••••••••••••
Para microfotografian ••••••.•••••••••••••••

18

01. 99

Qualquer cut rc •••••• ~ ••••••••••••••••••• ••

18

99.00

Outros

01. 05
01.06

.

18

18

99.01

"Flash" de bateria

99.02

"Flash" eletrônico ••••••••••••••••.•••••••

18

99.99

Qualquer: outro •••••••••••••••••••••••••••

18
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CÓDIGO
OI<;.

Subposiçao
e

90.08

It2n

00.00

APARELHOS CINEMATOGRÁFICOS(APARELHOS DE
TOMADA DE VISTAS "E REGISTRADORES DE SO~l,
MESMO COJ18INADOS, E APARELHOS DE PROJE_
çíio CQi1 OU SEI1 REPRODUÇÃO DE Sm\)

01.00

Filmadores manuais ou de corda, para filmes de 8mm a 16mm de largura, muoo s 04
sonoros ••••••••••••••••••••••••••••••••••
Filmadores manuais ou de oorda, para film",s de 35mm de largura, ou de largura
maior, muooc ou Danaras ••••••••••••••••••
FLj.rnado r c s elétricos, para filmes do 8mm
a l6mm do largura, mudos ou 50noroO ••••••

02.00

03.00
Ol~.OO

05.00
06.00

í

13
13

18

18
18

08.00

Aparelhos cinematogréficos registradores
de som ••••••-•••••••••••••••••••••••••••••

18

99.00

Outros •••••••••••••••••••••••••••••••••••

18

00.00

APARELHOS DE PROJEÇÃO rIXA;
APARELHOS
DE Al1PlIAÇÃO OU DE REDUÇÃO FOTDGR/i.FICAS

IJ7.01
07.99

90.10

13

Projetores c Lnemat uç r áf Lcos , para filmes
do 3Smm de largura, ou de largura maior,
mudos ou sonoros
Para prOjeção simultânea de im<lgens,iguaio
em sentidos diferontes,sôi:lre duae ou mais
tolas soparadas
..
Qualquer outro •••••••••••••••••••••••••••

07.00

90.09

rilm<ldores efé t r cos , p e r-e filmes do 35mm
de largura, ou do l<lrgura maior,mudos ou
oonoros ••••.••••••••••••••••••••••••••••••
Projatores cinematográficos, para filmos
de 8mm de largur", mudos ou sonoros ••••••
Projetores c Lnemat.oç ré r i ccs , para filmcs
do 16mm de largura, mudos ou sonoros •••••

18

01. 00

Ampliadorea paTa fotografia •••••••••••

02.00

Aparelhos p'U'I leitura de microfilmes

03.00

p r-oje t n r ae da rar;!iografiall ., ••••••••••

04. DO

pr-o je t or ea da di ..pOllitivOB ••••••••••••

05.00

E:p\disacópios

99.00

Outros ••••••••••••••••.•••••••••••••••

00.00

APAREL:HOS E MATE:RIAl '005 TIPOS UTILIZA_
DOS NOS LABORATÚRIOS fOTOGR/i.FICOS OU CI
N~MATOGRArICOS, NÃO ESPECIFICADOS
NEM
COMPREENDIDOS EM OUTRAS POSIÇÕES 00 PRE
SENTE CAPiTULO;
APARELHOS DE'FOTDCÓPIA
POR CONTATO; CARRET~IS OU BOBINAS PARA
ENROLAR fILMES E PEL!CUlAS; TELAS PARA
PROJEÇÕES

01.00

Aparelholl editoreo para fi Lm os ••••••••
Aparelhos sincroni~adorea de eom a ima_
gom •••••••••••••••••••..••••••••••••••
Máquinas e aparelhas pera medição, conl;ago,m de quedcos , enrcj ede.í eaa ou rebo_
b í.nador-ae , caladeiras, tituladorae a 52nejbent ee
.

02.00
03.00

•••••

o ••••••••••••••••••

04.00

Máquinas copiadoras ou multiplIcadoras
de Lmaqam e eom •••••••••• '• ••••••••••••

05.00

Máquinas eara proce8~a~ento fotggráfi _
co, fixaçao, revelaç30 e oparaçao COm _
plamBntar
.

06.00

Secadoras

07.00

Ap~ralhoe para cortar ou emandar negatl
\/011 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •~ • • • • • • • • • •

08.00

Banhoira~ ou Cubas de re\le~ação, de qu~

para fil~oe cinematográficoe

qUBr ml'l.tBria ••••.••••••••••.•••••••••••

18
18

18
18
18
18

18
18 .

18
18

18
18

16

1B
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ATOS DO PODER EXECUTIVO
CÓDIGO

Posição

AL1QUOTAS
MERCADOlUA

Subjlosiçao

e

l;l

.

Item

,-~

09.00

Chassis ("ma9,,"zines") para chapas,"fil.!!2
pack" ou pellculas •••••••••••••••••.• ,_

10.00

Copiadoras de alimentação

11. 00
12.00
13.00

Eamal t ade Lcaa ou aeca do rae ••• ' •••••••••
Marginadores ••••••••••.

14.00
15.00

Prensaa para cópias fotográficas ••••••

18
18

Tanques de revelação, de qualqu8~ maté_
ria •••••••••••••••••••••••••••••••••••

1B

autom~tica

18

ou

menue I ..............................•.

90.10

I.P.r.

16.00

0'0'

1B
18
18

••••••••••••

Pagadores para filmes •••••••••••••••••

ador-ae heliográficas.••••••••••••••.•••
Aparelhos para fotocópia por contato •••••

18
18
18

19.00

Carretéis para enrolar filmes ou pe.i Icu _
t ec ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Telas do projeção

17.00

ra.oo

Eop

í

19. oi

De mab é r Las p i ee e'Lcao •••••••.•••••••••••••

18

19.99

Dua Lquo r co e ea-•••••• '••.•••••••••••••••••••

18

99.00

Outros

99.01

l1áqu,inas ou aparolhôs ••••••••••••••••••••

18

99.99

Dua Lque r cu t r o ••••• ,;••••••••••• ;

..

18

90.11

00.00

tHCROSCÓPIOS E DIFRIHÓGRAFOS. ELETRONI_
COS E PROTONICOS••••••••••••• ; •••••••••••

15

90.12

00.00

~lICROSC(jPIOS ÓTICOS.

PARA ~IICROrOTOGRAFIA.
rIA E IHCROPROJEÇÃO

01.00

02. DO
03.00
04.00

05.00
06.00
07.00
OS.OO

90.13

Ní.c r-osccp Lc ótico. s ímp j cs (oom luneta mo
nocu La r-) , de pla~ina fixa e simples eepc.,
lho. S8m adaptaçao para qualquer ap ar-o Lhj

gem ••••••••••••••••••••• ,•••••••••••••••••
Microscópio ótico. composto. do platina
fixa •••••••••.••••••••••••••••••••••••••••
~l~croccópio ótico. composto. de p'Lat Lna
movol •••••••••••••••••••••••••• '• •••••••••
Acessório par" ccnt cac tc de faso •••••••••
Acossório para microfotografia •••••••••••
Acessório para polarização ••••' •• ;
.
Disco e 15mina com gravaçao micrométrica;
para microscopia •••••••••••••••••••••••••
Esne l ho e prisma para projetar ou de s e _
nh"r •••••••· ••••••••• ~ ••••• _ •••••••••·•••••

15
15
15
15
15
15
15

09.00

Es t a t Lvo para microscópio de

dissocação ••

15

10. DO

Hematlmetro' (hemacitômotro) •••••••••••••.•

15

11. DO

~Iicrômetro ocular ou cb j et.t cc ••••••••••••

·'5

12.00

Platina oor ta-cb j et.o •••••••••••••••••••••

15

13.00

Conjunto .-p.ara mí cr cfo t oq r af'La ••••••••••••

15

99.00

Outros •••••••••••••••••••••••••••••••••••

15

00.00

APARELHOS D,U INSTRUJIUJTOS'DE ÓTICA. NÃO
ESPECIFICAOOS NEN Cm·1PREENOIDOS EM OU_
lHAS. POSIÇí'lES DO PRESENTE CAPfTUlO (INCLUSIVE PROJETORES DE lUZ)

01. 00

90.13

HJCLUSIVE APÀRELHOS
t·l1CROCINEI-lATOCRA _
.

Conta_fio ••••••••••••••••••••• ~ ••••••••••

02.00

Lupa

.

15
15

03.00

lâmpada. para microscopia, sem
ou
com
um bulbo. inclusivo o respectivo transfo.!.
mador, quando ccnjuçedc
·0 • • • • • • • • • • •

15

99.00

Outros

15

,

•

•••

O"'.

ATOS

DO

CÓDIGO

90,14

00.00

INSTRU~NTOS

01,00

Alidado e instrumento semelhante, com lu_
neta ou pÍno Le
_.;
.
Altfmetro de pr oc ãejic , paro <lero'náutica
ou topografia ••••••••••••••••••••••••••• ;
Anemômetro, com dispoaitivo gráfico
de
registro
.
Anamômetro a semelhante. simplen, portá_
til ••••••••••••••••••••••••••.•••••••-•••••
~nemômetro para inntalação fixa.
para
.ccncat c elétrico, com alarma •••••••••••••
Aparelhos ~are sond~g~m geológica, baseado em geoffsica •••••••·•• ~ ••••••••••••••-••
BarquinhoAd~ metal com~m pa r-a navio,. com
ou sem cdceet c c •••••·•••••••••• ~ •••• .-•••••
Berra magnética pare bússola ••••••••••• ;.
Bas!metro, de fio de invar ou outro, pa_
ra medida de bass'ds triangulaçõo
.
Bússola paro bitáculá de navio •••••••••••
Bússola pequsna. em forma de relógio. para algibai~a., .símple.s ou com meridiano •••
Cadeia.de.metal comum, p~ra agrimonsor •••
Ciinômotrc, clistmetro e eclfmetro •••••••
Declinatória
.
Esquadro de agrimensor ••• ! •••••••••••••••
.fototaqus-ômetro, fototoodolito s eeee -

D2.00
03.00
04.00
05.00
06.00
07.00
08.00
D9.00
10.00
11.00
12.00

13 -.nn
14.00
15.00
!6.DD

ia.ou
19.00
20.00
:21.00
90.14

.

,

22.00
23.00
24.00
25.00
2: 6 • 00
27.00
28.00
:29.00
30.00

:.11.00
32.0~

33.00

34.00
35.DO

35.1l1

-

085.

E APARELHOS DE GEOO(SIA, TO_
POGRAFIA. AGRIMENSURA. NIUElAÇAo, FOTOGRA
METRIA, HIDROGRAFIA, NAVEGAÇÃO (MARíTIMA;
flUVIAL OU AEREA), METEOROLOGIA/ HIDROLO_
GIA E GEOFíSICA; St1SS0lAS f: TE:l M,ETROS

Lhant ev ; •••••••••••••••••••••••••••••••••

11.00

631

MERCADORIA

,

SlIbposi<;aa
Item

posição.

PODER EXECUTIVu.

Goniômetr~••••••••••••••••••• ~ •••••••••••
.Grar!~~tro
~"" • ~ •••• ".
Grafômetro ••••••••• :
.
Heliógrafo.:·••••••••••••• õ ••••••••••••••••
Hipsômetro •••.•••••••••••••••••••••••• ~ •••
Horizonfe artificial ••••••••••••••••••••••
linlgrado.~lin!metrc. marégrnfo,mareógra_
fo cu moreometro ••••••••••••••••••••••••••
Molineto, tubo de "p í.bob" e . semelhante •••
Nfvsl ••••••••••••••••••••••••••••••••••• '.'
Oitanto o sextante•••••••••• ~ •••••••••••••
Omn!metro ••••••'••••••••••••••••.•••••••••••
Pantômétro ••••••••••••••••••••••••• ~~ ••••
Pêndulo e sismógrafo oâxageilimal . e
de
"Fouceuj t," •••••••••••••••••••••••••••••••
Pluviômetro com dispositivo gr~fico
de
registro (pluviógrafo)
.
Régua_ecl!metro da mira ••••••• ~ ••••••••••
Roclmotro com disl;'ositivo gráfic.o .de re_
gistro (rocígrafo) •••••••••••••••••••••••
Roc~mctro'da quadrante •••••••• ~ •••••••• ~.
Telemetro ••••••••••••••••••••••••••••••••
Teodolito, trânsito americano, taqueô~e ~
tra e semelhante
Com sistema de leitura por 'meio de prisma
oi! mi,crômstro ótico o sonsibilidade , de
leitura direta no limbo hori~~ntal igua~

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
• 15
15
ri
15
15

•
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ATOS

ALtQUOTAS

CÓDIGO
Sllbposiçao

pc s Lçac

li'

ou superior a 1 segundo tllmito do ioitu~
ta igual ou ~8nor quo 1 segundo) •••••••••
s
Qualquer outro •••••••••••••.•••••••• :.~ ••••

Outros ••••••• 0 . 0 • • • • • • • • • 0 . 0 • • • • • • • • • • • • •

00.00

BALANÇAS SENStVEIS A PESOS ICUAIS OU INrE
RIQRE5 A 5 CG, COM OU SEM PESOS
-

01.00
02,00

Balanças hidrostiticas •••••••• ~ ••••••••••

30.16

99.00

Outras •••••••••••••••••••••••••••••••••.• ;

00.00

INSTRUMENTOS DE DESENHO, .DE TRAÇADO E DE
CÂLCULO (PANTÓGRAFOS ESTOJOS DE DESENHO.
R~GUAS E DISCOS DE Cl LCULO ,ETC.);MÂQUI NAS, APARELHOS E INSTijUMENTOS DE MEDIDA,
DE VERIFICAÇ~O E DE CONTROLE, N~O ESPECI_
FICADOS NEM COMPREENDIDOS'NAS DEMAIS POSI
Çl'lES DO PRESENTE CAPíTULO (MÂQUINAS
DC
EQUILIBRAR, PLANfMETROS, ~ICROMETROS, CA~
LIBRES, PADRÕES, METROS, ETC.); PROJETO RES DE I:t:RrIS

OO.~O

01.00
02.00·
03.00

04.00
05.00
06.00

15
15
15

15

Balanças sBns!vois a peacs iguais ou inf,!
r Lccee a OJ~· mg••••••••••••••••••••••••••

90.16

06S ..

MERCil.DORI.o.

Item

35.99
99.00

90.15

DO PODER· EXECUTIVO

A~hu~iádo~

para compaó8o •••••• ~ •••••••••••
compasso•• "•••••••••••••••••••
Alongado~, para .compaaao •• ~ ••••• :
.
Calibro, micrômot~o, bloco~pDdriio 'pris_
~ático, metro_padrão, ou qualqusr_outro
instru~ento semolhante, de pracisao •• ••••
j
Cimógrafo o pantógrafo•••••••••••••••••••
Cehtro de compasso •••••••••••••••••••••••
Agulha

ps~a

15
15

15
15
15
15
15
15

07.00.
07.01

07.02
07.03
07.0~

07.05

-.

De proci8ao •••••••••••••••••••• ~ •••••••••

.
qa reduçao •••••••••••••••••••••••••••••••
Para 1Jf!i:io, da mataI comum. to ••• : •••••••
EBcolar ••• : •• ~.~.~ •••••••••••••••••••••••
QualqUBr outro. u • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Cu~vall
fra,ncoaa.a (i'pistolot")
~; •••
SBm divisão'mótrics, de madeira. com 1JU
08.02
sem filote de metal•• ó •••••••••••••••••••
08.03
P::lra_·of!c~o. de. metal cbrqulll ••••••••••••••
08.99
QualqUBr outra
.
09.00
· Curvtmetro •••••••••••••••••• : ••• ~ •••••• :.
10.00 •
Escala da 1nllar•.•••••••••••••••••••••• ,.••.•
. 11;00
· Escala da qualquer outra mat~ria
.
08.00
D8.0'!

12.00

Esquadros

12.01

Da invar •• '
'• ••
So~ divieãométrica, de madeira, com ou
ee~ filete de metal ••••••••• ~ ••••••••••••
Para ofIcio, da matal comurn •••••••• ~ ......

'12.02
12.03

Qualquer Dutra ••••••••• '••••••••••••••••••
12.99 ".
. 13.00
· Integrador, i~tógrafQ, 6idég~afo~ o SB- .

i4.00
-15.00.
16~OO··

malhanta
.
Plan!m~tro.· ••••••••• ....., ••••••• ~ •••••••• ":. ••
Pranch~ta o mOBa para da8enhi~ta•••• ~ ••••
Régua d~ cárculo e instru~ento·ee~olhDn ~
to ~a calcUIQ ••••••••••••• ~~ ••••••• ~ •••••

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15 .
15
15

15
.15
15

,5

15
15
'15
°15 ~.

ATOS

CElOIGO
, Posição

,

la.oo

Réguas
Divididas, de invar
,
Divid·idas, de qua Lqua r outra lI1,at6ria ••••••
Sem divisão métrica; do macroira, com ou
sem Filete de metal
~.
Para oflci~1 de metal comum
.
Qualq'-!er out.ra •••••• :
.
Tocn19 r afo
.

19.00

Tê a.

19.01
19~99

Sem divisio métrica~ da madeira, com
sem filete do mat,al ••••••••••••• ~
Qualquor outro

20.DO.
21.00
22.00
23.00

Tira - linhas
transferidor da invaI:
TI:anâreridor da qi.Jalquor Qutra matâI:ia
Nível do bôlha de ar, de pI:8cieão
·

24.00
24.01
24.99

Oa precisão•••••••••• ;

l~.OQ

17.02
17.03

17.04
17.99'

,

AL1QuaTA~

Item

1 .01

"

PODER· EXECUTIVO

MERCAODRIP.'

sucpoe rçec

90.16

DO

25.00

15
15
15
15
15
15

va
ou
.
~ ..

i

15
15

.
.
.
.

15
15
15
15

.
:.

15

Prwllo
Qualquor outro •••••••• ;;

~

is

.Máquina" para medir..comprimanto; gSl?es!~·_
~~. angulo ou diotancia, com tole~anc1a
müxima de 0rOOl mFll: •••••• ~.;,••: •••••••• ~ •••

Máquina ~'8pnro1ho pa~a modição. da ~x~
contricidedo. paoao, an9ulo do preeoao ~
porFil. regularidado de passo ou c1rculo
primitivo de Dngronagom~
4 •• ~ ••
C~mparador" s" indic~dor. com ~olorânciB
27.00
maxima da 0,001 mm
.
. Aparelhagam ~ ra ·trabalhá da mediçiío cca
28.00
Sistema pn~ático•••••• * •••••• ~,
.
Projetor d~ perfil ou con~Qrno
.
29.00.
'30.00'
'Banco de ·e.noaioo ou ·da··provas
; •••• ~ ..
31.00
!'lOBas de
risco s do deBompono;
~ 4
..
,
99.00
; Out:ro6 ••;
;
.

15

26.00

.

90 ..17

00.00

01.00

Agulha gBngiva1;.~

90 ..11

02.00
03.00
04.00

Agulha para in jeção ••:. '.~' ~ •••••• ~ ••••••••
Agulha, para sutura C1'I:Urg1ca •••••••••••••
Afastador e válVula abdominal, vaginal
o semelhanto
, ••••••••••••••
Afa(ltador para cirurgia torácica
..
Algalia, bugia, cânula. éatator e sen da. do borracha
.-•••••••
A1galia, bugia,.cânula, cotetar a sonda,
·de matéria plástica" metal comum, prata
oú qualquor outra matéria ••••••• ; ••••••• ,
Alicate e boticã o para dontista
.
Amigdalótomo ~ Polipótomo •••••••• ; •••••••
Aparelho da ·comprossão, de Esmarch e semelhanto
.
Aparelho de diatermia ••••••••••••••••••••

05.00
06.0Çl
07.00,

oa.oc
09.00
10.00
11.00

15
15
15
15
15
15
'15

~ ••• i

15

15
15
"

15
15
15

15
15
15

..J

15
15"
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ATOS no PODER EXECUTIVO
AdQUOTAS

CdOIGO
1:I081.. iío:

MERCAOORIA

unpce.íçec
, Item

onda~copia.

do visao direta ••

15

Aparelho de endoscopia, com ~istoma ótico
.0~ 1 '~ t o <." 0 8 e eme Lha rrt c ••••••••••••••••.••••

15

14.00

Aparolha e conjunto para tJ:ansfusão
de
nençue , inclusive respectivo filtro, ccnta-gota, adaptador e ,tubo ••• : ••••••••••••

15

15.00

Aparel~o -eletrocirúrgico. aparalho 216 -

12.00
13.00

Aparulno do
o.y",

troterapico, aparelho oe alta fraquen _
cia, bisturi elétrico, aparelho de c au terização, aparelho da eletrÉlise medi_
c naj , apan'lho de faradizaçao. aparelno termogÊinio e aemelhante •••••••••••_••
Aparelho eletrodentário •••••••••••••••••
Aparelho para determinação de metabolismo baaal
..
Aparel-no para modida da pressão dq l!quide,cáfalo_raquidiane •••••••••••••••••
Aparelho para pnoumot~rax artificial ••••
Aparelho ~ara pressão ar-to r í.e.i , com ou
oom oocilemetro..
8aniot:.;ibo, cefll-Ultr~bo ou c·ran~'i1clasto,
cranicotomo ou cefalotomo. 8mbr~otomo,
"forcopn" furacrânio e semelhante •••••••
8eniQuê •••·•••••••••••••.•••••••••••••••••
8i~tul'i, eocaãpc rc , lanceta 8 navalha •••
í

16",00
17.00
18.00

19.00
20.00

"21.00

22.00

23.00
24.00
'25.00

25.01

900.i'f

25-.99

26.00
27.00
2,8.00
;l!9.00

:m.DQ·
:31.00
":52.oo' ,

33.00
34.00
35.00
36.00

36.01
36.02.
36;99

37.00
"38.00
39.00
. 40.00
:41~OD

.

42.00
43.00
44.00

45.00

8Iafarostato ••••••••••••••••••••••••••••
Broca pal'<1 dentista

De carbonato de tungstênio •••••••••• ; •••
Qualquer outra ••••••••••••••.••••.••••••••••

.

..

Cabo· p~1il. in.trullBnto ••••••••••••.•••••••••
Ci.tótolllo ••••••••••••••••.•••••••.••••••.; •••
Colchete para he~eBtasiB••••••••••••••••••
Colch.te,grampo ou gancho, porá sUtura~ •••
Colhar, alça êu agulha para c.tarata."•• :.

Cronax!~atro•••••••••••••••••••••••••••• ~.
Curat
.
Dentt'lRatre. ~.~ ••••••••••• ; ••••••••••••••••
Derm~tolllo, JIlilonulll ou ~l:tri~o •••••••••••••
bilat~dor ratal, uretral. uretaral, uterino a aemBlhl!lnta ••••••••••••••••• ~ ••••• ~ •••
Pontll.lllontllda, roda e dieco, para cirur·_
gill.dent~rill,_ da abrasivo, .borracha. ce _
lll14rça, feltro- ou outra lIIi1taria
Ponta Illont~da,da Qualquer mató~ia (om Forma do cilindro, do cona, de pera, da esfara e selllalhante) •••••••••• ~ •••••••••••••••
Roda a dieco da diQ~anto •••••••••••••• ~ •••
Q~.lquer outro •••••••••• ~ •••••••••• ~ ••••• ~
Orano ••••••• ·••••.•••••••• ,•••••••• ~ •••••••••
EIBtroc0rdiógraf~•••••• ~ •• ~ •••••••••••••••
Ela tro an c'afl!llóg raf o
-•••••••••
E'nterótol:lo ••• ~ ••.••••••••••••••••••••••••••
.Eacarificedor da ~olfl. p'sr~ vontosa"(eer Je- .,.
dBira) ••• ~~ ••••••••••-•••••••••••••••••••••
Eocarificador de p~lpebra ••• .-,;·
.
Eecôpro, 90.~va (I oelllalha·rita •••••••••••••••

Eslllage.dor
Eop~cullil parlil bêca, nariz

IiIU

.
.gengiva ••••••

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
.15
15
15
15
15

".

15
15

15

15
15
15
15.
15
15
15
15
15
15
15
15
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CÓDIGO
SUbpos1<;ao

e

1.1

Item

46.00
47.00
48.00
49.00

50.00
51.00
52.0Ó
53.00

53.00

54.00
55.00
56.00

57.00
58.00
59.00

60.00
61.00

63.00

64.00
65.00

o!:

Eepócuia intra-uterino, ratal. vaginal e
ssmelhante
.
Eapelho frontal •••••••••••••••••••••••••••
Espalha para dentieta •••••••••••••••••••••
Eetaeiôflletra,
~ •••••••••••••'•.•••••••
Eet'stoBcápio·e pleaeÍmetro •••••.•••••••••••
Estilete s pllrtaamechn •••••• ~ •••••••••••••
faca da amputeçia, ta8a8cçi~.e semelhante.
ferro para -cirurgia e arte dontârialafao _
t.dor, !levmnca.para raiz, anel para in_
cruatoçall, articula dor. boquilha aalivado_
ra, brunidor, calcador, cinzel, colher,
cor tador de eeme rbe , cur et.e , oecevaccr ,
ospátula, lanceta, martelo, muflo, pin-_
ça, porta-amálgama, pronsa para muflo ,
rôsca para raiz, sonde ou qualquer outro
ferro •••••••••••••••••••••••••••••••••••
Filiforma ••••••••••••••••••••.•••••••••••
Histarolábio ••••••••••••••••••••••••••••
Litótomo a litotritor ••••••••••••••••.•••
Mart2lo para autópsia, cirurgia ou per "
cussao
.
Mostótomo ••••••••••• '" •••••••••••••••••
Moldeira para dontista ••••••••••••••••••
Possário e oclusivo •••••••••••••••••••••
Pinça a "clamp". exclusivamoota para ci.
rurgia cardiovascular •••••••••••••••••••
Pinça e "clamp" para cirUrgia (tais co.·
mOI "clamps" Loyan e rocr ccer , porta_as.
ponja; pinça intestinal de Allis; pinça
do campo Backhaus; pinça para colocar ou
retirar agrs~e; pinça para corpo sstr~ _
nbc , de Stieglitz; pinço. para dissecçao
comum- ou de dente do rato; pinça para as
terilização, agulha ou seringa;pinça ute'
r ã.na, do Schrceder- ) ••••••••••'••••••••••7
pinça hemostática (da Carmalt. Grile,
Halstaad. Kell\, Kocher, Ochaner, psan e
Rochester Pean •••••••••••••••••••••••••
Ponta para galvanocautério ••••••••••••••
Ponta Ba:a in~trumento olétrico de
uso
endo s c

66.00

67.00 .
68.00
69.00

70.00
71.00
72.00

73.00

74.00
~O.17

75.00
76.00

77.00
78.00

op Lco , , •••••••••• ~ ••••••••••••••••

Porta_agulha do Mathieu e Mayo_Hogar~ •••
qualquer outro porta_agulha,porte.cáusti
co, porta-isótqpo radiativo e semelhantã
Rugina (raspador de ôsso) •••••••••••••••
Sor~nga do borracha ou de vidro •••••••••
Seringa para anestosia dentária •••••••••
qualquer outra seringa ••••••••••••••••••
Serra e trépano, manual ou elétrico •••••
Sonda ou bugia, com rôsca .pe ra filiforme
Sonda para dentista •••••••••••••••••••••
Tentacânula •••••••••••••••••••••••••••• "
Teaoura para cirurgia••••••••••••••••••••
Tesoura par a dentista ••••••••_••••••••••••
Tira_leite ••••• ~ •••••••••••••••••••••••• ;

79.00

Tcr n í.queb a ••••••••••••••• ~ •••••••••••••••

80.00

Tarque1;abunliza a semelhante ••••• -.-•••••••

I.P.l.
d

15
15
15
15
15
15
15

15
15
15
15
15
15
15
15
15

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
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Posição

S~bposiçao

lil

81.00
82.00

83.00
84.00
85.00
86.00
99.00

99.01
99.99

90.18

00.00

01.00
02.00
02.01
02.99.

03.00
U4~OO

05.00
06.00

07.00
08.00

09.00
10.00
11.00

90.18

99.00

90.19

00.00

01,00
02.00

03.00
04.00
04. oi

04.02
04.99
05.00
06.00
07.00

99.00

90.20

MeRCADoRIA,

08S.

!tem

00.00

Trocutar, explorador da peracentesea. da
punção 6 semelhante ••••••••••••••••••••••
Tubo para dreno, de borracha, da matéria
plástica ou de outra mllt~l:ia••••••• 0 . 0 • • •

Aparelho de anestesia ••••••••••••••••••••
Máscara para aneet eete •••••••••••••••••••
Acessórios para anestesia sndotraquial a
e~dobrânquica ••••••••••••••••••••••••••••
Aparslhoe e instrumentos da oftelmologia;
inc~uaiva aparalhao para testes visuais.
Outros
Aparelhos alstromádicos ••••••••••••••••••
Qualquer outro •••• ~ ••• : ••••••••••••••••••

APARELHOS DE: ME:CANDTERAPIA r DE MASSAGEM;
APARE:lHDS DE PSICOTtNICA OZONOTE:RAPIA,
OXIGE:NOTE:RAPIA, REANIMAÇ*O, AEROSSOLTERA~
PIA E.OUTROS APARE:LHOS RESPIRAT6RIOS DE
TODOS OS TIPOS (INCLUSIVE n~SCARAS CON:~
TRA GASES)
..
Aparelho da mecsnotilrapia. ••••••••••••••••
Aparelho de msaesgem
Aparelho pera massagem vibret~ria.; ••••••
Qualquer outra ••••• ~ •••••••• ; ••••••••••••
Aparelho da paicotócnice •••••••••••••••••
Aparelho do Dzaneterapia•••••• ~ ••••••••••
Aparelho da oxigenotarepiB.: •••••••••••:.·
Aparelho de ieanimaçãQ ou reesuecitamento
(mec~nico, pneumático, etc.) •••••••••••••
Respirador automático (pulmãó da aço) ••••
Aparelho da aaroesolterapia ••••••••••••••.
MáBca~a contra gaaaa ••••••••••••••••••••
Ragulador de oxigônl0. inclusiva modidor
e umldificador••••••.•••••.••••• -• ••••••••••
T~ldD ou cspote pere tenda d~ oxigênic •••
outros ••••••••••••••••••••••••••••••••••••

15
15
15
15
15
15
15

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

APARELHOS DE ORTOPEDIA(INCLUSIV~ AS CIN TAS M~DICO_CIRÚRGICAS); ARTIGOS E APAR~ _
lliDS-DE-paOlESf: DENTÁRII1, OCULAR .OU OUTRA;
A-PARELHOS PARAFlIéfCI"fAR A AUOIÇJ!.O DOS SUB
DOS- ARTIGOS E APARELHOS PARA fRATURAS(TA~
LAS; 8IJUEIRAS E SEMELHANTf:S]
Aparelho srtopódicc, 3rUSu13do cu não,pa-

r a correçec ou eubab Lt.ufç ac •••••••••••••••

Cinta módico_cirúrgica ••••••••••••••••••••
Sunp<lnsório ·testicular••••••••••••••••••••
Dante artificial
De por9:e~ana ••••••••••••••••••••••••••••••
De acr í.Lí.co••••••••••••••••••••••• ~ •••••••
qualquer outro ••••••••••••••••••••••••••• •
!'Ilha artificial •••••••••••••••••••••••••••
Aparelhos para facilitar a ~udição
dos
surdos ••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Placa a parafuso para coteons!ntaso •••••••
Ou tros •••••••••••••••••• : ••••••••••••••••

APARELHOS Df: RAIOS X, Mf:SMO DE: RADIOFOTOGRAFIA, E APARELHOS QUE UTILIZEM AS RAOIA
ÇElES DE SU8STANCIAS RADIATIVAS; INCLUSIV"t'
TUBOS GERADORES DE RAIOS X. GERADORES DE

15
15
15

."

15
15
15
15

"
"
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TENSIlO, MESAS DE COl~ANDO, TELAS. r1ESAS,
CADEIRAS E SUPORTES smELHt'.l!TES PAHA EXA_
~lE OU TRATA!1ENTO
01.00
01.01
01.02
01.99
02.00
03.00
04.00

04.01
04.02
04.03
04.99
05.00
06.00
07.00

07.01
07.99
08.00
97.00

98.00
99.00

Aparalhos de raios X, para diagnóstico
(radioscopia, radiografia c radiofotogra_
fia)
Com mesa radiológica, sem estante - f'Luc-,
roscópio, com retificaçno a ssJen~o. pe_
sando mais de 3g0 kg até 600 kg ••••••••••
Com mesa radiologics, sem Bstante, fluo_
rospópio. pesando meis de 300 kg
até
600 kg •••••••••••••••••••••••••••••••••••
qualquer outro •••••••••••••••••••••••••••
Aparelhos de raios X, para radioterapia ••
Aparelhos do raios X, da uso industrial ••
Apare!hos que utilizam ao r<ldiaçõea
de
substsncias radiativ~s, para radiotorapia
Aparelhos de radiocobal to (bombas do cabal
to) •••••••••••••••••••••••••••••••••••• :-:
Aparelhos do rádio(curieterapia) ••••••••••
Aparelha0 da gamaterepia •••••••••••••••••
Qualquer outro ••••••••••••••• ~ •••••••••••
outros aparelhos que utilizam ae radia ~
ções de substâncias radiativas •••••••••••
(stanta_fluoroscópio ou meaa de-diagnósti
co para aparelho da' raios ,X......·•••••••••
Tubo gerador de raios X o demoio dispositivoS geradores do roi~o X
Ampôla produtora de raios X••••••••••••••
Qualquer outro ••••••••••••••• ; ••• ; •••••••
Elamento acelerador da part!culn atômica
Outras partes ou peças, incluaiveaceeeórioo pera aparelhos da raioa X•••••••••••
outras partoe ou peçae , inclusive :ecooeór!oa para apa1(slhos que utilizam SS, redi.!
çooo de subatanciae radiativas •••••••••••
outros •••••••••••••••••••• '.'
-••

00.00

INSTRUMENTOS, APARELHOS E MODELOS CONCEBI
DOS PARA A onlONSTRAÇfio (TAIS COMO OS UtI
LIZADOS NO ENS'INO E EM EXPOSIÇÕES). N;!;O
SUScETtVEIS DE OUTROS USOS

01.00

lâmina pr-operaoa (preparação microecópi~ .
ce ) ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

99.00-

outros ••• ~ •••••••••••••••••••••••••••••••

00.00

M~QUINAS

E APARELHOS PARA ENSAIOS MECANICOS (ENSAIOS DE RESISTtNCIA, DUREZA, TRA~ .
COMPRESSÃO. ELASTICIDADE ETC.. DE
MATERIAIS (METAIS, MADEIRA, T!XTEIS. PA~
PEl.~'ATe::RIAS PLÁSTICAS, ETC.) ••• : ••••••.••

15

15
15

15
15

15
15
15
15
15
15

15
15
15
15
15
15

15
15

cao,

'90.23

00.00

DENSíMETROS', AREOMETROS, PESA~LtQUIDOS E
INSTRUMENTOS SEMELHANTES; TERMOMETROS,PIROMETROS. BAROMETRDS, HIGROMET~OS E PSI_
CROMETROS , REGISTRADORE5 OU NÃO. MESMO
_COMBINADOS ENTRE SI

01.00
02.00

Osns{metros
.
Araometroe •••••••••••••••••••••••••••••••
Alcoômetroe ••••••••••••••••••••••••••••••
Pesa-l!quidos a lnstrumen~os semslhantes
Termômotros
Do máxima ou da m!nima.oara exame clinico

03.00

04.00

[]S.OO
05.01

15

15
15
15
15
15
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90.23

05.0.2

Para voo qú!mico, com

05.03

graduaçao ata 0,2. ~""""""L"""'"
Para uso científico, com graduaçao
da

aBc~18

interna ou

extorna~para.tamp~raturaetá 620 0 C CO~

0,10 C .0l:! menos •••••,••••••••••••••••••••••

05.04

05.05
05.06

05.99
06.00
06.01.
06.02

06.03
06.99
07.00

07.01
,07.02
07.-03

07.99

oe.oo
Da. Dl

oe.ca
08.99

09.00
10.00
10.01

10.99

H.DO

e, mfnima~
;' ••
Mstalico, bimatalico ou com,enchi~8nto de
líquido ou gás •••••••••••••••••••••••••••
Qualquer outro •••••••••• ~ ••••••••••••••••
Barômetros
Com' dispositivo gráfico de l'sg1stro(barógrafo) •••••••.••••••••••.••••••••••••••••••
Os mercúr!o; sillples, de par-ede •••-; ••••••
Da preoisao ••••••••• i ••• ~ •• ~ • • • • • • • • • • • • •
Qualquer outro ••••••••••••••••••••• ~ •••••
Higrômetros
Higro~cóP1o'de teiltada', ·simples (higrôme
tro do figure) •••••••••••••••.•••••••••• : :
Com diapoaitivo gráfico de registro (hi_
g;r:ÓgrBrO)~•••••• ~ ••••••••••••••••••.••••••
00 preoisao, tipo Lambrecht ••••••••••••••
Qualquer outro •••••••••••• ~
.
Psicrômetros
Com dispositivo gráfico de regiatro(psi_

~~Ó~~:~~~~~:::::::::::::::::.:::::::::::::

Qualquer outro •••••••••••••••••• ~ ••••••••
Pirômetros ,ótIcos ••• ~ ••••••••••••••••••••'
Pirômetros, excete óticos
Registrador ••••••••••••••••••••••••••••••
Qualquex: outro •••••••••••••••••••••••••••
Termômetroe, barômetros. higrômetros
e
psiorô~etros, combinados entre ai ••••••••

üut rce •••••••••••••••••••••••••••••••••••

00.00

APARELHOS E INSTRUMENTDS PARA HEDIOA,CDN_
TROLE DU REGULAÇ~D DE FLUIODS GASDSDS OU
LfQUIDOS, OU PARA CONTROLE AUTO!"o/{TICD DE
TEMPERArURA, TAIS COMO MANOHETRDS,TERMÓS_
TATOS, INDICADORES DE NfVEL,REGULADDRES
DE TIRAGEM, MEDIDDRES DE VAZ~O, CONTADO w
RES DE CALOR, COM EXCLUS~O DOS APARELHOS
E INSTRUMENTDS'OA POSIÇÃO' 90.14

02.00

.03.00 .

04.00
04. oi
04.99
05.00

90.25

·máx~ma

99.00

01.00

90.24

Para industria, com Bocais intatns ou ex_
terna,comcgradueção de 10 C ou ~aiB. hns_
te rot!!. ou angular, COIll ou 88111 protsQiio'
de meteI ou madeira •••••••••••••••••••••••
Para, contato, de llláxllllB, de mínimB ou do

indicador de nível. não registrador ••••••
Indicador do nívsl, registrador ••••••••••• '
Manômetro pa aando atá 3 kg

.

Termóstatos
De imersão oom sistsma de haste bimetáli_
oa sensível (tnvar ) •• ·• •••••••••••••••••••
Qualquer outro •••••••••••••'••••••••••••••
Medidor de vaaac , redutor de pressão e r!!,
g,:,lador de tiragem •••••••••••••••••••••••

99.00

Outros ••••••••••••••••••••• : •••••••••••• •

00.00

INSTRUMOHOS E APARELHOS PARA ANÁLISES rt
SICAS DU QUfMICAS (TAIS COMD POLAR f METROS
REfRATOHETROS; ESPECTROMETRDS, ANALISADD_
RES DE GASES OU DE fU~1AÇAS); INSTRUMENTOS
E APARELHOS PARA ENSAIOS DE VISCOSIDADE,
POROSIDADE" DILATAÇ~O, TENS~D SUPERfICIAL
E SEMELHANTES (TAIS COMO VIscosfME;TROS,PQ
RosfMETRDS, OILATOMETROS) E PARA MEDIDASCALORIM~TRICAS. fOTOM~TRICAS Ou AC~STICAS

15
15

15

15
15
15

15 '
15
15
15

15
15
15
15

15'
15
15
15
15
15
15
15

15
15
15

15
15
15
15
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Item

L~.I.

.

(TAIS COMO-FOTOMETROS, INCLUSIVE OS INDI_
CADIJRES DE TE~IPO DE EXPOSIÇÃO, E CALDRfM,f
TRDS); MICR6TOMOS

or. 00

Analinador da gas ••••••••••••••••••••••••

02.00

CalorImntro •••••••• ~
.
ColorImatro. fotômetro e oapec t r cr c têne-,
tro
.
Espactrômotro, eBpactroscópio e oBpoctró_
grafo ••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Fo t oaj as t Lc Imeb r n••••••••••••••••••••••••

03.00

04.00
05.00
D6.00
07.00

90.26

90.26

06.00
09.01:1"

Polarógrafo ••••••••••••••••••••••••••••••

10. ao

Rafratômetro •••••••••••••••••••••••••••••

11.00

viecosfmatro ••••••••••••••• , •••••••••••• ~

12.00

Miorótomo

99.00

Outros •••••••••••••••••••••••••••••••••••

00.00

CONTADORES DE GASES, DE LfQUIDDS E DE Elf
TRICIDADE, INCLUSIVE OS CONTADORES DE PRO
DUÇÃO, DE CONTRfiLE E DE AFERIÇÃO
-

01. 00

Medidores da eletricidade para contrêla
ou aferição de contadoras' de oletricidade

; •••••••••••••••••••

02.00

Con t.adoee s ou med í dor-na da
a1stricidade,
exceto on classificados om outras 9ubpo_
sições

02,01
02.02

Monofásicos 0 . 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
8ifásicos 0 . 0 0 . 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Trifásicos ••••••••••••••••••••••• ~......
Qualquer outro ••••••• •••••••••••••• •••••

02.03

02.99

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

15

15
15
15
15

03.00

Contadoras ou medidores de elatriciduda •
de funçãeo múltiplas ou do usos ue p ec La Ln
(de tarifas múltiplflll,de ponta, de
máxi~
ma, DtO.) .,:.............................

15

04.00

Contador ou medidor do gás ••••••••••••••

15

05.00

I

90.27

Intorforômetro a i~tarfaroscópio •••••••••
Monocromador •••••••••••••••• ·•••••••••••••
Po l.ar-fmo t r-o. e eecar Imet.ro ••••••••••••••••

15
15

Hidrômotro ou madidor da consumo do
ou qualquer outro líqUidO, posando

51J kg •••••••

água
atá

15

••••

06.00

Hidrôm~tro ou medidor do consumo da água
ou qua Lquo r outro lIquido. pesando ma í.a ca
50 kg •••••••••••••••••••••• •••••••••••••

15

99.00

uut ccn

15

00.00

OUTROS CONTADORES (CONTADORES DE VOLTAS,
CONTADORES DE PRODUÇ~Dt TAX!METROS, ODfiME
TRaS. PODfiMETROS, ETC.), INDICADORES
DE
VELOCIDADE E TAQU!I1ETflOS (DIFERENTES DOS
OA P05IÇ~D 90.14). INCLUSIVE OS TAQuíME_
TROS MAGNl:rrcos; E5TR080SC~PIOS

••••••••••••••

01.00·

Estroboscópios ••••••••••••••••••••••••••

15

02.00

Tax!matroB ••••••••••••••••••••••••••••••

15

03.00

Indicadores de volocidade . {veacc Imet rce )
e taqu!matros
(tacêllletros).

03.01

Para véfcurcs •••••••••••••••••••••••••••
Glualquor outro ••••••••••••••••••••••••••

03.99

15
15

085.
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CÓDIGO

Posição

Sttbposiçao
I;l
Item

99.00
00.01.1

MERCADORIA

'nubece ••• , ••••••••••••••••••••••••••••••

INSTRUMENTOS E APARELHOS ELrTRICOS OU ELE
TRONICOS DE: MEDIDA ~ VERIfICAÇÃO., CONTROLE,

REGULAÇI\:O OU {\.NIt:LISE

01.00

02.00
03.00

04.00

Indici!dor da tampo. da axposiçã~. (fotôme..
tro) ...... ~ •••••••••••••••••••••• ~ •••••••
Belanças elotrônicas ••••••••••••••••••••
Medidor de radiatividade (Galgar ou seme_
lhant o) •••••••••••••••• o,,, •••••••••••••••
M~qufna.a apar~!ho do'eneai~ de dureza.r~

15
15
15

aae t anc fa , t caçac , ccrnp r e saac , alasticida
da ou outra p rcpr-Lcõade r!slca
análogã
d~s matariais(cill1e~to. oOl)c1'oto, madoirat

05.00
06.00

06.0J.
06.02:
06.99
07.00

08.00
09.00
10.00
11.00

12.00
,13.0a
14.00
15.00

~6.00

99.00

toxtil, papel, mataria plastica DU outro}
Termâmetros •••••••••••••••••••••••••••••
PirâmetroB
PirêmBtrO$ óticos ••••••••••••• ~ •••••••••
Pirêm~tros registradores, exceto pirâma_
troa aticos •••••••••••••••••••••••••••• ,
qúalquor outro ••••••••••••••••••••• ~ •••••
Termóet~toa •• ~~ •••••••••••••••••••• ~ •••••
Apar~lho para detorminação do pH .~ •••••••
Color!m~tro,fotâmatro e e~pactrofotômet:o.
Eopactromotro, espectroscopio a espactro_
grafo ••••••••.•••••••••••••••••••••••••••
P~lar!matro a sacar!metro; Lnc LueLve ra_'gietradores •••••••••••••••••••••••••••••
Contador d~ chamada e ciclâmatro para ce~
traI talafonica •••••••••••••••••••••••••
Conjunto para testar grandezas elétricas
(multitéeter a semelhante) ••••••••••••••
Aparelhos para medida da grandeza a alétri
cas r com função única da indicação ••••• ;
ApaI:allios para medida da lrandezBs e1étri
cas,_com funçã2 múltipla indicaçáo L inti
gI:açao,_recapçao, ra~istro, regulaçao, tR
talizaçao,- .transmiasao ou outr~) ••••••••
Banco da ensaio ou da provas ••••••••••••
:Outros •••••••••••••••••• : ••••••••••••• ;.

00.00

PARTES Ê PEÇAS SEPARADAS E ACESSÓRIOS, qUE
SE POSSAM ~ECONHECER
COMO EXCLUSIVA
·ou
PRINCIPALMENTE DESTINMOS AO.S
INSTRU_

00.00

HEMTDS OU APARELHOS DAS POSIÇnES
90.23,
90.24,,90.26, 90.27 OU 90.28, SUSCtTtV~IS
DE SEREM UTILIZADOS EM UM OU EM V~RIOS
·005 INSTRUMENTOS OU APARELHOS· OtSTE'.' GRUPO
O~ POSIÇnES
•

tll.oí
01.0.2

Corrsspondant!8 aos inetru~ntas ~u apar~
lho8 da p~aiçao 90.23
.
Para tar~ô.8tr08 ••••••••••••••••••••••••
P~ra higrô~8tro·si~pla8, da figura(hidroA
ccpre de fantasia) ••••••••••••••••••••••
Para ~irô~8tra não registrador
(exceto
'ótic~) ••••••••••••••••••••••••••••••••••
'Qualquer Dutra
.
'Carr88pondant88 aoa instrUMentos ou apara
. lhos da posição 90.24
'POto t8r~âatatlJ de iIll8t'8ii'O, 00111 eietellll!
do haBte bl~Btó11ca sene!1Jel (lnvar) ••••

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

1.'
15
15
15

15

lJi .
15
15

15
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11ERCADORIA •

li!

Pooição
02.9S/

I.}; r •
15

0;5,,99

808 inatru~~ntoo OU apara
lhos do poaiç80 90.26
PO~Q contador ou modidor da eletricidade.
Poro hidrôoatro ou Qedidor do con~u~o da
Ül;ll;!~ ou qualquEl~ outro .IIquidO,
poeondo
oto 50 kg •••••• "" •.•••••• " •••••••••••••••
Qualqc(;Ir ',!utro ••••••••••••••••••••••••••

04,,00

Co~:oapo~d8ntoo 006 inotru~~ntoa

Co~~eopo~donte3

03.01
03,,02

.'

04,,01
G4.0~

04.03

04,,99
05,,00

US.O!
05.02

90.29

05.03
lJ5.04
05.05

05.06

ou apara
lhoo da pooição S/0,,2?
Para oatrobo(;lc6piDO •••••• ~."~ •••••••• ,,••
Pe~o indicadoras do velocidade (valoc!Qo~
troo) o toqu!~otroa (tocô~otroo),
paro
vo!culoo ."."" ••• "•••••• ~.""""" •• "." ••• ".
P3ra outros indicodoroQ da velocidado ou
taqu!~otro~ ••••• " ••• " ••••••••••• "" •••• ".
Quolqu~r outro ." ••••••••••••••••••••••• "
CorroapondontoQ OOB inatru~entoa ou apara
lhec da poeiç~o"?O.2a
Poro medidor de radietividado •••••••••••
Pn~a indic~dor de to=po do-e~po8içõo(fo_
tct'lOtro) .-••••." •.••.•• ~~ ••••. " ••••• ~ ••••••••
Para-balo~çoo eletrênicoG •• ó~ •••••• ~ ••••
. Para tarmõmotl'oO ••.•••••••..•••••••.••
Pora tormóstatoa.••••• '.' ••• '. ~ ••••••••
Para conJuntoa da testar grandezas alé
t.r cae , com função única da indicação:Para aparelhos de medida de grandaza6
olétricas, com função única' da indic'a_
ção ••••••••••••••••••••.•••••• ) ••••••
Para aparolhos de medida de grandoz~o.
elétricas, com função múltipla "d~ indi
caça0 •••••••••••••••••••••.••••••••••
Para contador de chamada e ciclôm~tro'
p<Jra central -t·elefônica ••••••••••••••
Para pirômet~oa 6tic08 •••.•••••••••••
Para pirômetros regiatrádoroo (~xceto
pirômetros óticos) ;,•••••••••••.••••••
'para. qualquer outro pirômetro· •••••••• "·
Qualquer cu't r c •••••••••••••••••••••••
í

0"5.07

oS.oa
05.09
05.10
OS.H

CAPíTULO

15
15
15

15
15
15.
15

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
.15

91

Relojoaria
~

(91_1) Pera a aplicação doa pOS~ÇOBS 91.02 o 9l~07 conside_
ram_se como mecanismos do pequeno volume para reló_
~.os mecaru cmcs que tenham por
órgão regulador
um balancim com uma Elspiral, a cuja aspOGsura, Qedi~
da com a platina o as pontes não oxceda 12 mm.
(91_2) Excluom_eo'das posições 91.07 G 9l.0a Da mecanism04
par-a funcionamonto SOm eacapa(posiçBO 84.0B).
(9i_3) a prosonte Capttulo não comprsondo,as partes, peças
e acesoérioB de uao geral, na eontido da Nota {~V-2)

08S.

642-

ATOS

DO

PODER EXECUTIVO

da Seçãe XV, do metais comuns (Soção XV), nam os or_
tigo::: l')omolhantfHl da matórias p Lé s t Lcaa

artificiais

39.07),

(quo ao classificam geralmento pala pOGição

DS posos, vidros, correnteG e pulseiras, as peças da

nquipamento olótrico, os rolamontoG do esferas e
ea re cee para rolamentos, para relojoaria.

As

as

molas

de r;loJoaria (inclusive as espirais ou .çabeloll) coE,
'xespondom

à

posição 91.11.

(91-4) Som prejuízo do disposto nas Notas (9l~2) o (91_3)
os mecaniomos a peças auece t ÊveLe do sarem utiliza. _
doo indiferentemente em relógios ou em outroo arti _
90S, especialm,:,nte nee instrumentos

'd~ medida ou

do

procisão, claesificam_se na 'pruDonte Capitulo.
(91~5) 00 estojos , escr!nioo ou continentoo

ce~olh&ntes

que 80 epronontom com 00 erti~os d~sto Cap!tulo,dss_
tined06 aoa mosmos o
mente,

co~ 00 qu~is 50 vcndo~

cla33ifieam~so co~

normal_

oe reforidos artigos.

Apr~

sentados isoladamente, seguem seu próprio regime.
ALíauOTAS

CÓDIGO

poeiçuo

91.01

08S.

~'ERCADORIA

subcoe rçcc
li' Item

00.00

REL~GIOS DE aDLSO, RELÓGIOS DE PULSO
(
SE!,'ELHlitHES (INCLUSIVE CONTADORES DE TE!!.
PO 005 MESMOS TIPOS)

01.00

Relógio com cat xe , pulseira, corron~o, c2,.
lar ou somolhantes adornados com porola,
'podra preciosa ou semipruciosa ••••••••••

18

02.00

Relógio da pulso, da metal precioso •••••

18

03.00

Relógio da pulso, do folheado de
metal
precioso ou do motal comum, meumu doura _
do, prato<ldo ou plotinado •••••••••••••••

12

04.00

Relógio do bôlso, de metal procioso •••••

18

05.00

Rológio do bôlno, de folheado da
motal
c rec oco ou do no ta L comum, mesmo oour-edo, prateado ou p Ia t Lnadu •••••••••••••••

12

í

99.00
99.01

99.02

91.02

Outroo
.

18

.Oafolheedo. do metal preciooo ou de metal
comum, mesmo dourado, prateado ou platina
do •••••••••••••••••••' •••••••••••••••••••

12

Clualquer outro ••••••••••••••••••••••••••

12

De metal precioso

00.00

OUTROS RELÓGIOS (INCLUSIVE DESPERTADORES)
COM ~lECAHISMO DE PEqUENO VOLUME, EXCETO
OS DnITSíçAO 91.03

01.00

Relógio de guarniç~o ou do cima da mesa

02.00

REllógio· de armário ou de ponduror, com ou
oem pêndulo, carrilhão, cuco, cat xa
de
música e semelhante •••••••••••••••••••••

03.00

beoper-t ado.c , inclusive oltÍtrico, com
sem caixa da ~úsica

O~.Ol

.

24

.

24

ou

Com ca í.xa de" metais prec roaca ou os-naeren.,
tada com pórolas, pedras preciosas o ee_

e í.p r ec Losao ou com raeba í,e proc í.oeoe •••••

24
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MERCADORIA

,I'.;? I..~. I.
J

,,,lq"" cub ec
Outros •••• " ••••••••••••••••••••••• " ......

00.00

RELI'iGIOS DE PAINEL E SEMELHANTES, PARA
AUTONl'lVEIS. AERONAVES. EMBARCAÇLiES E 0.lJ.
TROS vEIcULaS ." •••••• " ••••••••••••••••

00.00

REU'iGIOS. DESPERTADORES E APARELHOS DE
RELOJOARIA SEI·"ELHANTES. COM r1ECANIS_
MOS QUE NÃO SEJAM DE PEQUENO VOLUME

01.00

91.05

[

99.00

Ro1ógi~

18
24-

1B

de guarnição ou do moea " ••••••

18

02.00

Relógio de armário ou de pendurar, com
ou Bom pôndulo. carrilhão. cuco, caixa
de música e semolhanto ••••••••••••••••

18_

03.00

Deepe r t ador , il)c~usivo elótrico~ com ou
sem ca1xa de mUOlca •••••••••••••••••••

18

04.00

De precisão. cl.'onógrafo. do qualquel.' ti

po, para mal.'inha (susponsão "C<lrd"ln") -;obsel.'v:üól.'io ou qualquel.' ou t r-o fim ••••

lB

05.00

Pal.'a campanário, oo r Ic rc , Loq radour o ,
público s e ame Lha n t c .•••••••••••• 0 • • • • •

18

06.00

Rológio ehítdco con juçadc um c í.z cu.í t c

06.01
06.02
06.03

AuxiliaI.' •••••••••••••• '•••• . . . .. . . . . . . . .
ContraI ou mestre •••••••••••••• " ••••••
Conjunto comploto •••••••••••••••••••••

18
18
18

99.00

Outros •••• " •••••••••••••••••••••••••••

18

00,00

API\P-ELHOS DE CO;HROLE E CONTADORES DE rca
PO, COM MECANISMOS DE RELOJOARIA ·OU cox
110TOR SíNCRONO (RELÓGIOS DE ronro, ntt.ô.,
GIOS DATADORES. CO,HROLADORES DE RONDA,
CONTADORES DE MINUTOS. CONTADORES DE 5E~
GUNDOS, ETC.)

01.00

DA c on t.r-Sj n do tompo de tarefa •• " ••••••

1B

02.00

De ponto ••••••••••••• " •••••••••••••••-••

18

03.00

De r eç í.e t r o da tempo om occueonbo ,
paz-a
cheqUll, or-ct.cccac o fim a ame Ihant a •••••

lB

í

04.00

lB

05.00

C~lculógraro (relógio ~arcador a
ra~i6_
t r-edo r do t.erapc de conves-oeçêo telefoni~

06,,00

HarcEldor do to~po, da corda ou el~tricQ •

18

99.00

Outros ·••••••• 0

1;.".

lB

00.00

APARELHOS C011 HECp.NISriO DE 'RELOJOARIA. OU
COM f~OTOR S1HCltorJO, QUE PERI-lITAI'1 ACIO.~AR
UM N[C.llfHSt-lO fJüH ?lOMENTO DETER~mJI\DO(II\l_
TERRUPTORES HOR~RIOS, REL6GIOS DE CQHUTA_

ce. manual ou 016trico) •••••••••••••••••

çro,

••••••••••••••• " ••••••

ETC.)

01.00

Interruptores horiír'ioo' •••••••• ".""

99.09

aut.coa ••••••••• " •••••••• """" ••• " ••••••••

00.00

MECI\~lSM05
ACIlEl~

&lQ!i.

lB

DE PEqUENO VOLUME
DOS

PARA

.

lB
lB

RELO~

Para relógioa do bôlso~ do pulso e oo~e~
l~anteo .a" ••••• "" ••• "."." •••""a •••••••• "

18

oas •.
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CÓDIGO
Po~ição

91.08.

91.1-0

Al1QUOTAS

l-IERCAOORIA

Sub posição

OSS.;

1.1.

e Item

%.

,.

,.

00.00

OUTROS HECANISHOS DE RELOJOARIA,

00.00

CAIXAS OE REL6GIOS DA POSIçKo
S~AS PARTES, ACABADAS OU NtO

Ol~OO

00 l:Iatal comum, moaau dourado. platinado.
prateado: nu folht'lado da llIotal ocec Icec 00

,.

02.00
99.00

Da ouro, platina ou prata •••••••••••••••

2.

D.utras

24

00.00

CAIXAS E SEMELHANTES, PARA APARELHOS

AC~BApOS

91.01

[;

00 • • • • • • • • • • • •

DE

RELOJOARIA, E SUAS .PART.ES

01.00

Os motal

co~um,

,.

moamo dourado, platinado,

prateado ou folheado de ~atal precioao ••
Do ouro, platina ou prata •••••••••••••••
Dútroa •••••••••••••••••••••••••••••••••.0

t OUTRA~

00.00

PARTES

c

2.
,.

PEÇ,etS DE RELOJOARIA

,.

f'1ola enrolado. ou elil 'fita ••••••••••'••••••
Para relógioo de bôlBo. do pula0 ou 6B~0_
lhentoe ••••••••••••••••••••••••••••••• ~.
Outraa •••••••••••••••.••••••••••• • • • • • • • •
CAP!TUUJ 92

99.00

InstrumElntos de Múaic8; Aparelhoe para Registro a
Roprodução
em Tolovisão, par proccecc Magnético,- de Imagena
e Som; Partes e Acessórioa dêstos Instru~8ntos o
Aparelhos
Reproduç~o do Som ou para Regiotro o

NOTAS

(92-1)

O prooonto Capítulo não ccmpr oende e

e)

as películas sansi~ilizadas, parcial ou to~alme~

~~' ~~~:l~t~~~~~:s~oa~o~e~;~;e~~f{cur~~oI~~:;~o:

b}

sionadas, rovoladas ou não (Cap!tulo 37);
as partes e acessório~ de uso goral, no eontido
da Nota (XV~2) da Seçao XV, de metais comuns (50
ção XV) a os artigos samelhentao de
matérias
plásticas artificiais' (que se classificam geral..
manto pela posição 39,07);
os microfones, amplificadores, ,alto-folontes,su!!.
cultadores, interruptores, estroboscópios o outros instrumentos, aparelhos e oquipamontoe oces
sórios, utiJ,izados com IlS artigos do presente c"ã
pítulo, que não e$toj~m incorporados a êlee
colocados nas mesmas caixas (Cap!tulo 85 ou 90).
os aparo lhos do rogistro ou do roprodução do so~
c~mbinados com aparelho da radiotelofonia (poai_

nem

çao 85.15);

di
e)

ec Bscôvas e semelhantes para limpoza de "inetru..
mantos de música (posição 90.~2);
os instrumenta0 o aparelha0 que tenham caracta ..
r1sticas do brinquedos (posição 97.03);
os instrumontos o aparolhos Eua tenhsm caracte _
r1sticos de objetos de coloçaQ ou do onti9Uidad~
(posição ~~.05 ou 9~.06).
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Ds d ne t xume nt os e aparelhos do pro sente t eo It.uã o , in
completos ou não ecebecos , c faeat r íc en-ee com 08 in~
e eume ne ce o aparelhos ccmcãc t oe ou acabados,
daada
qus apresentem suas caracterfsticao ossenciais.

(92-3)

Os ~rcos, baquêtOls_o artigo;? nume Ittant as para Lns t ru-,
nene oe de múoica das p os çoae 92.02 e 92.D6,apresellta
dos em númoro quo cor responda aos instrumentoe a queao dostinam, c re ee r.í.cen-oc com êet.ee instrumentoo.
Os car c iiee o papéis pe r t ur adoa da pooição 92.H]. bem
co~o 00 suportes de oom da posição 92.12, seguom OOU
proprio regime, mesmo quando ae apresentom com
06
instrumontoo ou aparelhos a que se dostinam.
í

ã

(92_4)

Os estojos,· eacr-Int oe ou continentos sBmolhl!nte8~ a_
pr8sontbdos com oe artigo o dêste CapItulo, destina _
dos aoo mosmos e com os quais se ~end8m nor~Glrnantu•
. classificam_so com os reForidos srtigos. Apreeenta_
doo isoladamento, seguem sou próprio regime.

CÓDICO

1.1

Sub!,oeiçll.O

e

92.01

00.00

92.02

,J

PIANOS (t·tES1·IO OS arroas ncos, em OU scn
TECLADO)' CRAVOS E OUTROS INSTRUMENTOS DE
CORDAS CÓI1 TECLADOl HARPAS (DIFERENTES
DAS HARPAS E6LICAS)

Pianos

(ll.Ol
01.02

12

01.03
01.99

cauda ••••••• ; ••• !
.
cauda, para. concerto, do mais do 250
cm do comprimento •••••.•••••••••••••••••••
Vsrtical •••••••••••••••••••••••••••••••••
qualquer outro
.

02.00

Harpas •••••••••••••••••••••••••••••••••••

12

99.00

Outros •••••••••••••••••••••••••••••••••••

12

00.00

OUTROS INSTRUMENTOS MUSICAIS

01.• 00

Balalaica ••••••••••••••••••••••••••••••••

12

02.00

BandoLim •••••••••••••••••••••••••••••••••

12

03.00

Banjo ••••••••••••••••••••••••••••••••••••

12

OLI.DO

Eava qu Lnho •••••••••••••••••••••••••••••••

12

05.00

CftOlra

.

12

06.00

Contrabaixo e violoncelo •••••••••••••••••

12

07.00

Guitarra •••••••••••••••••••••••••••••••••

12

OS.OO

Lira

.

12

08

De

12
12
12

DE CÚRoAS

09.00

Viola

.

12

10.00

Vio.lão

.

12

11.00

Violino

00.00

j

I.P.r.

m , 00

99.00

'92.04

,J

Item

..

12

Outros ••••.••••••••••••••••••••••••••••••·•

12

6RGAOS DE TUBOS; HARr·\~NIOS t OUTROS ·HJS_
TRUI'lENTOS SnlELHANTES DE TE;CLAOO E PALH!
TAS LIVRES METilLICAS

01.00

Harmônioa ••••••••••••••••.•••••••••••••••

12

02.00

6rgãos de tubos

..

12

99.00

Outros ••••••••••••••••••••••••••••••••••

12

00.00

ACORDEÕES E CDNCERTINAS õ HARMONICAS
SDCA

DE

033.

646
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Pensa EXECUTIVO

CÓDIGO

AL1:QUOTAS

LI

"

Acordeão a piano.........................

12

02.00

Bandônio('lbandonoon")ou ccnccr c í.na , do me
nos de 24 co téeo ••••••••••••••••••••••••:

12

Gaita ou harmôljica de boca...............

12

99.00 OiJtros...................................

12

00.00

OUTROS HJSrnUj·tENTOS f-\US!CAIS DE S!'JPRO

01.00

8arItono ou bQmbardino...................

02.00

Clarim e pistão

03.00

Clarinota.................................

12

04.0D

üont raba í.xc

~ ••••••••••••·••

12

05.00

COI"neta............. ••••••••••••.••••••••

12

06.00

Faç o t e, , •••••••••••••••••••••••••••••••••

12

07.00

Flauta...................................

12

08.00

f1autim. flajo1ó

p{fano................

12

abas ••••••••••••••••••• ,•••••,..............

12

09.00

92.06

"

01.00

03.00

92.05

I.F.I.

0.0...

8

12
12

10.00

ncer r na

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

11.00

Oficlidc..........

12
12

12.00

Saxofone.............

12

13.00

Trombono ••••••••••••• -..........

12

99.00

Ilut r oa ••••••••• '" ••••• ••••••••••••••••••

12

00.00

INSTRUMENTOS MUSICAIS DE PERCUSS~0(TAM80
RETES, Em·\80S, X ILOFor~ES, -t·'ETALOfONES. PRA
TOS, CASTANHOLAS, ETC.)

01.00

Batoria..

02.00

8ombo.....

03.00

Caixa de guerra, rufo, tambor o s emaLaan
to ,com oü acm baquot<l
.

12

••••••

12

.

12
12

..

12

04.00

Castanhola

05.00

!-',arimba e xilofone

06.00

Pandeiro..........

12

07.00

Prato ou c{mbalo, simploS ou com pedal...

12

08.00

T!mba10 ••••••••

12

09.00

Triângulo

99.00

Outros

DO.DO

INSTRUMENTOS flUSrCAIS ElETRDMAGNtTICOS,
ELETROSTIITICOS,ELETRf'JNICOS E SEMEL:HANTES
(PIANOS, 6RGAOS, ACORDEÕES, ETC.)

01.00

6rgão •••••••••••••••••••••••••••••,•••••••

12

11arimba o xi10fona

12

. 02.00
99.00

Outras

o"

,.....

12

;....

12

.
..

I
I

ATOS

DO

PODER
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EXECUTIVO

·

ALíqUOTAS

C6DIGO
i P 05 ç ao

I

li'

..

MERCADORIA

l::;tlbPOSJ.çUQ

,LI' I.P.~.

Item

I
92.08

00.00

INSTRUMENTOS MUSICAIS NAO COMPREENDIDOS
EM NENHUMA OUTRA POSIÇÃO DO PRESENTE CA_
piTULO (REALEJOS, CAIXAS DE MdsICA. pAs_
SARas CANTANTES, SERRAS MUSICAIS, ETC.);
CHM1ARIZES SONOROS DE TODOS OS TIPOS
E
INSTRU~10HOS DE SOCA PARA CHANADA I: SINA

LIZAÇÃO (CORNETAS DE SINAIS, APITOS,ETC:)

92.09

'92.10

,

cr. 00

Ea Lxas do músico •••••• '"

99.00

Outros •••••••••••••••••••••••••••••••••••

ao. DO

CORDAS PARA INSTRUMEN10S nUSICAIS

12
12

12

01.00

Da motal •••• _•••••••••••••••••••••••••••••

02.00

De tripa .. ~

.

12

03.00

Do s êda ••••••••••••••••••••••••••••••••••

12

04.00

Da monofilamontos do matórias têxteis n Ln
t é t Lcaa ••••••••••••••••••••••••••••••••••

12

99,00

Outras •••••••••••••••••••••••••••••••••••

12

00.00

pARTES, PEÇAS SEPARADAS E ACESSaRIOS DE
INSTRUMENTOS MUSICAIS (DIFERENTES DAS COR
DAS PARA INSTRUJ1ENTOS MUSICAIS), I1JCLUSI:VE CARTÕES, CARTOLINAS E pAP~IS PERfURA DOS PARA APARELHOS AUTOMÁTICOS, BEM COMO
OS MECANISMOS PARA CAIXAS DE MdSICA;METRO
NmlOS E DIAPASÕES DE ToO,OS OS TIPOS
-

01.00

Diapacão •••••••••••••

02.00

M~trônomo, simples ou olótrico •••••• ~ ••••

03.00

p ar-t e , poça';1 separ:;da~ e aces.-.óri.es pnra
piano, harmonia
r
das
s 92.0
o 92.03
e

·92.11

0

o

o •••••••••••••••••••

çao

12
12

pos rçoe

03.01

Cilindro para piano automático...........

12

03.99

Qualquer outro ••••••••••••••••••• ,.......

12

04.00

ParteG~ peças separadas e acossórios para
açor oeao , bandônio, c onco r t í na ti g>;itado
boca •• ,. •••••••••••••••••••••• •••••••• •••

12

05.00

Partos, paças sopa rodas e ~coss~rios para
ans t.rumone cs musicais do sopro ou de corda.......................................

12

D6.00

Partoo, poças s epccccae 8 eceeoóg i oe para
instrumentos musicais do percussao.......

12

07.00

Partes, peçao separadas e acessórios pora
caixas de música

07,01
07.99

Cart;jo, d ccc , paooj D rolo.
Qualquer outro................... ••••••••

12

99.00

Outro s............................ •.••••••

12

00.00

FONdcRAFOS, DITAFONES E DEMAI~ APARELHOS
PM1A REGISTRO E REPRODUÇÃO DESmt,INCLU_
SIVE TOCA_OISC'OS, TOCA_fITAS E TOCA_fIOS,
COM OU SEM FONOCAPTOR; APARELHOS PARA RE_
GISTRO E REPROOuçM DE HTAGOJS E DE SOI~,
EI,(TELEVISÃO, POR PROCESSO '·iAG~~TICo.

01,00

Aparelhos rogistradoros do som •••••••••••

24

02.00

R8gistradoras_roprodutaron de som, inclu
s í.vo paro. filmo cinematográFico ••••••••••

24

í

12

085.
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AUQlIOTAS

C[jOIGO

p'osição

Q

085.

ltel1l

03.0,0

92.11

MERCADORIA

ÕJbposiçao

04.00

Toca-discos com dispositivo acústico ou
amplificador" de Gom••••••••••••••••••••••

Toca_fita0 com dispositivo ecúctica ou em
plificador de Bom. inclusive os

toca~fi=

tss gravadoras para automóveis ••••••••••
05.00

Toce_discoo com ou acrn camb.Lador- de

24

d La.,

coa, Bem dispositivo acústico ou amplifiw
ceder- de som ••••••••• 00

•••• ' •••••••••••••

Aparelhos para r eqd e t r-o e reproduçã-o
do
imagano ,6 de som om t(Jlevlsão, por proc0,l
ao magnatico ••••••••••••••••••••••••••••

Outros

00.00

01.00

,••••••••

24
24
24

SUPORTES DE SOM PARA OS APARELHOS DA POSI
çJ:ío 92.11 OU PARA GRAVAÇrJES SE!1ELHANTES:
DISCOS, CILINDROS, CtRAS, FITAS, PELrCU~
LAS, rIOS, ETC., PREPARADOS PARA GRAVAÇÃO
ou GRAVADOSl MATRIZES E MOLDES GALvA:NICOS
PA.RA A FABRICAJ;lI'o D~ DISCOS
Disco comum ou "Lonq-pIay!' (gravado)

B

fita do registro de ~om, não gravada
Em cartucho,_ "caes ct tu'' e ceme Lhanbe ,

. 02.02

do
qualquor largura do fita ••••••••••••••••
Em rôlo ou carretel, do -largura de
fitado 6,35mm •••••••••••••••••••••••••••••••

02.03

Em rôlo ou carretel, do largura da
fita
do l2,70mm ••••••••••••••••••••••••••••• ~

02.04

Em r510 ou carretel, do largura da

D2.99

fita
da 25,40mm ••••••••••••••••••••••••••••••
Qualquor outra ••••••••••••••••••••••••••

03.00
03.01

Em cartucho, "ceee at t a"

03.02

15
15
15
15

fita do rogistro de som, gravada
e semelhante, de
qualquer largura de fita ••••••••••••••••
Em rôlo ou carrotel,-de largura de .fita
do 6,35mm ••••.•••••••••••••••••••••••••••
Em rôlo ou carretel, do largura da 'fita
de 12,70mru ••••••••••••••••••••••••••••••

Em rôlo ou carretol, do largura da ri~a
de 25.40mm ••••••••••••••••••••••••••••••
03.99

Qualquor outra ••••••••••••••••••••••••••

. 04.00

fita da registre simultâneo de imagem
e
a,elll. própria para tolavis;o{'video_tap~ ,
nao gravada.•••••••••••••••••••••••••••••
Fita de ::-sgistro e muLt ánao do imagem e
:Jom,própria para tel!3visão("video-tape"),
9 ravad~ ••••••••••• ~ .~;•••••••••••••••••••••

05.00

15

·15
15

15
15
15

15

í

15

06.'00

Fita do. registro semalhanto -;'la o osn.. não
l]ravada •••••••••' •••••••••••••••••••••••••

15.

07~OO.

Fita de registro sreme Lharrt e ao som,. gravE.
da ••••••••••••.•.••••• : •••••••••••••••••••.•

15

08.00

fio de registro do som ou de registrq eo.,
molhante a.c! som. não gravado ou gravado ••

15

09.00

r~latriz

w •••• •

.

15

9;1.00

Outros • .-••••••••••••••••••••••••••,

.

15

.00.00

ou meIde para disco •••

OUTRAS PARTES E PEÇAS SEPARADAS E. ACESs6_
RIOS DOS APARELHOS INCLUíDOS liA POSIÇÃO
92.11

ATOS

DO

PODER

A1ÍQUOTItS

CÓDIGO
l'061Ç;';O

64~

EXECUTIVO

~RCADOR1.'"

Subpoaã çuo
e !te",

li

r.r.a.
.,

01.00

Agu1h'l

estilete comum, .í r Ld.i ado cu não

24

02.00

Agulha ou cctilete
com ponta do
pedr-a
preciosa ....•...........•......•.•..•....

24

03.00

r coocep t.or ••• , •••••••••••••••••••••••••••

24

04.00

Pa r t ee e poças seearadas para t.oca-o s cos, do, subposiçoes 92.11.03 o 92.11.05

04.01
04.99

O, subponição 92.11.05 ...•.•.......••...•
üua l quc r ou t r-a •••••••••••••••••••••••••••

2"
24

99.00

Outros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24

'o

í

o,..

0350

ATOS
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DO
ç

PODER EXECUTIVO

fí O XIX

ARMAS E MUNIÇnES
CAP!TULO

93

Armas a Munições

o preaento CapItulo

n~ã

COmpreendes

a)

as 8i3polêtaa ou fulminanto:! a cápsulas ruIm!...
nan~aa. Da dotonadorca, 00 foguotos da 01n011_
ançuc ou antigranizo a outros artigos do CaPi
tulo 361

b)

80

partoa e eceeeêr oa da UrJO garal, no 08nt1..
do da Noto (XV.2) da SaçÊÍo XV, do mataia
co_
í

muns (Seção xv) a 08 artigoa

semelhantes

da

metérislI plásticas artificiais (que Ela creeeã.,
ficam gorallilente pala POBição 39.07);

c)

Os carros de combato a automóveis

blindados,

armados (posição 87.08)1

d)

ao lunotas t.o Leec ép Lcaa (I euteoo diopositivort
óticoa, salvo quando ao apr naent.e r em com ss ar

ffiOS a que oa destinam, montados ou não
as mesma a (CapItulo 90),
e)

f)

côbrü

as beatas, arcos e fleches para tiro, as a mea
embotadas para osgrima e ao armas-que tenham a
caractarlstica do brinquedoa (CapItulo 97),
as e r mae e muniçõos que tenham a caracterleti_
ca ~e objeto de colSjão e da antiguidade (po_
aiçao 99.05 ou 99.06 •

As armaa incompletas ou não acabadas claanificem_
ao como armas completes ou acabadas, doeda que a_
prosontem nuas caracterlsticos oeeonc Ia Ic ,
No sentido da. poe Lçjio 93.07, a exp r aaajio

F.!srtell a

pecas oeparad a !! não compreendo 08 epa r e Lhos do
"dLu ou d8 rodar:, da posição 85.15, utilizado!);
dnt e rrní.nadoa foguetes:

(93_4 )

;r:á_
em

00 eotojos, 8scrlnios ou continentes aamalhantas
que se apresentam com 00 artigos dôsto
Capltulo p
dostinados aoa moamos e com 03 queio 06 vendam no~
~lmenta. clessificam.oa com 08 roferidos artigos.
Apresentados isoladamente. seguam e eu próprio rsgi

CÓD!GO

_""'llU

-. lSuhP091~o
P01l1QIl.o
c i::~

,

93. oi

l.LiQUO'IAS

I:l

00.00

AR~;AS BRANCAS (SA BRES, ESPADAS, BA I or~ETAS,
ETC.), SUAS PARTES SEPARADAS E BAINHAS

01. 00

Armas brancas

01.01
01.02

Adaga, fac~o e punhal ...................
Espada, ceoeo.ím , r i o cet o , s ebr-n e somo

-

.,

1.:<'.1.

30

hen t c •••••••••••.•••••••••••.••••••••••••

30

01.99

üuaj quo r- ov t r e , ••••••••••••••••••••••• • •

30

02.00

Pa;;tes separadas ........................

30

j

oss,
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·

CÓDIGO
POll:1.çiio

$13.02

93.04

93.D5

93. D6

Subpos1çao
e Item

LI
d

"

0.0 0.0 • • • • • • • • • • • •

30

.

30

0.0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

30

0,3.00

Bainhas ••••.••••••••• ,.

00.00

REV6LVERES E PISTOLAS

tu.

I1svólv8r-oc

DO

I.P.!.

99.00

Outros ••

on.oc

ARt1AS DE GUERRA (EXCETO AS COI',PREENDIDAS
tJAS POSIÇÕES 93,01 E 93.02)
.

00.00

ÃR:'iAS DE FOGO (OIfERUJTES ·OAS cm·1PREENDI
DAS ~JAS POSIÇÕES 93.02 E 93.03), Ifl:CLUSI
VE OS· ARTEfATOS SH1ELHIHJTES QUE UnLIZm
A OEfLACRAÇAo DA PÓLVORA, TAIS CO~jO PIS_
TOLAS LANÇA_fOGUETES, PISTOLAS E REVOLVE
RES DETO~JADORES, CIHJHÕES ANTICRA~HZO,CA:
NHÕES LANÇA-AI1ARRAS, ETC.

NT

Dl. 00

Pistola de sinalizaçã~ ••••••••••••••••••.

D2.00

Carabina, espingarda c se~Glhante, para
car;:a ••••••.••••••.•••••••••••••••••••••• • •

30

99.00

Outrás ••••• ~ ••••••••••••••••••••••••••••

30

OUTRAS i\RI~AS(INCLUSIVE ESp·INCARDAS, CARA
8I"NAS E PISTOLAS DE ~·:OlA, DE AR Cm·1PRHlI
DO ou DE C~S)
: •••:-

30

00. DO

00.00

PARTES

E PEÇAS SEPARADAS DE AR~'f\S OIfE-

RENTES DAS COMPREENDIDAS NA POSIÇÃO

93.01 (INCLUSIVE PEÇAS DE ~lAOEIRA

ESPINGARDA E ESBOÇOS DE CANOS

PARA

DE ARMAS

DE fOGO)_

93.06

'13.07

01.00

Pa~ton e Eoçaa das arma0 compreendidas
nas posiçoes 93.04 e 93.05 •••••••••••••••

99.00

Outras

99.01

PartoG 8 paças das armas co~pr8endidas
na posição 93.02 ••••• ~ ••••• ·...............

18

99.99

Qualquer ou·tra...........................

18

00.00

PROJ~TEIS E MUNIÇÕES, INCLUSIVE MINAS;PAR
TES E PEÇAS SEPARADAS, COMPREENDENDO ZAG~
LDTES, ClIU>'tBD DE CAÇA E BUCHAS PARA CARTQ
CHOS

01.00

~tunição

do caça e asporta .... ~...........

·30

99.00

Outros... ...... ••••• ••••• •••••••••••••••••

30

ore.
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MERCADORIAS E PRODUTOS DIVERSOS, filÃO ESPECInCADDS
NU' COr·1PRE[NDIDOS Er1 OUTRA PflRTE
CAPíTULO

94

HÓVl:lis; Mobili.áüo Módico-Cirúrgico;
Artigoo da CiJlcl'lo<lriu o Snma Iban t ee

(94-1)

O presente Capítulo n'ilo corepre endus

<I)

os colchões, os travesseiros e os

a l.mcr adao ,

pneumé t Lcou ou da <Ígua (üap í t ut.os 39, 40

b)

d)

e)

r)

g)
h)

i)
j)
1)

(9~-2)

e

62) ;
os lampadáriOS o outros aparelha0 de ilumina _
ção, que seguem o regime da matéria comtituti
va (posições 44.27, 70.14, 83.07, etc.);
as manufaturas de pedrao ou de matérias cerâmi
cao, utili-.:adan como assentos, mea ao ou colu.::fHIS, dos t j po a usudoa em jardins, ves t Ibu l os ,
ate. (CapItulo 68 ou 69);
.
os eupe Lhoa grandes que e e co Locam
no chão,
tais como o spe j hoc gir<ltórios, ate.
(pooíção
70.09) ;
ac partas, peças a ace:::soríos da uso geral, no
sentido da !:!ob (XV_2) da Soção XV, de matais
comuns (Seçao XV) e os artigos sOr.1elflantes, da
matérias plásticas artifici~is (que se ct aec.í-,
ficam geralmente cota ccs i ç eo 39.07), bom como
os cofres_fortes da posição 83.03;

os m5veie, mesmo não equ.í padon , que constitu_
am pa r t ea especIficas do aparelhos para produ_
ção de frio da posição 84.15; os móveio
p<lra
máquinas da costura no sontido da
posição
84.41;
os móveis quo constituam partos eepec Ir Ic ao da
eparo Ihoe da posição 85.15 (aparelhos recopto_
re e da rádiO, da televisão, etc.);
as cccar r eduí r aa para gabinetos dontários (po_
Ilição 90.17);
00 artigos do cap Ieuj.o 91, principalmente
"a
caixas e s cmeLhan t ee para aparo lhos de relojoa
ria;
00 móveis que constituam partes aspac";[ficas da
fonógrafos, dita fones a outros ap are Lhoa da po
eiç;<o 92.11 (posição 92.13);
os móvoia que tenham caractor{sticas de briQ
que doe (posiç~o 97.03), os bilharo:l do todos
os tipos a os móveis para jogos, da
posição
"97.04, ~em como as ~esuo para jogos do p,;ooti_
digitaçao, da ccoí çac 97.05~

Só so consideram como móvei:l, no nantido da~ posi_
ç Scs 94.01 a
94.03, os artigos dcat.Lnaõ oa a sce ee
colocados sÔbre o chão."
.
Níio cbatantc , c onaideram~só como -rnóvaie no sentido
das raferidaG. posições:
arm~rios de parede para cozinha e samelhantes;
b) assentos o camas suspensos ou de dobrar;

~)
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estantD5 e móveis ceee ihent.ee de 61e~nl;os C:0-S.
p1or.1l3ntaras. susponaoa ou não.

(94~3)

Os m&reis. aeee c com chapas. partes OlI aco'ssórios
de" vidro, mârncro ou outras matáriaa. qUE! 08 apra...
sentem dasmonta doa ou não rounidos, c.l.as aâf Lcam-eu
da mesma forma que os montadoD,.quando as divorss$
paceec 55 apresentem conjuntamente.

'(94-4)·

o),

Nüo ee consideram:como partas dos artigoc

d~

pr-e nent.e Capítulo, quando se aprnsenkem 1s01a"_

deno ní.e , os chapas do vidro (inclusivo

eapo-

lhos) D as piaca~ do mármore ou do pEldra. mos~
mo cortados em forma debe r-mí.na da , mau não COl:l~
binoda~ ccm tcut r-oa o Lemanb co ] '

b)

no

:'lrtigos com"roondid,os ~a

prosc>l;;~dosi::;oladamento.

posição

94.04 •

.a

craae rr ácam-ce na r,!!.

ferida pcot çiio , ainda que cune t.í Euam par-b ae dn
móvoj,s d~s pesiçõaG 94.01 ::t 94.03.

CaOICO

AltOUOTAS
r·;ERCAüOR IA

I .P.I.

%
94.01

·94.02

·94.02

00.00

CADElfll:S E OUTROS ASSENTOS. rlE:S~lO
OS
TRANSFORHI\VErS 0-1 CA~lAS (EXCETO OS COM_
PREElJOIDOS NA PCSIÇJl."D 94.02), E SUAS PA_,
TES
-

re rec

01.00

Oa

•••••••••••••••••••••••

,15

02.00
03.00
04.00
05.00

Do madoira •••••••.•••••••••••••••••••••

15
15
15

ou

<IÇO

Do vimo ••••••••••••••••••••••• 0

•••••••

Assento pa~a veIculas do CapItulo 87 ••
I\::;santo para aoronavos

.~ ••••••••••••••

99.00

Outros ••••• 0

00.00

t~OBILiA"Rlci flfDICO_CIIl.Ó"ilGICO (I-IESAS DE O
P~RAÇffo, ~,-SAS DE EXA~~ E SEMELHANTES
CAMAS CU;-1 ~\[ClHl!Sr'10 PAR,' USOS CLfIHCOS.
ETC.); CADEIRM DE oztrrrs'm E SEI'ELHAN~
TESl cml DISPOSITIVO ~cJHJICO DE ORIENw
~~~íí{}1: DE ELEVAÇílo; P/';RTES creres ARTl,

15
15·

••••••••••••••••••••••••••

7

.01.00

Cadeira. do dO;lti5ta, c<Jm oU sem mecanismo
do orientação e E1lQ\/<lçi;o•••.••.••••••••••••

15

02.00

Cadeira paro exarao. clínico •••••••••••••••

15

03.00

Cadciri.1 hid.áulic:a, p a r atua o em ol'ta1mol,2.
gia •••••••••••••
~

15

04.00

Cama com mncan r emo , para usos .cLân.Lcca •••

15

05.00

Coluna para uco COrol instrumento de of'tal_
mcj oç.ia ••••••••••••.••••••••.•••••••••••• ,.

15

06.00

Meca para exame clinico..................

15

07.00

Mesa para oporação cirúrgica •••••••••••••

15

08.00

tscee para u cc com Lria t r-urac rrt o da OftE'l1rolO-'
logia ••••••.·• ••••••••••••• ••• •• ·····~·····

15

09.00

Cadl:!i ca de barbeiro ••••••••••••••••••••• •

15

98.00

par tos e peças."

15 '

99.00

Outros·•••••••••••••••••••••••••••••••••••

o •••••••••

••••• 0

•••••••••

•

15

Das.
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I •.I

<

94.03

nôvcrs

I.P.I.

,

00.00'

OUTROS

01.00

De forro ou aço..........................

15

02.00

De madeira: •••••••••••••••••••••••••••

0.0

15

03.00

Da v ime ••••.••••••••·••••••••••••••••••••••

15

99.00

outros •••••••••••••.•••••• ~ •••••••••••••••

15

00.00

E SUAS PARTES

COLCHÕES DE MOLAS; ARTIGOS

DE

CAM~ E SEME

lHANTES, QUE THJHM\ NDlAS OU ACOLCHOADOS-

OU GUARNECIDOS INTERIORt',ENTE DE QUALQUER
r·1ATt"RIA (COLCHÕES, ENXERGílES, 11ANTA5 ACOL
CHOADAS, EDREDÕES, COXINS, AU1DrADAS, TRA
VESSEIROS. ETC.). INCLUSIVE DE BORRACHA
OU DE MATt'RIAS PL!l:STICAS ARTIFICIAIS,
NO
ESTI\DO ESPONJOSO OU CELULAR,; REVESTIDOS
OU NÃO
••

95, ui

95,02

ot.oc

Colchões de moj ac •••••••'••••••••••••. ~ •• ·••

02.00

Colchões de borrncha ou matérias plá;ti ~
c e e cevc s e i ooe ou não

15

02.01

De borracha', revestidos •••••••••••,•••••••

15

02.02

De borracha, não r eve s t í.dc s •••••••.•••••••

15
15

02.03

Da matérias plásticas, r evee t Idos ,'

02'.04

Da mntória.s plásticas, nãll.rovestido~~.,
-»,

15 .

03.00

Colchõos de outras matérias ••••••••••••••

15

04.00

Almofadas, travesseiros, 'coxins, almofa~
dõeo o ~em(l1hantes, de borracha~ou ne eé-.
rias 'pl~sticas, reveotidos ou. nac

04.01

Da .borracha ••••••••••••••••••••••••••••••

04.99

üce t quer outro

05.00

Narrt as .acolchoadas, adrodõoD, ecx.íno , cobertores acolchoados, travesseiros, armofadas a oomelhantes, aquecidos oletrica ~
mento ••••••••••••••• ; •••••.•••.••••••••••

15

99.00.

Outros •••••••••••••••••• ; ••••••••••••••••

". 15

00.• 00

CARAPAÇAS DE TARTARUGA, TRAB~LHAOAS(INCLg
SIVE ~\ANUrATURAS)

m , DO

Bastão, haste, lâmina oU tubo

.

24

02.00

Carteira, cigarreira ou charutcira •••••• ~

24

99. DO

Outra~

•••••••• , ••••••••••••••••••••••••••

24

OG.OO

MAOREP~ROLA TRABALHAOAONCLUSIVE ~lANurATg
RAS)

'01.00

8astão, hante, 15mina ou tubo ••••••••••••

99.00

üu c r es ••••••••••••••••••••••••••• ~··.····

00.00

tlARfUl TRA8ALHADO(ÚJCLUSIV( HANUrATURA~)

·••• ~
0

••• :

.

•••••

15
15

24
24

'96~03

... 01.00

02.00

~astão, hact.e , lâmina' ou tubo ••••

0'0 . . . . . .

Carteira, cigãr~oiro.. ou charutoira ••••• ,.

24

24-

24
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ALtQUOTAS

C6DIGO

:Posiçe.o

95.04

~5. 05

JóERCA1XlRlA-

Subposiçao
Item

•

~9.

00

00.

to

-

I.I

uut cce ••••••••••• ·••••••• ~.~ ................

.,

I.P.I.

Z<

OSSO TRABALHADO (INCLUSIVE r1ANUfATURAS)

01.00

Bsotâ'o, hact.e , lâmina

". tubo ••••••••••••

24

02.00

Carteira, cigarreira ou charutoira •••••••

24

99.00

Outros •••••••••••••••• ; ••.••••••••••••••••

24

00.00

CHIFRES E PONTAS, CORAL NATURAL OU RECONS
TITUfOO E OUTRAS MAT~RIAS ANWAIS PARA ~lJ
TALHE, TRASALHAO'OS (~NCLUSIVE MANUfATU _
RAS) .

01.00

Co!,aI,.

01.01

Bastão, hasta, lÊimina ou t ubo ••••••••••••

01.02

Carteira, cigarreira ou charuteira •••••••

24

01.99

Qualquer outro •••••••••••••••••••••••••••

24

99. DO

Outros ................. ,. ,,',.,.,.; •••••• ,'

24

cAPÍTuLo

24

95

Matórias para Entalhe ou Moldagsm,
Trabalhadas, inclusiVO Manufaturas

.!!Q.IE.
(9~-1)

O p cesont,e capItula não compreende:

a) oa,artigos da Cap!tulo 66 (guarda_chuvas, guarda
_oois, bengalas, chicotes, rabenques o suas par_
,tas) ;
b) os leques.

venba ro Las (posição 67~05);.

li

c) 00 artigos do Cap!tulo 71, principalmonte a bij~
teria.de fantasia;
d) os artigoo do Capitulo 82 (ferramentas, artigos
do cutelaria, talheres) quo $8 apresontem monta_
dos e com cabos ou part,ss das mat.ó r-Las do p;:esB!!,
te Capltulo. Apresonta'dos isoladamonte,
os t eacabos a partes classificam_se no prossnto cap!t~
1'0;

.

e) os artigos do'capítulo 90, pr~ncipalment~ aS ar_
mações para óculoa;·.
f) os artigos do Cap!tulo 9'1. (ralojoaria)', princiM'
palmenta as caixaa da relógios e de aparolho8 de
l:slojoaria;
g) os artigoo do capitulo 92, principalmente
t.rument.oe de música;

o8.in~

h) 08 artigos da Cap!tu~o 93, principalmento as paL
tos do arma0;
i) oe artigos do CapItulo 94 (móveie e suas
tas);

par_

~) 00 artigos do Capítulo 96 (àecôvas, pincéie B sp

melha.ntee).

OBS.
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1) os artigos do Capítulo 97 (
etc.);

joçco , brinquedos

m) oe artigos do Capítulo 98(manufaturas diversas);
11) ne ~rtigos do Capítulo 99 (o.bjetos de ar t e j da c.2.,
Leçac e antiguidados)

c6D!OO

AL!QUO'I'AS

I.I
~

00.00

NATtRIAS VEGETAIS PARA ENTALHE (COROZO,
NOZ, SEMENTES DURAS, ETC.), TRABALHADAS
(INCLUSIVE MANUFATURAS) ••••• : ••••••••••••

I.P.I.
d

24

00.00

ESPUMA_DO_MAR E AMBAR (SÜCINO),NATURAIS .
OU RECONSTITUíDOS, AZEVICHE E MATtRIAS fll
NERAIS SEMELHANTES AO AZEVICHE, TRABALHADOS (INCLUSIVE ·r~ANUFATlJRAS) ,

or. ao

Eepurna-rf o-mar , nat.ur aj, ou roconstituldâ;
trab~lhada (inclusivo manufatura:;) •••••••

24

02.00

Ambar (sucino), natural ou reconstitu{do,
trabalhado (inclusivE!. manufa Eu r ae ).•••••••

24

. 03.00

Azovicho o matérias minorais s'eme Lhanboe ,
trabalhados (incluoiv8 manufatura0) ••••••

09. 0 0

MANUFATURAS, 110lDADAS OU ENTl'ir.HADAS, . DE
CtRA NATURAL (A~JIMAl OU VEGETL), lHNERAL
OU ARTIFICIAL, DE PARAFINA, DE ESTEARINA,
DE GOMAS OU RESINAS NATURA1S{CoPAL,COLO_
FONIA, ETC.), DE PASTAS DE MODELAR E DU_

~~~SE~~~~i~i~~~~s ~~~D~g~~R~~N~~6:~H~~A~Ú

TRA PARTE; GELATINA NÃO ENDURECIDA, TRABA
l.HADA (EXCETO A COMPREENDIDA NA POSIÇÃ'1:i
35.03) E MANUFATURAS DESTA MATÉRIA
.
01.00

Do cora....................... •••••••••••

2,,!-

02.00

De estearina.............................

24

03.00

Do parafina..............................

24

04.00

Do gelatina não endurecida

04·.01
04.99

Cápsulas .digor{vais..... ..... .... •••• ....
Qualquor out-ra,..........................

24
24

,99.00'

üut r-as •••• ;

~...........

24

CAPíTULO

96

Escôvas, ~incsis, Vassouras, Espanadores,
Borlas, Peneiras e Crivos

O p eosoní;o CapitUlo não COmpreende:

a) os artigos do CapItulo 71;
b) ao ascôvas. os pincéis o somolhanteo, dos tipos om_
presados em me2icina, cirurgia. odontologia o vote_
rinaria (posiçao 90.17);
c) 0:1 artigoo que tonham caractor'isticao do brinquedos
(CapItulo 97).
CQnsideram_so cabElças preparadas, no ecnb Ldn da .posi ..
çao 96.03, os tufos de pelos, do fibras vegetais
ou
de outras matérias, n~o montadoo, prontos para
saram
utilizad,os, som 501' divididos, na fabricaçao do pin
CÓi5 ou artigos samalhantas, ou quo não precisam, para
âste fim, sonão de um complemento do mão~do_obra pouco
importante, tal como a colagam ou ravastimento da basa
do tufo, a uniformização ou acabamento das axtremida _
das.

03$".
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C6I!IGO

J'osiÇt;o

la.lRCAIXU1U

5ubposiçno
'" ItcJ:l

00.00

9tí.02

00.00

1.1

LP.I.

01

VASSOURAS E VASSOURINHAS, DE fEIXES LIGA
DOS, Cot1 OU SEN CAOO
:

,.'

15

ESCOVAS, SROXAS. PINC{IS E SHIELHANTES ,

INCLUSIVE ~s ESCaVAS QUE CONSTITUAM ELE~
MENTOS DE MiI[)UIt~A5; ROLOS PARI\ PINTAR,
RASPADORES DE BORRACHA ou DE· OUTRAS KATÊ
RIAS f1..0!VEIS.SEMELHANHS
-

cr. 00

Eacôvaa

01.01
01.99

~~~~q~:i~~~~~:::::::::::::::::::::::::: :

02.00

P1nc'is

02. oi
02.02
02.99

0" pÔl10', axcIOto para ha.rb
Para bar-ba ••••••••.
Qualquer outro ••••••••••

99.00

uut.eoe

%.03

00.00

CABEÇAS PREPARADAS PARA ~~COVAS, PINCÊIS
E SEt1ELHAbJTES ••••••••••• ~................

15

%.1)4

0.0.00

ESPAt~DORES DE TODOS OS ·TIPOS, DE: PENAS..

15

'6.05

00.00

BORLAS E SONECAS PARA· TOUCADOR E ARTIGOS
SEMELHANTES, DE ~~L~urR M~T~~I~.,.......

15

'~.O6

00.00

PENEIRAS E CRIVOS, MANUAIS,DE QUALQUER

15
15

0....................
to....

'" •••

15
15

15

15

',' •••• •••••

~AT~RIn ••••••••••• 4
CÚ1TULlJ
erinquadQ~,

. DivertiMntQ

.

15

,. ••••••

97

Jogoo. Artigo. p~ra
.. p:l.J::a
ElIJportli

!illill.
(97-1)

lJ presont. Cap!t~IQ oão CQmpr.andal

n)

ao valal!! pera érvor.e_d..~natal (posição 3~.D6);

b)

OI!! ~rt190e pirotécnlcOll para divflrHmBnto, .da p,9.
QiçaQ 3-6.051

c)

OB fiofl. monofil~ntotl. cord~ill a oam.elhantoe ..
pare. p eecn , a1s!uao c ce eedce ali) comprimBntoe deter
l'1inl!ldoa, lllae_não montadoo, inc!u!d08 no Cap!tulõ
.39, na poei.çeo 42.06 DU na SlIÇao Xl,

d)

00 eeece para Qr~igoa do 'llpDrta a outros conti"
nantall d~ poeiçoes 42.02 ou 43.03;

Il)

o 1/0lltuÚriO para .."potta, bllm como as Panbacd aa
tia tocido do molha ou da outras. eecacce , doa Ca ..
p!tu10fl 60 li 61;
~o bandeirao a cordas com bllndairolae dll tecidos, Ir.I'le.illl como 110 ve Lee do IlmbiUCaçõBs 51 dQ
oulol!! Q cej.e , do CapIlulo 62;

I/ai

9) . o

caJ,lt0do (QXCllto o fixado arn patins) 11 00 cha ..
péUll Mlpacia1e p~ra a prática de anportol, bom cS
~o ea parOQirao e cilnohliraa, otc..
para qual ..
qus.r Il8port Q , doa Capítulos 64 51 65j'

h)

oa baetÕg6 do Iillpiniatag, 00 chicotes

q~oa

(Roeição
çec 66.03);

~

rllben

6~.02)t b.~ ~ .~~ p&rt~~ (pogI

ois,
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os olhos do vidro não montados, par-a
outros brinq.uedo:i, da posição 70.19:

j)

bonecas

e

ea partes a eeoeeêe roe do uso geral, no sentido
da Nota (XV~2), da Seção xv, da matais
comuna
(S~ção XV), a os artigos G8r.1elhantas do mat.ár Lae
plaBtic<lS artificiais (quo se classificam geral_
mente pela posição 39.07):

1) . os artigos da posição 63.11;

.)

011 veiculas para esporte da Seção XVII, COm BXclusão dos trenÓll, tobogãs B oomalhantslIj

n}

01 v.loc!pede~ e bicicletas pa ra crianças, c one-.
tru!doa da mesma forma que 08 do modêl o normal e
munidoa de rolamentos de osferas (posição 67.10);

n)

as ,embarcaçãe.

per. 'lIporte, tai. COfllD eeneae B

Bsquifes (CapItulo 89) • • "UI meios da propul_
oão~ (Capítulo 44, •• d. mldeire),

p)

(97-2)

oe óculos protetores pera a prática de esporte
a para jogos ao ar livre (poeição 90.04);

q)

os êhamarizo8 obnoroa e apitoa (posiçBo 92.08);

r)

as

.)

ao cordas para raquataa, ao barracae, os arti
gos do acampamento o ns luvas do qualquer matáM
ria (quo neguem o regi mo do matária constitutiva) •

armau

8

outros' artigos do Cap!tulo 93;
M

00 artigos do presente Capítulo podem levar oimple~
acaaanrn oa ou guarnições da mlnima l.mportêncJ.a, de
matais pcs cãoaos , de fOlheados de matais prociosoB,
de pérolas naturais, da cedeee crecIceea ou ssmipro
ciosos ou da pedras sintáticas .01.1 raconstituldElo. Só sa consi!:!aram ~ da posição 91.02 quando r,!!.
prssantam seras hUmanos.

(97.4)

Oc artigosincomplotoo ou não acabados claosificam_
50 com 06 a-rtigos complotos OU acabados, doado
que
epl'aaentem cuaa características eeoenc í.aãe •
. Sem projuí~o da Note (97_1), ao partes, poças SBpaM
radas e acossórioD, reconhecíveis como dostinados
e~clusiva o'principalmanto aOB artigos dêste Caplt~
lo, classificam_se com os mesmos.

comco
l'oo1çÊio Subposiç.no
e a,
97.01

00.00

AI.1.QUOO'AS

,re""IlOBlÁ

1,,1

1.~.1.

CARROS E VEíCULOS DE RODAS PARA RECREACÃO
DE CRIANÇAS, TAIS COMO VElOCípEOES, PATINETAS, CAVALOS MECANICOS, AUTOM~VEIS
DE
PEDAIS, CARROS DE BONECAS E SEMELHANTES ••

18

18

97.02

OD.OD

BONECAS DE 1000S oS TIPOS••••••••••••••••

~1.03

00.00

OUTROS BRINQUEOOS;
RA RECREAÇ1l:0

01.00

Armas de fi:ção ou sem poder ofensivo ••••

02.00

Bagatela, bilhar ou semolhante,do brin9ua
do (com menos de 95 cmna mai~r dímenaao;

la

03.00

Brinquedo mecânico •••••••••••••••••••••••

18

5'9.00

üucrcc •••••••••••••••••••••••••••••••••••

18

~lDOrlOS

REQUZID05 PA:.

la

OBO'.
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-

1.1

I.F.I.

.,

ARTIGOS PARA JOGOS DE SALÃO (INCLUSIVE JO
GOS COM MOTOR OU MECANISMO, PARA LUGARESPÚBLICOS, TtNIS DE MESA, BILHARES E MESAS
ESPECIAIS PARA JOGOS DE CASSINOS)

01.00

Bagat~la,

bilhar e semelhante............

.18

02.00

Bola e taco para bengala, bilhas B sema lhan~es... ••••••••• ••••••••••••••••••••••

18

03.00

801a para tênis da mesa ••••••••••••• ~....

16

04.00

Cargas de jogar •••••••••••• : ••••••••• , •••

'0

05.00

Copos para dados •••••••••••••••••••••••••

18

01i.00

Dados •••••••••••••••••••••••••.••••••••••,.

18

07. Da

Ficha, marca (escore). ou tento ••••-•••••••

18

08.00

.Mesa para têni~ de mesa ••••••••••••••••••

18

09.00

Raqueta para tênia de maae•••••••• ~ •• ~.~~

18

10.00

Rêda, com ou sem armação, para tênis de
mesa •••••••••••••••••••••••••••••••••••••

18

11.00

!~bu1eiro"e peçoAdo damas, gamão. glória,
mah_jong , xodres e semolhan:e ••••••••••

18

12.00

'Taquoira, ponteira para taco do bilhar ou
qualquer outro acessório par.abagatela, bl
lhar e semelhante
.

18

99.00

Outros ••••••••••••••••••••••••••••••.•••••

18

00.00

ARTIGOS PARA OIVERTIMENTO E fESrAS~ARTI_
GOS DE COTILHÃO E ARTIGOS~SURPRtSAS;ARTI
GOS E ACESS~RIOS PARA ARVORES~DE ..NATAL '[
ARTIGOS SEMELHANTES PARA fESTAS DE NATAL
(ARVORESwDE_NATAL ARTIFICIAIS;PR~SEPIOS,
GUARNECIDOS OU NÃO; FIGURAS E ANIMAIS PA
RA PRES~PIOS; PAPAI NOEL, ETC.)
-

01.00

Confote a serpentina •••••••••••••••••••••

1.

02.00

Máscaras •••••••••••••••••••••••••••••••••

18

03.00

Artigos ds cotilhão a artigos~aurprêsos ••

18

04.00

Artigos e-acessórios para.~rvore_do_natal
. e artigos eemelhentes para festas de Na _
tal ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

99.00
00.00

üut.r ce •••••••••••••••••••••••••••••••••••

ARTIGOS E ARTEFATOS PARA JOGOS AO AR LI URE, GINASTICA, ATLETISMO E OUTROS ESPOR_
TES, COM EXCLUS~O DOS ARTIGOS DA POSIÇ~O
97.04
.
m, 00 Aparalho, conjunto e artefato da ginásti_
ca e at.Le t Lerac (balanço, b~rra fixa, cor_o
da, dardo e disco.de arreme~B.o; sacada,
halteres, massa, maromba, poso, trampolim,
vara para salta, .etc. ) ••••••••••-•••••••••
Bola para qualquer eepeeee
,.
02.00
Cota de malha, escudo, másçara ou ~ual
03.00
quer outro artefato para esgrima •••••••••
Elmo espacial para esporte •••••••••••••••
04.00.
Nadadeirl:ls •••••••••••• f • • • • • • • • • • • • • • • • • •
OS.OO
Patina •••••••••••••••••••••••••••••••••••
06.00
07.00 -. Requetl:! o semelnante para tônis'e~ qualquer outro eeperte •••••••••••••••••••••••
Rêde parI:! eeporte, incluoiva ~~Bt~ para
08.00
baequetebol ••••••••••••••••••••••••••••••

l'

1.

""
1.
1.

1.

1.

1.

1.

0:0::;.
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CÓDIGO
I •.:
%

09.00
10.00
99.00

9,..07

ao.oo.

01.00
02.00
02.01
02.99
03.00

04.00
05.00
99.00
9'.06

00.00

·Esqui (lIoki..) •••••.••••••••••••• ~ ..: •••••••
Taco para ~ôlfe~ hóquei, 'polo G aemelhen_
tP ••••.••••••••••• ~ •••••••••••••.•••• ','" .'.
Outro~• .;••••• ;.•••••• ~
.

I.PoI.
.,

.18·
18

ae

Ulz6IS, PUçlts E· Il.tOf:"S PEQUENAS cm" ARMA _
ÇõES; ARTIGOS PARA PESCA A lI~HA; ~HAMARI
ZES(EXCETO os SONOROS)~ ESPtLHoS pARA CA:'
ÇA OE COTOVIAS E ARTIGOS DE CAÇA SEMELHA~

TES
Anzol ••••••••••••••••••••••••••••••••••••
~uçás 8 rêdes poquo~a~ com er~açcos
~uQ~e ••••••.••••••••••••••••••••••••••••••
,Qualquor o·utra •••••••••••••••:•••••••••••-,
. .Çil.niço•••••••••••••••••••••••••••••••••••
·Ieee art!fici~l••••••••••••••••••••••••••
~~~,~nete ••••••••••••• ~ •••••••••••••••••••
O"ü!o:roa ••••••••••••• ~ •••••••••••••••••••••

CÃftROSS~IS, aALANçoS; INSTALAÇOE5 DE T1_
R~ AO ALVO t OUTRAS ATRAçõES PARA PARQUES
O~ DIVERS~O. COMP~EEND(NDO OS CIRCOS,ZOO.
roareos E Tf::ATROS, AM8ULANTES ••••••••••••
CAPÍTULO
98·

la
18
18
18
18
18
18

18

~

<'8-1) 8 presente Capitulo não

co~preende:

a) ca l~pis pera sobra~calha6 cu ~equilegem{po~iç;o
~:5.06);

b) os botões e seu~ c6bo~o~, pents8, traves~es, pr~
gadorl!ls e artigos eamejhenbee , 'loteI ou per cí.aI-,
.ente de ""etais pr ecd oaue , de folheadas da I!\e_
teie preciosos (sem P!"BjU!Zd das. disposiçõea da
Nota (n.2},..!!.), do Capitulo 71), ou que tenham
pérolc5 naturais, pedras praciosas o~ semipreci2
oa~, pedras sintéticas oU teccnstituidos ( CapI_
tulo 7l);
c) 8S partos a aceasólioe de uso geral, no eantido
da Nota (XV_2) da Seção XV, de meteia comuns(Se_
ção. XV) e ce artigos semelhantes do
metórias
plásticas ertificiaia (que Se éiassifica~ geral_
~ente pela posição 39,07);
d) os tire_linha~ (posição 90~16)j
e) os bri~quodos do Capitulo ~7.
(~S.2)

SOrri prejulzo das disposições da Note t98_l),os a.rt,!
90S total oU parcialmente do ~etais preoiosos,
de
folheados de metais preciosos, de pedras prociosas
ou semipreciosas, de pedras sintéticas ou reconsti_
tuídas,.ou que tenham pérolas naturais, ficam ~om 'praandidol1 nc peeount e cepfbut c ,
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Os oe eo jos , eeccfntos cu' ccntinonf:EiJi aeranLhanbe s

q.R

88 apr eeene em com os ~r:tigos dô~ta Capltulo l daa t L,
nados aos mesmos a com os quais se vendem norlllll.lmeL!,.

ta, .classificam~se com os eercr.rcce artigo!!. Apre_
e anb aríou ,isoladamento, ~Bguem seu próprio roqimo.
ALfQUOTA~

C6DIGO

Posição

96.01

518.02

98.03

98.04

Ml:RCADDRIP.

S~bposiçao

I;l

I t"om

ou.cn

BOT6rs, BOTÕES DE PRESS~O. ABOTOADURAS (
SEMELHANTES (INCLUSIVE ,ES80ÇOS E fORMAS
PARA 80TnES ~ flS PARTES D~STE~ ARTIGOS)

01.00

Da barDatana, chifro ou osso •••••••••••

18

02.00

·Oa louça •••••••••••••••••••••••• '." •••••

16

03.00

Os meder ea

~ •••••••••••••••••

18

04.00

Os metal comum ••• ~ ••••••••••••••••• , •••

18

05.00

De mat..éria plálltica ••.•••• _•••••••••••• ~.

18

06.00

Oa vidro •••••••••••••••••••••••••••••••

ia

99.00

Outros H' ••••••••••••••••••••••••••••••

18

00.00

fECHOS_DE_CORRER E SUAS PARTES (CURSORES,
ETC.)· •••••••••• ~ •••••••••••••••••••••••

18

00.00

CANETAS. CANETAS (SnLOGR~fICAS (INCLu"SI
IIE· ESfEROGR~flCP.S), LAPIS(IRAS E SEME ::
LHP.NTESI PORTA_L/\'PIS E· SE~lELHANTES. SUAS
PARTES OU PEÇAS SEPARADAS E ACESs6RIOS .
(TAMP,'l.S, PRENDEDORES. ETC.) EXCETO OS Ali
TIGOS OAS P05IÇOES 98.04 E 98.05,

01. 00

Canel:a_tintairo, lapiseira s semelhantes
(inclusivo partos, peças e ac oaeô r Lca ) ,
Lnbed r amen t e de moba L crec rcec •••••••••

.30

q:2.00

Canota.tintoiro, lapis;ira Il semelhantes
(inclusive partes,.PllçaS o acessórios) •
com parte ou ac eaaor-Lo do mataI p r-ec Lua c ,

.30

03.00

Porta_lápis o selllolhanteS I inteira ou par
clalmenta de metal.precioso (incluaiva ~~
taa, paçaa e aCG~sorioa) ••••••••••••••••

3D

99.00

Outros

5"9.01

üz-namonbadoe com párola~1 pedras p r ecd c.,
sas ou somipreciosan ou com mataio ~rc~
cioooi! ••••••••••••••••••••••••••••••••••

30

99.99

üua Iquo r- outro ••••••••••••••••••••••••••

20

(l0.00

PENAS De: t5CRE'JOl OU DESENHAR E PONTAS P::l
[lA I'UiA.S

Ol.::JO

Para cllnota_tin'toil'o

cr.m

Intoil:'a ou parcill.lmente do metais o rec c.,
sos
.

24

tH.99

Qualquor outl:'<!

18

í

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

dase~lhar

02.00

Para

02.01

Inteiro ou pa cc Le Laen t a de lIletais c cec o.,
í

1

000

02.99

üua Lque r outra

.

24

18

Das.
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CÓDIGO

1'osição

OBS.

Subposiçao
li
Item

99.00

Outraa
1 nt ni r a ou pilrciallllBnta do met a i 5 preciD~
0.0 • • • • • • •

24

99.99

Qualquar outra •••••••••••••••• ,• •••••••••

la

00.00

LA:P15 (INCLUSIVE DE: AR06sIA). MINAS. llf_
PIS DE CARVA'O PARA DESENHO -OU l!l:PIS PARA
PINTURA A PASTEL; GIZ DE ESCREVER E
DE
DESEflHAR. GIZ DE ALfAIATES E GIZ PARA BI_

005 •••••••••••••••••••••••••••

$8.05

LHARES

01.00

Lápis

01.01
01.02

De carvão ("fueain") ••••••••••••••••••••

Com mina da cô: ou a bane de nogro de fu.
mo •

0.0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

,.
,.
la

,.

01.99

Qualquar outro

02.00

Giz o••••••••••••••••••••••••••••••••••••

03,00

Minas para lelpieoiras •••••••••••••••••••

99.00

Out.ros _•••••••••••••••••••••••••••••••••

,.

00.00

AROOSIA~ E QUADROS PARA ESCREVER E DESE_
NHAR, COM OU SEM MOLDURA ••••••••••••••••

18

0.0 • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • •

00'.00

CARIM80S! NUMERADORES, ALFA8ETOS, DATADO_
RES, SIN TES E SEMELHANTES, MANUAIS .....

00.00

fITAS IMPREGNADAS DE TINTA OU CORANTES.
MESMO EM CARRETrrs. PARA H.'tQUINAS DE ES
CREVER. DE CALCULAR [ SEMELHANTES; ALHO
FADAS PARA CARIMSOS, IMPREGNADAS OU NI\Õ,
COM OU SEM CIUXA

1.

,.

01.00

fita~

01.01

fita de polistileno com t.Lnba magnetizá_
vol. à base do óxido do forro. para im_
pressão do caract.oros magm'it.icos
usada
pare alimontação do cOntro do proceSsa_
nent c elet.rõnico de dados ••••••••••••••

18

01'.99

Qualquer

o~tra .•••••••••••••••••••••••••

1.

02.00

Almofadas ••••••••••••••••••••••••••••••

i,

00.00

LACRE PARA ESCRIT6RIO OU PARA GARRAfAS,
APRESEN.TADO EM PASTILHAS BASTtlES OU fOR
MAS SEMELHANTES; PASTAS
BASE DE [;ELATT
NA PARA REPRDDUÇt!ES GR.'tfICAS, PARA ROLOS
DE IMPREtJSA E USOS SEMELHANTES. MESMO .EM
SUPORTE DE PAPEL OU DE MATrRIAS TtXTEIS

l

01.00

lacra ••••••••••••••• '.' ••••••••••••.•••••

02.00

Pastas à bane de gelatina para reprodu_
ções 9~áficas, para rolos do imprensa B
uso'} somelhan~os. ma~mo em .supqe co do P!L
paI ou de mate rias ta~teis•••••••••••••

00.00

ACENDEDORES E ISQUElROS (MEbtNICOS, EU~_
TRICOS. DE CATALISADORES. ETC.)
E SUAS
PARTES OU PEÇAS SEPARADAS, EXCETO AS PE_
DRAS .E: Os PAVIOS

01.00

Og ~etais preciosos ou ornamentados co~
perolas, pedras preciOsas ou somiprocio~
Oltll, cu cem lIIotaia PtElCi0306 •••••••••••

,.
"
45
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CÓDIGO

HERC'AOORIA

00$.

Outros
OO~OO

CACHIM80S (INCLUSIVE OS ES80ÇOS E OS fOR
NILHOS); BOQUILHAS, PITEIRAS, PONTAS, TU'
BOS E OUTRAS PARTES .SEPARADAS
-

01:00

80quilhas ou piteiras, de âmbar, madra~
rola, marfim ou tartaruga, som guarniçao
de metal p~ocioso ••••••••••••••••••••••

02.00

Boquilhas óu piteiras* com guarnição do
metal precioso ••••••••••••••••••••••••••
Cachimbos de ~spuma_do_mar~sem guarnição
de metal precioso •••••••••••••••••••• : ••

24

Cachimbos de madeira oU raiz, sem guarni
·ç50 do metal procioso ••••••••••••••••••;

24

Cacbimbos de qu~19uar matéria, com guar_
n.í çac de madreperola, mar r xm- ou tartaru_
ga •• "••••••••••••••••••••••••••••••••••••

24

06.00

cilchimbos de qualquer matéria. com guarni
ç50 do metal precioso.~••••••••••••••••7

30

99.00

Outros

~9.01

;~;~~~~.~~.~~:~~~~~~~:~.~~.~~:~~.~~~:~~:

.03.00
04. DO
05.00

'~9.9g
98.12

98.14

~B.15

oô.oo

'3D

24

Qualquer outro ••••••••••••••••••• ;......
PENTES, 1RAVESSAS, PASSADORES
SEMELHANTES
• ..
•

E

ARTIGOS

01.00

De âmbar, madrepérola ou marfim •••••••••

02.00

Qe m~tér~a pl~stica ou ebonits~ •••••••••

.

".

16

03.00

Os tart.aruga ••••••••••••••••• :

.

ra

·99.00

outros •••••••••••••••.•••·••••••••••••• '• ••

1;

UARETAS PARA ESPARTILHOS, PARA UESTU~RIO
OU ACESsdRIOS DE VESTUÁRIO, E SEMELHAN TES •••••••••••••••••••••••••••••••••••••.

16

00.00

PULVERIZADORES E VAPORIZADDRES pARA TOU_
CAOOR, MONTADOS; SUAS ARMAÇÕES E CABEÇAS
DE ARt.1AÇ[lES
_ •.. e.

01.00

De met a Ls preciosos ou ornamontados com
pórolas, podras preciosas ou s amí.pr ec Lo-,
SoIS OU com metais pr oc Loooc
.

99.00

outro:::: ••••••••••••••••••••••••••••••••••

oo.ço

GARRAFAS T~RtÜCAS E OUTROS RECIPIHJTES
ISOTlR~lICOS SEMELHANTES, t'.DrH:\DOS. SHl
SUAS PARTES«(XCETO.A~lPOLAS DE VI_
DRO)••••••••••••••••••••••••••••••••••••

.

.

coso
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5 E ç ff O XXI
Oe;;ETOS DE ARTE. DE: COLEÇA"O E A1'lTIGUID1.v[S

CAP!rUlO

99

ObjatoD de Artll. da Colm;:õo

<l

Antiguidlldas

.!:!..Q.I!Ll
(99.1)

O cxeaone e CepÍtulo nio com-p::e"~ndlll

.)

oa 001011 de correio, ali elltll~?ilhal fleceio a
aomelhantoa, n~o oblitoradou, qua tanhom-curao

logal ou dova~ ter curoo legal no pll{~ de 00&_

tino (pol'lição 49.07)J
C9 tel.!!:! pinttodt:l~ pe ee clIrtlÍrioll d.
taotros,
-rundoe d;!J ootúcl!.Oll • 4110'" llil!I"ollll111nt!HI (pollição
59.12)j

o)

(99_2 )

ao póroles noturai. a 1111 plldtes precio06l1 e se
mipracloeae., meaec
bruto (pOl!liÇÕlllS 71.01 G
71.02).

('I'"

Conoidorll..,."B CO"lO gnyuI"!!lIJ. "et0~ _ litogrl'l_
fia0 o~~, no aentido da poeição -:J~.02.
ee
~a-Trr~ dlr.tlll!!ltnta, om prêto ou el'il côras.
da u"~ ou rroaill chepoe intllirllmBntll DXllcut.!ldos
n
mão polo nrtiotn'. que Lquer- que naja li t~cniCtl cu a
rn:ltêiria empregad8, COR! exclueão de qua Lquer- p r cc n-,
dimonto ;u9,cunico ou fotolllocinico.
~Jão a n LncLuem na pOE'lit;ão 99.03 as llscu!turas qU(J
tonham c!lrllter comorcillll (r0E'rodução !Im sória. mo!.
dagons e ObI?5 de ftrtoslInE'lto), qUll 8S clE'lsgifica~
no Ca~!tulo corrospondsntB à ~téri. conotitutiva.
Se~ preju!zo do diapooto nnB
Notas
(99~1),
(99~2) e (99_3), 03 artigos GUacot!vais ds sa_
rem incluldoe, oiIlitJ1tane-tHlIllnto, no prggont!l Ca
~ítulo e om outros CtlPItulos da, NOlllanc~aturtl-;
úevam oor cloooificadoa no prOBantll Cap~tulol

b)

00 artigo:!! suscctíveis do inclusão, simultânca
monto, na posição 99.06 e nas pooiçõaa 99.01 ã
99.05, dovo~ s~r Cllllloificadoa nas
posiçõos
99.01 ., 99.05.

(99~5)· IIs moldurlls de que dr oe , pinturll.!I, dDSlJnholl, grevu_
r.,s. eot~~pas o do litoçrafiao c1aosificnm~oo co~
Ô3~oa objetos qU!lndo a~tl.8 ~~ractor!oticao'o SOU va
Lo r Ilst""Jam em rolaçí;'o COIll 03 raeemca ,
.ALiQUO'!'}J)

CÓDIGO

P6siçno

Subjlosiçao
Itm:!

MERC}J)QR!Á

1.1

•

"

.,

1.1'.1.

9 9.01

00.00

qUADROS, PINTURAS E DESENHOS, EXECUTA
DOS INTEIRAMENTE À r~í\o, COM EXCLUSAODOS DESENHOS INDUSTRIAIS DA
POSIÇí\O
49.06 E DOS IIRTIGOS MANUFATU~ADOS DE_
CORADOS À MÃO

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

Nr

9 9.02

00.00

,

GRAVURAS, ESTAMPAS E LITOGRAfIAS, DRl
GINAIS

Nr

00.00

08RA5 ORIGINIIIS DA ARTE ESTATUArlIA
DA ESCULTURA, DE QUAlQ,UEFl ~'AT~RIA.

9.03

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

E

...

".

css.
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?ollição

AL1QUO'l'JS

SUbpo31çao

e
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ll81lCADORIA

-

1.1

I~m

r.~.I.

99.04

00.00

SELOS POSTAIS E SEMELHANTES ( CARTÕES
POSTAIS E ENIJELOPES POSTAIS CO~l FRAN_
OU!!I IMPRESSA, MARCAS POSTAIS, ETC.) ,
ESTAMPILHAS fISCAIS E SEMELHANTES, OBLITERADOS OU NÃO; PORtM QUE NÃO TE_
NHAM CURSO LEGAL E NEM ESTEJAM DESTIDE
N.IIDOS A TER CURSO LEGAL NO PAís
DESTINO

'9.05

00.00

COLEÇÕES E ESPE'CIMES PARA COlEÇi:lES DE
ZOOLOGIA, DE SOTANICA, DE MINERALOGIA
E DE ANATOMIA; 08JETOS· PARA COLEÇÕES
DE INTERtSSE HISTÓRICO..!. ARQUEOlÓGICOÁ
P.IIlEONTOlÓGICO, ETNOCR fICO 'E NUMISM
TICO ••••••••••••••••••••• l • • • • • • • • • :-

NT

00.00

08JETOS· DE ANTIGUID.IIDE DE MAIS DE
SE'CULO

""

NT

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

'9.06

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

NT

OZlS.
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DECRETO N° 70.163 FEVEREIRO

DE

DE

DO

18

PODER

DE

1972

Autoriza a cessão. sob a forma

de

utilização gratuita, dos terrenos de
marinha e acrescidos de marinha
que menciona. situados no Municipw de Matinhos. no Estado do Pa-

EXECUTIVO

versa, ou ainda. se houver tnadtm;
plemento de cláusula contratual
Art. 5° Este Decreto-entrará err- 'ei_
gor na data de sua publicação, revosadas as disposições em contrárt-r.
Brasília, 18 de
fevereiro de UH:..:
151" da
Independência e 24" da
República.

rand.

o Presidente da República. usando
da atribuição que lhe confere o .a-ttgc 81. item lII. da Constituição, e t ando em vista o disposto no Decreto-lei

EMÍLIO

DECRETO

a forma de utilização gratuita, :'t Prefeitura Municipal de Matinhos.
de

duas áreas formadas por terrenos de
marinha e acrescidos de marinha com
dezesseis mil seiscentos e setenta o
três metros quadrados e quarenta e

dois decímetros quadrados
.
16.673,42m2) e cinqüenta e dois mil
setecentos e noventa e três metros
ouadrados e trinta e dois decímetr.is
quadrados (52.793.32m2L localtzadas
entre o mar e a estrada de red-igem
de acesso a Matínhos, prolongandose desde o leito antigo do Rio M8tinhas até a divisa com terrenos na
posse de terceiros, no Município de
Matinhos. no Estado do Paraná. de
acordo com os elementos constantes
do processo portocolizado no Ministério da Fazenda sob o n'' 63.599. de
1970.
Art. 2.° A cessionária ·se obrigará a
urbanizar as áreas a que se refere o
art. 1° e a destiná-las exclusivamente a logradouros e à prestação
de
serviços de utilidade pública que não
constituam fonte de receita.
Art.
3° Competirá à cessionária
responsabilizar-se judicial ou extrajudicialmente Dor quaisquer direitos
de tercetros. relativamente às benfeitorias existentes nos terrenos objeto
da cessão.
Art. 4° O prazo para que se concrctlze o objetivo previsto no arttzn
2" deste ato. é de dois (2) anos. a
contar na data
da assinatura à'1
contrato. que será lavrado em Ilvro
oróprto do Serviço do Patrimonio da
União, tornando-se nula a cessão. in
dependentemente de Qualquer indenização, inclusive por benfeitorias realizadas, se ao terreno. no todo -u em
parte. vier a ser dada destinação dí

MÉDICI

N° 70.164
FEVEREIRO DE

n'' 178, de 16 de. fevereiro de 1967, de-

creta:
'
.
Art. 10 Fica autorizada a cessão, sob

G.

José Flávio Pécora

- DE
1972

18 DE

Autoriza estrangeiros a adquirirem
direitos sobre os terrenos que menczona.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o arLigo 81, item IIl, da Constituição f:
tendo em vista o disposto no art. 20;J
do Decreto-lei n- 9.760, de 5 de setembro de 1946, decreta:
Art. 1° Ficam autorizados:
~ adquirir o domínio útil,
em
transferência de aforamento:
1) Fortunato Bíondo, de nacionalidade italiana, da fração ideal de
8,31 % do terreno de marinha e acrescidos situado na Rua Marechal Cantuária número 102, correspondente ao
apartamento 301, no Estado da Guanabara, conforme processo protoconzaôo no Ministério da Fazenda sob (.
numero 50.595, de 1970;
.(;) Michael Abraham Cooper, de
naclonalídade americana, da traçao
ide&) de 1,275% do terreno de mannba situado na Avenida Atlânt.íca
número 2.856.
correspondente 1/)
apartamento 504, com direito a uma.
vaga na garagem, no Estado da Guatiara, conforme processo protocollzade no Ministério da Fazenda sob ~J
numero 11. 688, de 1971;
3) Ulderico D'Andrea, de nacionalidade italiana, da fração ideal de
1/136 do terreno de marinha e acres cidos situado na Rua Augusto Severo
numero 156, correspondente ao apartamento 303, no Estado da Guanabar a. conforme processo protocolíze
do no Ministério da Fazenda sob I)
numero 44.303, de 1971;
4) Eduard Keusen, de nacionalidade suiça, da fração ideal de 1124
co terreno de marinha situado nn
Rua da Glória número 190, correspendente ao apartamento 901, no êea)

ATOS DO PODER EXECUTIVO
ta>:1{1 da Guanabara, conforme proces-

so protocolizado no Ministério da Fa-

zenda sob o número 4.809, de 1969;
b) a adquirir direito de revigora1;'-5.0 de aforamento;
Eleonora Vuyk Bwan. de nacíonanecoe holandesa, do terreno de martuna situado na Estrada Leopoldo
Proes número 110, em Niterói, Estade' do Rio de Janeiro, conforme pror-esse protocolizado no Ministério da
Fazenda sob o número 41. 375, de
lJ~6;

']) a adquirir dtreíto de regutartza .

cno de aforamento:

1) Miguel Antonio Lamar, de nac.o»alldade libanesa, da Iraçâo ideal de
O.ll0456 do terreno de marinha situado na Avenida Atlântica numero
2.440, correspondente ao apartamento
3(!4, no Estado da Guanabara, conterme processo protocolizado no Ministérto da Fazenda sob o n- 112.29'1,
de 1969;

José Calvo Cambon e aucrmr.
V.gide Calvo, de nacionalidade eupnnhcla, da fração ideal de 1/26 do tP.frena de marinha e acrescidos situad" na Avenida Augusto Severo r-úmero 264, correspondente ao apartamonto 32, no Estado da Guanabara.
ccr.forme processo protocolizado no
Ministério da Fazenda sob o nutria-o
27 ~ 92, de 1971.
Art. 2° Este decreto entrará em v1zcr na data de sua publicação, "evosaoas as disposições em contra-to.
Brasília, 18 de fevereiro de 1972;
1[;1,. da Independência e 84' ría
Republíca ,

667

ta o que consta do Processo número
216.818-71 do Ministério da Educacac
e Cultura, decreta:
Art. 19 Fica autorizado o runcu-.
namento da Faculdade de Educacàc
Ciências e Letras, COm os CurS'J-S ue
Letras, Geografia, _:i:istória e Pecaecgta, mantida pela Sociedade Umversitárta Augusto Mota, no Estado da
Guanabara.
Art. 29 Este Decreto entrara em
vigor na data de sua publícaçâo, rcvoga.das as disposições em contrário.
Brasília, 18 de fevereiro de lD72;
1519 da
Independência e 849 da
República.
EMíLIO

G.

MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

DECRETO N9 70 .166

~

DE 18 DE

FEVEREIRO DE 1972

2)

EMÍLIO G.

MÉDICI

José Flavio Pécora

DECRETO N9 70.165 -

DE 18 DE

FEVEREIRO DE 1972
Autoriza o funcionamento da Faculdade de Educação, Ciénciae e Letras, com os Cursos de Letras, Geografia, História e Pedagogia, da Sociedade Universitária Augusto Mota, com sede na Guanabara.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artcgo 81, item IH, da Constituição. ce
acordo com o artigo 47 da Lei número 5.540 de 28 de novembro de 1968,
alterado pelo Decreto-lei nv 842, de 9
de setembro de 1969 e tendo em YJS~

Autor1za o funcionamento da FaCULdade de Ciências Administrativas e
Contábeis de
Lins, na cidade de
Lins, Estado de São Paulo, com O"
Cursos de Administração de Empresas e Ciências Ccmtébeis,

o

Presidente da República, usennc

das atribuições que lhe confere o artig-o 81, item IH, da Constituição, de
acordo com o artigo 47 da Lei numero 5.540, de 28 de novembro de
1968, alterado pelo Decreto-lei número 842, de 9 de setembro de 1969
e tendo em vista o que consta do Processo nv 1. 898-70 do Ministério da
Educação e Cultura, decreta:
Art. 19 Fica
autorizado o funcionamento da Faculdade de Ciências
Administrativas e Contábeis de Líne
na cidade de Lins, Estado de Sf:1J
Paulo, com os Cursos de Admhüstração de Empresas e Ciências Contábe-s, mantida pela Missão Salesiuna de Mato
Grosso, com sede em
Campo Grande, Estado de Mato
Grosso.
Art. 29 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 18 de fevereiro de 1971,
151Q da Independência e 84Q da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI
Jarbas G. Passarinho
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DECRETO NQ 70.167 -

DE

18

no

PODER

DE

FEVEREIRO DE 1972

Autoriza o funcionamento dos Cursos
de História e Geografia da Faculda.de Dom Aquino de Filosofia, Ciênmas e Letras - Campo Grande MT.

EXECUTIVO

Art. 2° Este Decreto entrara em VI'
gor na data de sua pucíicaçao, revogadas as disposições cru contrario.
Brasília, 18 de fevereiro de 1972:
151" da Independência e 84° ua
República.
EMÍLIO G.

MtDICl

Jarbas G. Passarinho

o Presidente da República, usando
nas atribuições que lhe confere o ertlgo 81, item lII, da Constituição, de
acorde com o artigo 47 da Lei numero 5.540, de 28 de novembro de
1968, alterado pelo Decreto-lei número 842, de 9 de setembro de 1969

e tendo em vista o que

consta do

Processo n'? 266. 564~71 do Ministério
da Educação e Cultura, decreta:

Art. 1<' Fica autorizado o Iuncíonamente dos Cursos de História e Geografia da Faculdade Dom Aquíno de.

Filosofia, Ciências e Letras, mantida
pela Sociedade Missão Salesíana . de
Ma to G1'OO5O, com sede em Campo
Grande, Estado de Mato Grosso,
Art. 2Q Este Decreto entrará em
vIgor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 18 de fevereiro de 1972;
151Q da Independência e 849 da
República.
EMíLIO G. MÉDICI

Jarbas G. Passarinho
DECRETO

NQ

70.168 - DE 18
1972

DE

FEVEREIRO DE

Co'~ceae

reconnecrmenm ao Curso
de Biblioteconomia da Universidade
Federal do Ceara, em Fortaleza
b'stado do Ceará.
'

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o ar
ttgu 81, item lU, da Constdtutção
dt- acordo com o artigo 47 da Lei nu.
mero 5.540, de 28 de novembro de:
191)B, alterado pelo Decreto-ter nu
mero 842, de 9 de setembro de
1~6l,1 e tendo em VIsta o que const-e
do .Processo n'' CFI!:-061-71 do Míms .
tcrio da Educação e Cultura, decreta:

Art. P E' concedido reconhectmento ao Curso de Bíblíoteconomia ua
Umversídade Federal do Ceará, com
sede em Fortaleza, Estado do Ceara

DECRETO

N.O 70.169
FEVEREfiO DE

- DE 18
1972

DE

Autoriza o funcionamento do Curso
de Engenharia Elétrica (modalidade eletrônica), do Instituto Nacictuü de Telecomunicações de Santa
Rita do Sapucaí, Estado de Minas
Gerais.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o ent1go 81, item rtt, da Constituição. de
acordo com o artigo 47 da Lei número 5.540, de 28 de novembro de
1968, alterado pelo Decreto-lei mime1'0 842, de 9 de setembro de 1969 e
tendo em vista o que consta do Processo n.« CFE 1.499-70 do Ministério
da Educação e Cultura, decreta.
Art. 1.0 Fica autorizado o Iuncionamento do Cur/3D de Engennar ia
Elétrica (modalidade eletcônicaj , do
Instituto Nacional de Telecomunicações de Santa Rita do Sapucaí mantido pela Fundação Instituto NacIOnal de Telecomunicações. com scae
em Santa Rita do Sapucaí, Estado de
Minas Gerais.
Art. 2.° Este Decreto entrará em
vígor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Brasília, 18 de fevereiro de Hl72:
151.° da Independência e 84.° da
República.
EMÍLIO G. Mllliwl
Jarbas G. Pussarínno

DECRETO N,? 70.170 - DE 18
FEVEREIRO DE 1972

DE

Autoriza o funcionamento cta Facutdade tciopret.ense de Filosotía, Crêncías e Letras - São Jose do RlO
Preto - SP.

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

ATOS

DO

PODER

tigo 81, item IH, da Constituição, de
acordo com o artigo 47 da Lei nnmero 5.540, de 28 de novembro de
1968, alterado pelo Decreto-lei número 842, de 9 de setembro de 1969 e
tendo em vista o que consta do Processo n.v 224-71-CFE do Mlntstérro da
Educação e Cultura, decreta:
Art. 1." Fica autorizado o funcionamento da Faculdade Ríopretense
de Fflosofla, Ciências e Letras, com
os cursos de Pedagogia, Estudos nUdais, Letras e Matemática, mantida
pela Scciedade Assistencial de üíducação e Cultura com sede em São
José do Rio Preto, Bstado de São
Paulo.
Art. 2.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogaaas as disposições em contrárío .
Brasília, 18 de fevereiro de 1972;
151.° da Independência e 84." da
República.
~;MÍLIO

G. MEDlc.:!

Jarbas G. Pasmrmne

D.ECRE'I'O N." 70.171 FEVEREIRO DE

DE 18 lJ~

1972

662

EXECUTIVO

da Aeronáutica, os quais respeitarão

as disposições das Convenções e Atos

Internacionais que o Brasil tenha ratificado e se ajustarão. no que couber, ao estabelecido pela Organização de Aviação Civil Internacional
(OACIJ.

Art. 2." O Minlstérío da Aeronaubaixará instruções fixando os
procedimentos a serem observados no
tráfego aéreo, os quais constituirão
parte integrante dos referidos métodos e normas e serão divulgados segundo os crttértos mais adequados.
tãca

Art. 3.° Na elaboração dos Métodos
e Normas a que se refere este decreto, não serão consideradas as de-

finições, regras e outras disposições
previstas no Regulamento aprovado
pelo Decreto n.s 57.786, de 11 de íevereíro de 1966, que contrariarem as
recomendações. e respectivas diferenças, da Organização de Aviação Civil Internacional ou a atual eetrutura do Ministério da Aeronáutica.
Art. 4.° Este decreto entrará em
vigor 45 (quarenta e cinco) dias após
a. sua publicação, revogadas as disposiçôea em contrário.
Bra.silia,18 de fevereiro de 1972;
151.0 da Independência e 84." da
República.

Dispõe sobre a circulação aérea soe-e
o território braeííeirc e dá outral)

nroníaencsae.

o

Presidente da Repúblíca. usarmo
atribuição que lhe confere o Artigo 81, item UI; da Constttuição, e
considerando que:
- as Defíníções, Regras de Vôo e diaposiç'5es correlatas, aprovadas pelo
Decreto n.v 57.786, de 11 de fevereiro de 1966, não mais se ajustam as
normas adotadas na circulação aérea
c á atual estrutura do Ministério da
Aeronáutica;
da

a contínua e rápida evoluçac
tecnlca da aeronáutica, em seus díterentes ramos, exige constante atualização das normas de circulação
aérea, d-ecreta:
Art. 1." Na circulação aérea sobre
o território' braallelro deverão ser 00servados os métodos e normas, para
esse fim aprovados pelo Minlsterto

EMÍLIO O. MtDIVl

J.

Ararine õâacéâo

I JECRETO

N.O

70.172 -

FEVEREIRO DE

DE

18

Dl!:

1972

ueooca o ...... ecreto n." 64.719, de 19

d~

junho de 1969, e restaura vtgénCÚ1
do Decreto n.O 41.660, de 7 de junho de 1957, que aprova o Regulamento de Uniformes para os Mtíitoree da Aeronáutica (RUMAER).

O Presidente da República, usando
da atrrbuiçüc que lhe confere o Artigo 81, item lII. da Constltulçâo, e
Considerando já ter sido ultrapassado o prazo estabelecido no Regulamento aprovado pelo Decreto número 64.719. de 19 de junho de 1969,
para a implantação deünrtíva do
plano de uniformes previsto no mes-

670
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mo Regulamento, por falta de aprovação de um tecido que satisfizesse
tecnicamente, não só às necesstdades

cümátacas do Pais, como também aos.
aspectos operacionais da Aeronautaca e às condições econômicas dos seus
militares: e

Considerando que o antecessor do
ti tua.I tn.ular do Mtnístérro da
Aeronáutica, tendo em vista a InexequtbiIldade da implantação do retendo
plano de uniformes dentro de um
novo prazo, propusera a Sua reíormulação, em Exposição de Motivos
n." 911GM3, de 11

de

novembro

de

1971, decreta:

Art. 1." E' revogado o Decreto número 64.719, de 19 de junho de 1969.

Art. 2," E' restaurada a vigência
do Decreto n. <> 41. 660, de 7 de junho

de 1957, que aprova o Regulamento
de Uniformes para os Militares da
Aeronáutica (RUMAER).
Art. 3.° Este decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.
Brasília, 18 de fevereiro de 1972;
151.° da Independência e 84.° da
Repúbllca..
EMÍLIO G.

J.

MÉDICI

Art. 2" Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revo
gadas as disposições em contrário.
Brasília. 18 de fevereiro de L
151" da
Independência e 84° dà
República,
EMÍLIO G.

sureao
DECRETO

N~ 70.174 DE 18 DE
FEVEREIRO DE 1972

Declara de utilidade pública a Qbril.
::iocwl Leste-Um "O Sol" com sede no Estado da Guanabara.

O Presidente da República, usanco
11& atribuição que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição e
acendendo ao que consta do Processo
M.J. 27.839, de 1969, decreta:
Art . 1° E: declarada de
utiüdane
pucüca, nos termos do artigo 10 da
Lei 91, de 28 oe agosto de HJ35, combinado com o artigo lodo Regulamenta aprovado pelo Decreto .. , .... ,
n'' 50.517, de 2 de maio de 1961, a
Obra Social Leste-Um "O Sol", com
sede no Estado da Guana bara .
Art. 2" Este Decreto entrara em vi
gor na data de sua publicação, .e n,
gadas as disposíçôes em contrárí -t ,
arasnia, 18 de fevereiro de 1972;
151" da
Independência e 84° da
Repu blíca .

Araripe Macêdo

EMíLIO G,

DECRETO N° 70.173 -

MtDICI

Buzaid

DE 18

MtDlcl

Al/redo Buzaid

FEVEREIRO DE 1972

Declara de utilidade pública a União
Norte Brasileira de Educação e Cultura - UNBEC, com sede em Recne. Estado de Pernambuco;

o Presidente da República, usancr
da atrfbuíção que lhe confere o ar-ftigo 81, item lII, da Constituição ~
atendendo ao que consta do Pro..(;.';~O
M J. 32,799, de 1971, decreta:
Art. 1° E: declarada .te utíttuu.te
pública, nos termos do u-tlgo .1" da
Lei 91, de 23 de agosto de 1935 C'~:11~
binado com o artigo 1° 10 ~~eg,;.ltmenta aprovado pelo Decreto
.
n'' 50.517, de :>. de mato de Hl61, a
União Norte Brasileira de âducaçao
e Cultura ~ UNBEC, com sede em
Recife, estado de Pernambuco.

DECRETO N° 70.175 -

DE

18

Dr::

l"EVEREIRO DE 1972

Declara de utilidade pública a Assoclação de Caridade São Framcuco
Xamer, COm sede em ltaguat, EstadJ) do Rio de Janeiro.

O Presidente da República, usano-.
da atrmuíçáo que lhe confere o arr.
ugo 81, item In, da Oonst.itutçào t:
atendendo ao que consta do Processe
M.J. 29.064, de 1971, decreta:
Art. 1°:E declarada
de utüídadc
pública, nos termos do artigo 1" da
Lei 91, de 28 de agosto de 1935, corn
binado com o artigo lOdo Regulamenta aprovado pelo Decreto
.
n- 50.517. de 2 de maio de 1961. a
Associação de Caridade Bâo Prcncía-

ATOS
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co Xavier, com sede em Jtaguai Estado do Rio de Janeiro.
Art. 2° Este Decreto entrará em "igor na data de sua publicação, rev.
gadas as disposições em contrárto .
Brasília, 18 de
fevereiro de 1972;
151
da
Independência e 84
da
República.

Art. 49 Este Decreto entrará em vtgor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 21 de rever-no de 1972;
151.0 da Independência E" 84.0 da
República.

0

0

EMÍLIO G.

MÉDICI

Alfredo Buzaid

DECRETO

N9

70.176 - DE 21
1972

DE

FEVEREIRO DE

EMÍLIO G.

MEDICJ

José Flávio Pécora
J. Araripe Macêdo

DECRETO N9 70.177 - DE 21
FEVEREIRO DE 1972

DE

Autoriza a transferência para o patrimônio da Empresa Brasileira de
Aeronáutica S. A. - EMBRAER,
do imóvel que menciona, situado
em São José dos campos, no Estado de São Paulo.

Concede permissão, em caráter permanente, à empresa Bucate x S. A.
- Indústria e Comercio, sediada no
Estado de São Paulo, para funcionar aos domingos e nos dias feriados civis e religiosos.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IIl, da Constituição .~
tendo em vista o dísposto no artigo
195 do Decreto-lei no 200, de 25 de
fevereiro de 1967, alterado pelo de
nc 900, de 29 de setembro de H169, e
no Decreto-lei nv 770, de 19 de agosto
de 1969, decreta:

o Presidente da República, usando
da atribuição 'que lhe confere o artigo 81, item IlI, da Constituição e
tendo em vista o disposto no artigo
7Q , § 2';>' do Regulamento aprovado
pelo Decreto nc 27.048, de 12 de agosto de 1949 decreta;
Art. 1'? Fica autorizada, em caráter permanente, a funcionar aos domingos e nos dias ferrados civis e
religiosos, a empresa Eucatex S. A.
- Indústria e Comércio,· estabelectda na cidade de Salto, Estado de São
Paulo, observadas as disposições Iegais vigentes, sobretudo as de proteçãc ao trabalho, na sua fábrica de
chapas duras localizada no referido
município, os setores de Picador, Desfibramento, Refinaçâo e Preparação
Química. Têmpera e Climatização

Art. 1.0 Fica o Serviço do Patrrmônio da União autorizado a promover
a transferência para o patrimônio da
Empresa Brasileira de Aeronáutica
S. A. - EMBRAER, do imóvel constituído de terreno e benfeitorias, com
a área de 224.562,OOm2 (duzentos e
vinte e quatro mil quinhentos e sessenta e dois metros quadrados), ucsmembrado de área maior e situado na
Estrada da Brejauvedra, em São José
dos Campos, no Estado de Bâo Paulo,
de acordo com os elementos constantes do processo protocolizado no Mínístério da Fazenda sob o nv 5.517.
de 1971.
Art. 29 O valor elo Imóvel a que se
relere o artigo anterior será computado para efeito de aumento da parncipaçâo da Uníâo no capital da referida empresa.
Art. 3.0 A transferência ora autorizada se formalizará mediante termo
a ser lavrado em livro próprio do
Serviço do Patrimônio da União.

Filtros de PÓ, Acabamento e Emba.agem, Tratamento de Agua e Caldeiras e Almoxarifado de Produçáo.
Art. 29 O presente Decreto entrará
em vigor na data de sua pubncaçâc.
revogadas as disposições em contrario.
Brasília, 21 de fevereiro de lY7?;
151.0 da Independência o 84." da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Júlio Barata
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DECRETO N.Q 7n.17e _.

DE

21

DE FEVEREIRO DE

1972

Dispõe sobre funcionamento, a título experimental, do Hospital dos Servidores da União, do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado, em Brasília, e dá outras providências.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o Instituto de Previdência e Assistência dos
Servidores do Estado nPASKi a promover, em caráter expertmental, sob
a forma de projeto, o funcionamento do Hospital dos Servidores da União
(HSU), do mesmo Instituto, em Brasília.
Parágrafo único. O projeto a que se refere este artigo será aprovado
por ato do Presidente do IPASE e vigorará pelo prazo de 2 (dois) anos.
Art. 2.0 Para o desenvolvimento do projeto de que trata este Decreto,
c HSU terá a seguinte estrutura básica provisória:
I -- Gabinete do Diretor;
II - Divisão Médica;
III - Divisão de Administração;
IV - Serviço de Pessoal;
V
Centro de Aperfeiçoamento e Especialização Médica;
VI - Conselho Médico;
VII - Comíssão de Planejamento e Controle de Custos.
Art. 3.0 Para atender ao disposto no artigo anterior, ficam criados provisoriamente, em Quadro Especial do HSU, os cargos em comissão e as funções gratificadas constantes do Anexo I, destinados a atender aos encargos
.-..e direção, chefia, assessoramento e secretariado,
Art. 4.0 Fica aprovada, na forma do Anexo Il, Tabela Provisória o..
Lotação, destinada a atender às necessidades de pessoal técnico especíaüzado, de nível superior e médio, admini-strativo e auxiliar, para o desenvolvimento do projeto a que se refere este Decreto.
Parágrafo único. A Tabela prevista neste artigo vigorará por 2 (dois)
anos, sem prorrogação, devendo o IPASE, nesse período, providenciar a
criação, no respectivo Quadro de Pessoal, dos cargos necessários ao funcionamento definitivo do RSU, de acordo com a sistemática de classificaçáo de cargos em vigor.
Art. 5. 0 A estrutura das unidades do HSU, prevista no artigo 2.0 deste
Decreto, bem como as suas atribuições e funcionamento serão definidas
em caráter provisório, em Regime Interno, a ser baixado pelo Presidente
do IPA8E.
Art. 6." Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário,
Brasflla, 21 de fevereiro de 1972; 151." da Independência e 84.'" da
República.
EMÍLIO G, MÉDiCI

Júlio BaTata

o

anexo mencionado no art. 39 foi publicado no D.O. de 22-2-72.

DECRETO NQ 70.179 - DE 22 DE
FEVEREIRO DE 1972

Autoriza o Serviço do Patrimômo da
União a aceitar a doação <..:.O terreno que menciona, no Estado do
Âmazonas.
o presidente da Repúbliea, usando
da atribuição que lhe confere o a: ti-

go 81, item TIl, da Constituição, e de
Mordo oom OS artigos 1.165 e :i .180
do Código Civil, decreta:
Art

U' Fica <J Servlco do Pa trtmô-

nio da União autorizado a acertar a
doação que, de acordo com a Lei Estadual nc 54, de 13 de julho de 1954,
alterada pelas Leis nvs 30 e 5007, de
17 de outubro de 1960 e 9 de dezembro
de 1009, respectivamente, e Decre.o

ATOS DO ~ODER EXECUTIVO

nc 1. 694, de 27 de fevereiro de 1970,
o Estado do Amazonas fez à União
Federal, de um terreno com a área
de 13.370,00 m2 (treze mil, trezentos
e setenta metros quadrados), situado
na margem esquerda da Estrada Gustavo Capanema, antiga Estrada para
Colônia Oliveira Machado, em Manaus, no Estado do Amazon-as, de
acordo com os elementos constantes
do processo protocolizado no Míntstário da Fazenda sob o nc 23.598, de
1970.
Art. 29 O imóvel a que se retere o
artigo anterior se destina ao uso do
Ministério da Marinha.
Art. 39 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrúrto.
Brasília, 22 de fevereiro de 1972;
1519 da Independência e 849 da
República.
EM:íLIo G. MEDICI

Adalberto de Barros Nunes
José Flávio Pécora

DECRETO N9 70. 180 - DE 22
FEVEREIRO DE 1972

DE

Exclui cargo do relacionamento ae
disponibilidade e aproveita seTviaor
disponivel do Ministério do 't'mbalho e Previdência Social.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item lU, da Constituição, e
tendo em vista o que consta do Processo nv 79-72, do Departamento Administrativo do Pessoal Civil, decreta:
Art. 19 Fica excluída do relacionamento constante do Anexo da Portaria nc 3.338, de 30 de junho de 1969,
do Ministro do Trabalho e Previdência Social, publicada no Diário {}J1,cial, de 14 de julho de 1969, 11m cargo de Auxiliar de Datiloscopista, código P-902. 8. A do Quadro de Pessoal
daquela Secretaria de Estado, considerado desnecessário nos termos do
disposto no art. 19, § 29, do Der-retolei no 489, de 4 de março de 1969.
Art. 29 Fica aproveitado no cargo
a que se refere o artigo anterior Raimundo Silva Santos, matr. número
2.190.526, colocado em disponibilidade pela Portaria ali mencionada.
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Art. 39 Este Decreto entrará em
vigor na data da sua pubhcaçâo, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 22 de fevereiro de 1972;
1519 da Independência e 849 da
República.
EMÍLIO G. MEDICI

Júlio Barata

DECRETO

N9 70.181 ~ DE
FEVEREIRO DE 1972

;"J2

DE

Torna sem efeito aproveitamento de
servidor e dá outras providencias.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição, e
tendo em vista o que consta do Processon9 7.114-71, do Departamento
Administrativo do Pessoal Civil, decreta:
Art. 19 Fica sem efeito o aproveitamento no cargo de Armazenísta,
código AF-102.8.A, do Quadro Único
de Pessoal da Universidade Federal
de Alagoas, de José Falcão da Silva.
em disponibilidade em igual cargo do
Quadro de Pessoal do Mírristarto do
Trabalho e Previdência Social, cons-.
tante do Decreto nv 69.302, de 28 do
setembro de 1971, publicado no U2a~
rio Oíicial de 29 seguinte, visto ter
sido julgado incapaz em Inspeção medica a que roi submetido.
Art. 29 O Ministério do Trabalho
e Previdência Social promoverá a
imediata aposentadoria do funcionáTio mencionado no artigo anteríor.
Art. 39 Este Decreto entrará Em vtgor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrártc,
Brasília, 22 de fevereiro de 1972;
1519 da Independência e 849 da
República.
EMíLIO G. MÉDICI

Jarbas G. Passarinho
Júlio Barata

DECRETO

NQ

70,182 - DE
1972

22

DE

FEVEREIRO DE

Aproveita no Ministerio da Aeronantica servidor em disponibilidade e
dá outras prcuuiéncias,

O Presidente da República, usarmo
das atribuições que lhe confere o ar-
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tigo 81, item lII, da Constituiçáo, e
tendo em vista que ao caso é de aplicar-se por analogia, o disposto no artigo 99, § 29 do Decreto-lei nc 200, de

25 de fevereiro de 1967, decreta:
Art. 19 Fica aproveitado, no cargo
de Oficial de Administração, código
AF-201.14.B, do Quadro de Pessoal

- Parte Permanente - do Mmisterio da Aeronáutica, Isar Pôrto Farrnon, em disponibilidade em igual
cargo do Quadro de Pessoal do Instituto de Previdência e Assistência
dos Servidores do Estado, em vaga decorrente da aposentadoria de Celína
Fonseca Ribeiro.
Art. 29 O disposto neste ato nâc
homologa situação que, em virtude de
sindicância, inquérito administrativo
ou revisão de enquadramento, venha
a ser considerada nula, ilegal ou contrária a normas administrativas vígentes.
Art. 39 O órgão de pessoal do Instituto de Previdência e Assistência. dos
Servidores do Estado remeterá ao do
Ministério da Aeronáutica, no prazo
de 30 (trinta), dias, a contar da vigência deste Decreto, os assentamentos funcionais do servidor mencionado no artigo 19.
Art. 49 Este Decreto entrará em vtgor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 22 de fevereiro de 1972;
da Independência e 849 da
República.
1519

EMíLIO G. MÉDICI
Júlio Barata
J. Araripe M ccédo

DECRETO NQ 70.183 -

DE

~2

DE

FEVEREIRO DE 1972

Acrescenta etispositlvo ao nec-ezc
n9 54.308, de 25 de setembro ae
1964, alterado pelo Decreto númEro
60.769, de 29 de maio de 19ô7, que
espeCífica as funções permanentes
no exterior.
O Presidente da- República, usando
da atrtbuíçâo que lhe confere o arti-

go 81, item III, da Constituição, e
tendo em vista o disposto DO artdgc
103, item 1, letra "a", do Decreto-Ieí
TI.9 728, de 4 de agosto de 1969, decreta:
Art. 19 Flca acrescentada a alínea
"e" ao inciso III do artigo 19 do Decreto nc 54.308, de 25 de setembro de
1964, na forma abaixo:
"Art. 19 .•..••.•...........•.•...•.
UI .
e) na Comissão Naval Brasileira na
Europa. "
Art. 29 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 22 de fevereiro de 1!n2;
1519 da Independência e 849 da
República.
EMÍLIO G .. MtDICI

Adalberto de Barros Nunes

DECRE"To

N9

70.184 -

DE 22 DF

FEVEREIRO DE 1972

Dispõe sobre provimento de cargo em
comissão do Ministério da Aeroná1.l-

uca,
o Presidente da Sennb .íca, usando
da atribuição que lhe confere o artãgo 81, itens III e VIII, da Constituição, decreta:
Art. 19 Para o cargo, em comissão,
de Diretor da Administração 00 Aeroporto Internacional do Galeão, de
que trata o Decreto-lei nc 885, de 23
de setembro de 1969, poderá ser nomeado Oficial Superior da Aeronautica na Reserva, ou civil dtptomauo
em curso superior, por ato do :resi~
dente da República, mediante proposta do Ministro da Aeronàunca,
A rt 29 Este Decreto entrará. em
vígor na data de sua publlcaçáo, revogadas as disposições em conu.árto .
Brasília, 22 de fevereiro de 1972;
151Q da Independência e 84Q da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI
J. Araripe Macedo
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DECRETO NQ 70.185 -

DE

23

Dê'.

FEVEREIRO DE 1972

Dispõe sobre o Proçrama Nccioruü de
Teletiucaçac (P RONl'EL) e dá ou-

tras providencias.

o Presidente da República, no uso
das atribuições que lhe confere o :iTtígo 81, itens III e V, da Oonstttutção, decreta:
Art. 19 Fica ínstituídc o "Programa Nacional de Teleducaçào
PRONTEL", organismo de natureza
transitória, visando à íntegraçao. em
âmbito nacional, das atividades dldatícas e educativas através do RadIo,
oa Televisão e outros meios, de rorma articulada com a Política Naclo..
na! de Educação.
Art. 2Q Para efeito de supervrsac
o PRONTEL é vinculado à secretaria
Geral do Ministério da Educaçao e
CUltura.
Art. 3Ç1 As atividades de que trata
o art. 15' serão supervisionadas t' coordenadas por uma Comissão de Adrnl·
mstraçào, constituída de 6 (SelS>
membros, sendo um deles o ccoccenador, todos designados pelo Míntstre
ela Educação e Cultura.
Parágrafo único. Os demais coraponentes da Comissão de Admímstraçào do PRONTEL serão 2 (dois r representantes do Ministério da Educação ~ Cultura, 1 (um) do Mmisterto das Comunicações, 1 (um) do MImetcno do Planejamento e Coordenação Geral e 1 (um) do Míntstérro
ca Fazenda, indicados pelos respecnvos Ministros de Estado.
Art. 4,9 O PRINTEL será executaao com recursos orçamentários federais, estaduais e extraorçamenta1'105, de fontes internas e externas.
que sejam destinados às atividades de
que trata o artigo 1Ç1 deste decreto.
Art. 59 Será aberta, no FNDE Fundo Nacional de Desenvolvimento
da Educação, uma subconta .renonnnada FUNDO ESPECIAL PARA TELEDUCAÇAO, nas condições previatas nos artigos 71 e 73 da Lei nume1'0 4.320-64, destinada à provisão ce
recursos para financiamento dos projetos a serem administrados »u executados pelo PRONTEL.
§ 1Q As dotações orçamentárias CO!l~
sígnadas aos órgãos do Mínístérto da
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Educação e Cultura, destinadas aos
projetos relativos à 'I'eleducaçáo se~
ráo automaticamente integradas ne:;~
se FUNDO ESPECIAL.
§ 29 O F'NDE poderá destinar recursos para o financiamento, tocai ou
parcial, de projetos que integrem o
PRONTEL.
•
§ 39 Os recursos provenientes de
empréstimos externos serão oeposuados em conta especial no Banco co
Brasil S.A., em nome do FUNDuES_
PECIAL PARA TELEDUCAÇAO.
§ 4 9 Os recursos postos à .üsposicão do PRONTEL serão depositados
em conta especial, aberta à sua ornem no Banco do Brasil S.A.
§ 5Q O PRONTEL se desenvolvera
SüD rorrna de serviços em Regime ue
Programação Especial, seguindo programas especiais de trabalho e pela
auoçàc de normas peculiares de aphcação, devendo as despesas ser elassincaoas de acordo com o parágrafo
uníco do artigo .20 e artigo 71 era LeI
nc 4.320, de 17 de março de 1964.
§ 69 Os recursos ainda existentes
em quaisquer órgâcs do Mlnísterio da
Educação e Cultura destinados a atívíuades relacionadas cem a 'I'eíeuucaçâc deverão ser progressivamente repassados para PRONTEL, na forma
do s 4° deste artigo, mediante proposta da mesma Comissão.
Art. 69 O PRONTEL prestara contas dos recursos aplicados ao FNDE
de acordo com as normas vígentee ,
Art. 79 O Ministro da Educaçao e
cultura, mediante proposta ia Comi s são de A d ministração do
PRONTEL, estabelecerá normas visando à elaboracao de convênios a. serem
celebrados cem outros órgãos, ou com
os Estados e Distrito Federal.
Art. 8.9 Para o desempenho de m..as
atribuições, a Comissã-o de Aormmstração d-o PRONTEL utilizará ()S recursos adminístratdvos, inclusive pessoal, dos órgãos do Ministério da Educaçao '2 Cultura.
Art. 99 O PRONTEL disporá de
uma Secretaria Executiva, cujo trtu(ar será desrgnacío pelo Ministro da
Iãducaçâo e Cultura, mediante indicação da Comissão de Admínístraçàc ..
Parágrafo único. Poderá ser criade em cada Estado, quando necessá1'10, órgão executivo de modo a roaeíbíhtar a consecução dos objetivos df'l
PRONTEL.
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Art. 10. Para atender os encargos
do programa, o Ministro da Educa~
ção e Cultura poderá requisitar, de
acordo com a regulamentação perttnente, servidores de outros setores
governamentais, bem como contratar
especialistas, por prazo determinado
na forma do artigo 97 do Deereto-Ier
nc 200, de 25 de fevereiro de 1967,

com a redação dada pelo Decreto-lei

nv 900, de 29 de setembro de 1969.
Art. 11. A Comissão de Administração do PRONTEL poderá contra-

tar, se necessário, serviços de empresas especializadas relativas a conaultorta, supervisão, avaliação e execução de projetos.
Art. 12. O PRONTEL deverá compatibilizar suas ações com o Sistema
Avançado de Tecnologias Educactcnaís (SATE). previsto no Decreto numero 65.239, de 29 de setembro de
1969, notadamente para efeito de implementação da orientação de íongo
prazo que vier a ser definida e com
vistas à progressiva implantação do
projeto de Tecnologias Avançadas para a Educação, atualmente em fase
de estudo de viabilidade.
Art. 13. O Regimento do PRONTEL
será aprovado por ato do Ministério
da Educação e Cultura.
Art. 14. O presente Decreto entrará. em vigor na data de sua publicação, revogado o Decreto no 70.066, de
26 de janeiro de 1972.
Brasília, 23 de fevereiro de 1972;
1519 da Independência e 849 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Jarbas G. Passarinho
João Paulo dos Reis Velloso
Hygino C. Corsetti

DECRETO N° 70.186 DE

Parágrafo. único. No exercícío des-

sa competência, poderá o IBDF celebrar convênios, delegar poderes, etendidas as exigências da legislação aplicável, bem como adotar as provídencias necessárias junto aos órgãos do
Estado da Guanabara para cumprfmenta do presente Decreto.
Art. 2° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrár!o .
Brasília, 23 de fevereiro de 10'/7.;
151.<) da Independência e 84.9 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

L. F. Oime Lima

DECRETO N° 70.187 FEVEREIRO DE

DE

23 ,)E

1972

Publica os índices de atualização monetária dos salários dos -ütímos Z4

(vinte e quatro) meses, na torma
eetabetecuia na Lei n.9 5.451, de 12
de junho de 1968, e dá outras orovidências.

José Flávto Pécora

FEVEREIRO

go 81, item H'I, da Constituição. e
tendo em conta o disposto no Mt-:.~n
30 do Decreto-lei n.v 289, de 28 de
fevereiro de 1967, decreta:
Art. 1° Compete ao Instituto 3rD,sileiro de Desenvolvimento Floresta I
- IBDF a administração e conservação de todas as áreas integrantes (~0
Parque Nacional da 'I'ijuca fixadas
pelo Decreto n'' 60.183, de 8 -re ....evcreiro de 1967, e dos imóveis nelas localizados.

DE ~3 DE

1972

Dispõe sobre a administração das
áreas integrantes do Parque Nacional da Tíiuca.

O Presidente da República, no ..lSO
da atribuição que lhe confere o artí-

O Presidente da República, -tsando
da atribuição que lhe. confere :J artigo 81, item !II, da Constituição e
tendo em vista o disposto no § 2° co
artigo 1.9 da Lei n.v 5.451, de 12 de
junho de 1968, decreta:
Art. 1° Para reconstituição dos calárlos reais médios dos últimos
/,4
(vinte e quatro) meses, conforme estabelecido no § 2° do Artigo l° da J.et
n'' 5.451, de 12 de junho de 1.9'18
serão utilizados os seguintes coeficíentes, aplicáveis aos salários dos meses correspondentes. para os acordos
coletivos de trabalho ou decisões da

fi7
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Justiça do Trabalho,
cuja vtvêncía
termine no mês de fevereiro de 1972.
Mês
Coeficiente
Fevereiro de 1970..............
Março de 1970..................
Abril de 1970....................
Maio de 1970..................
Junho de 1970..................
Julho de 1970..................
Agosto de 1970..................
Setembro de 1970.,............
Outubro de 1970................
Novembro de 1970..............
Dezembro de 1970..............
Janeiro de 1971................
Fevereiro de 1971..............
Março de 1971..................
Abril de 1971...................
Maio de 1971..................
Junho de 1971..................
Julho de 1971..................
Agosto de 1971.................
Setembro de 1971..............
Outubro de 1971................
Novembro de 1971..............
Dezembro de 1971..............
Janeiro de 1972.................

1,-16
1.,44

r.tt

1.39
1,37
1,35
1,32

1.29
1,27
1,2fJ
1.::'.4
1,23
1,20
L19
U 7
1.16
1,14
1,lJ

1,09
1,08
l.07
1,05
1,04

1,02-

.Parágrafo único. O salário real mádlo. a, s~r reconstituído será a média
an~meYca dos valores obtidos pela
aplicação dos coeficientes acima <tos
salários dos meses correspondentes.
Art. 2 0 Este Decreto entrará em V!,
gor na data de sua publicação revogadas as disposições em -ontrárro ,
r; ~rasília,

23 de fevereiro de 1972;
da
Independência e 34<:< da
República.

1v1

EMÍLIO G.

MÉDICI

Júiía Baraia

DECRETO N° 70.188 - os 24 DE
FEVEREIRO DE 1972
Concede reconhecimento do Curso de
- Engenharia Civil da Escola de Engenharia Mauá do Instituto 1k!r.tua
de Tecnologia, com sede em São
Paulo - SP.

G Pr~si~e~te da Repüblíca, usandc
das atrfbuições que lhe confere o ar
tigo 81, item lII, da Constituição de
acordo com o artigo 47 da Lei .. : ...
n'' 5.540, de 28 de novembro .te H16B,
alterado pelo Decreto-lei nv 842, de 9
de setembro de 1969 e tendo ':'TIl 'lista
o que consta do Processo
.
nc 205.141-72 do Ministério da Edu..
cação e Cultura, decreta:

Art. 1° f: concedido reconhec'mento
do Curso de Engenharia Civil da E-;·
cola de Engenharia Mauá mantido
pelo Instituto
Mauá de I'ecncogia
com sede em São Paulo, Estado de
São Paulo.
Art. 2<:< Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, rrvogadas as disposições em contrário.
Brasília, 24 de fevereiro de !H72;
151<:< da
jndependêncía e i4°
da
República.
EMíLIO G.

MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

DECRETO NQ 70.189 - DE 24 DE
FEVEREIRO DE 1972
Concede reconhecimento 'ia Faculdade de Engenharia "Armando AlM
vares Penteada" - S. Paulo - SP,
O Presidente da República, usacdc
das atribuições que lhe confere .J artigo 81, item lII, da Oonetít.nçào, de
acordo com o artigo 47 da Lei ..... ,
nc 5.540, de 28 de novembro de 1968,
alterado pelo Decreto-lei n- H2, 'la a
de setembro de 1969 e tendo em vista
o que consta do Processo
.
n" CFE n'' 2.065-70 do Mimstérto da
Educação e Cultura, decreta:
Art. 1 f: concedido reCOnJ.1C~ml~J.1M
to da Faculdade de Engenharia da
Fundação "Armando Alvares Penteádo", com os Cursos de Engvnheíroe
Civis, de Engenheiros Mecânicos, de
Engenheiros Metalurgistas e te Engenheiros Quimicos, com sede em 53/)
Paulo, Estado de São Paulo.
Q

Art. 2<:< Este Decreto entrará -m
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário
Brasília, 24 de fevereiro de 1972;
1510
da Independência e -'S4<:< da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

DEORETO NI? 70.190 FEVEREIRO 1972

DE

24

DE

Autoriza a cessão gratuita de imóvel
à Prefeitura Municipal de Fortaleza, Estado do Ceará

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição, e
tendo em vista o artigo 1° e seu para-
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grafo único do Decreto-lei nv 178, de
16 de fevereiro de 1967, decreta;

Art. 19 E' autorizada a cessão gratuita à Prefeitura Municipal de For-

taleza, Estado do Ceará, de uma área
de terra com 2.400,00 m2 (dois mil e

quatrocentos metros quadrados), de
propriedade da União, jurisdicionada
ao Ministério da Aeronáutica, 'ocan-

zada na Avenida Borges de Melo, na
Vila Residencial dos Sargentos da Ba-

se Aérea de Fortaleza, Estado tio
Ceará, de acordo com os elementos
constantes do processo

protocolactc

no Ministério da Aeronáutica sob o
n'' 24-03-1.351-71.

--

Art. 29 O terreno a que se refere.

o artigo anterior se destina à construção de um trecho da Avenida.
Agua-Nhambi, projetada para a cidade de Fortaleza.
Art. 39 A cessão ora autortzada
efetivar-se-á mediante termo lavrado
na Delegacia do Serviço do Patrimônio da União no Estado do Ceará, do
qual constarão, obrigatoriamente, como condições essenciais:
a) Que o imóvel reverterá ao Patrimônio da União, sem qualquer Indenização, se, no todo ou em parte
for utilizado para fim diverso daquele que lhe é destinado;
b) ~ue a Prefeitura Municipal de
Fortaleza se compromete a executar
os seguintes serviços, sem ônus para
a União:
1 - Construir novas restdêncíae
em substituição às que forem prejudicadas pela construção da nova
Avenida, em local tndlcade pelo Mi·
nistério da Aeronáutica;
2 --:- Asfaltar, prover de iluminação,
arborizar e urbanizar a Avenida Borges de Melo em toda sua extensão:
3 - Construir, caso necessário, muros de testada para a Aven.da AgemNhambi, em altura compatível com
seu lISO.
c) O prazo para que se concrenzem as providências previstas neste
decreto.
Art. 4° Este decrete entrará em vigor na uata de sua publicação revcgadas as disposições em contrãrio.
Brasília, 24 de fevereiro de 1972'
1519 da Independência e 849· d~
República.
EMíLIO G. MÉDICI

Jose Flávio Pécorc
J. srcripe Macedo

DECRETO N9 70.191 - DE 24
FEVEREIRO r
1972

DE

Reãistribui cargo, com a respectiva
ocupante, para o Departamento Nacional de Obras de Saneamento, do
Ministerio do Interior, e dá outras
providênctas.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item III, da Constatuíçâo, e
tendo em vista o disposto no artigo
99, § 29 do Decreto-lei nv 200, de 25
de fevereiro de 1967, decreta:

Art. 1° Fica redistríbuído, para o
Quadro de Pessoal do Departamento
Nacional de Obras de Saneamento
(DNOS), 1 (um) cargo de Médico,
TC-B01. 22 .B, ocupado por Bertha.
Serebrenick, oriundo do Quadro de
Pessoal, em extinção, da antiga Comissão do Vale do São Francisco,
atual Superintendência do Vale do
São Francisco (SUVALE), mantido o
regime jurídico da servidora.
A.:t. 2Q A redistribuição de que tra.,
ta este Decreto, não homolog:- situa..
ção que, em virtude de sindicância,
inquérito administrativo ou revisão de
enquadramento, venha a ser considerada nula, ilegal ou contrária às
normas administrativas em vigor.
Art. '3Q O órgão de pessoal da Superintendência do Vale 10 sso FranCISCO remeterá, no prazo de 30 (trmt.a) dias, a contar da publicação deste
Decreto, ao Departamento Nacional
de Obras de Saneamento, o assentamento funcional da servidora meneionada no artigo 19.
Art. 4Q A ocupante do cargo ora
continuará a perceber
pela dotação do órgão de origem até
que o orçamento do Departamento
redistrfbuído

~o~;fg~a; ~e r~~~:osdene~:s~~~~n;Q~
pagamento da despesa resultante do
cumprimento deste ato.
Art. 59 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 24 de fevereiro de 1972;
1519 da Independência e 84° da
República.
EMíLIO G. MÉDICI

José costa Cavalcanti
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DECRETO

N° 70.192 DE ;,,4 DE
FEVEREIRO DE 1972

Autoriza o funcionamento !la 1i'acutiuuie de Educação Física da A1,ta
Araraquarense - S.P.

o Presidente -ía República, usan tc
das atrtbuíções que lhe confere -) ~l'~
tigo 81, item !lI. da Constttutção, de
acordo com o artigo 47 da el
.
n'' fi 540, de 28 de novembro ip ~!-)38
alterado pelo Decreto-lei no 842, de 9
de setembro de 1969 e tendo »m .teta
o que consta 'o Processo
n'' CFE n" 144-71 do Ministérto da
Educação e Cultura, decreta:
Art. 19 Fica autorizado o funcionamento da Faculdade de Edur-acâo :."1sica da Alta Araraquarense. -canf.t-ia
peta Associação Santafessulense de
Educação e Cultura,
com .sede em
Santa Fé do Sul, Estado de São Paulo.
1:'-'i'Tl
Art. 2° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, .rJlA
vogadas as disposições em contrário.
Brasília, 24 de fevereiro .te '972;
151" da
Independência e 84° .([8,
República.
EMíLIO G. MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

DECRETO

N" 70.193 DE
FEVEREIRO DE 1972

24

DE

Autorzza o funcionamento da Faculdade de Educação Fisica ae Lins,
em Lins, Estado de São Paulo.

O Presidente da República. usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item nr, da Constit.níçã.i, -:ic
acordo com o artigo 47 da'----'ej
.
nv 5.540, de 28 de novembro de .t9ô8
alterado pelo Decreto-lei nc 842, de 9
de setembro de 1969 e tendo em vista
o que consta do Processo ..... '., .....
CFE nc 089-71 do Ministério da Educação e Cultura, decreta:
Art. 1° Fica autorizado a nnnnonamenta da Faculdade de Educação Fisíca de Lins, em Lins - Estado de
São Paulo, mantida pela Missão ;:)::1••
lesíana de Mato Grosso com sede em
Campo Grande, Estado de l\flJ.t,0
Grosso.

Art. 2° Este Decreto entrar-á em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contra-io.
Brasília, 24 de fevereiro te 1972;
151"
da
Independência e 84° da
República.
EMíLIO G.

MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

DECRETO

N" 70.194 )E
FEVEREIRO DE 1972

24 DE

Autoriza o funcionamento da 1j''J/~1.ll.
dade de Filosofia, Ciências e Letras
de ltatiba, Estado de São P:tIJ)o.

o Presidente da República usando
Cas atribuições .rue lhe confere J artigo 81, item IH, da Constituição, de
acordo com o artigo 47 da ,-,81
n" 5.540, de 28 de novembro 'u" 1'1\)8\
alterado pelo Decreto-lei nc 842, de 9
de setembro de 1969 e tendo -m vía'e
o que consta do Processo , .....
n'' 589-71 do Ministério da Educacâc
e Cultura, decreta:
Art. 19 Fica autorizado o funcionamento da Faculdade de ieilosorre,
Ciências e Letras de Itatiba, com os
cursos de Letras (de curta ilrra,,:itrl e
de duração plena), de Matemática e
de Estudos Sociais a ser mantida pelo Instituto de Ensino SUperior
{ta
Região Bragantdna, na cidade de rta..
tiba, Estado de São Paulo.
Art. 2° Este Decreto entrará em
VIgor na data de sua publicação, tevogadas as disposições em contrário.
Brasília, 24 de fevereiro de U'Z2;
isrv da Independência. e 849 da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

DECRETO N° 70.195 -

DE 24 D€

FEVEREIRO DE 1972

Autoriza o funcionamento ta. Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras
"Castro Alves", São Paulo -- SP.
O Presidente da República, usando
rias atribuições que lhe confere.) i1iügo 81, item IH, da Oonstttuiçâc de
acordo com o artigo 47 da ·Jf;i •.
n'' 5.540, de 28 de novembro Ie 19681

ti80
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~42,

de g

de setembro de 1969 e tendo -m vista
o que consta do Processo
,
.
CFE número 769-70 do Ministério da
Educação e Cultura, decreta:
Art. 1(1 Fica autorizado o funcionamento da Faculdade de jrtlosofla,
Ciências e Letras "Castro

Alves",

com os Cursos de Pedagogia B T.etras.
mantida pelo Instituto de Ensino S'l··

perior "Castro Alves" com sede em
São Paulo, Estado de São Paulo.
Art. 2° Este Decreto entr..u-á -cn
vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contr ario.
Brasília, 24 de
fevereiro de 1912;
1510
da Independência e 34° da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

~ l)E
FEVEREIRO DE 1972

DECRETO N° 70.196

24

DE

Autoriza o funcionamento do Curso
de Pedagogia da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Nom;.
Iguaçu - em Nova Iguaçu - Es~
tado do Rio de Janeiro.

DECRETO N° 70.197 - «a 24 nu
FEVEREIRO DE 1972
Autoriza o funcionamento da Faculdade de Ciências Econômicas, Crvntábeis e Administrativas -le NCWQ
Iguaçu, Estado do Rio de Janeiro.
O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere '.J artigo SI. tem IH. da Constituição de
acordo com o artigo 47 da :_ei
.•
ne 5.540, de 28 de novembro de 1968,
alterado pelo Decreto-lei n' >\42 de 9
de setembro de 1969 e tendo em vista
o que consta do Processo .... _.. . .. n'' 203.807-72 do Ministério ia Educação e Cultura, decreta:
Art. 1Ç> Fica autorizado o funcionamento da Faculdade de Otên elas
Econômicas, Contábeis e Administratlvas de Nova Iguaçu com -l~ .crs.e
de Ciências Contábeis e Admmtstrativas mantida pela Associação Br.istletra de Ensino Universitário - AREU
com sede em Nova Iguaçu, Sstado do
Rio de Janeiro.
Art. 2° Este Decreto entrará?m
vigor na data de sua pubücaçâo, ~€
vogadas as disposições em contrario.
Brasília, 24 de
fevereiro de 1972;
Independência e i\1" da
151° da

República.
EMÍLIO G.

o

Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere a artigo 81, item IH, da Constituição, de
acordo com o artigo 47 da ,--,fli
nÇl 5.540, de 28 de novembro de 1968,
alterado pelo Decreto-lei nc 842, de 9
de setembro de 1969 e tendo em vis-a
o que consta do Processo ....
nv CFE 080-72. do Ministério 'ia EdUcação e Cultura, decreta:
Art. l Q Fica autorizado o funcionamento do Curso de Pedagogia da l- acuIdade de Filosofia, Ciências lo: Letras de Nova Iguaçu, mantido pern
Associação Universitária "José P'l,úStino Costa" com sede em Neva Iguaçu, Estado do Rio de Janeiro.
Art. 20 Este Decreto entrará am
vigor na data de sua publicação, rc..
vogadas as disposições em contrário
Brasília, 24 de
fevereiro 1e lY;2;
151g da Independência e 841( da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

DECRETO Nº 70.198, DE 24
FEVEREIRO DE 1972

DE

Regulamenta o Decreto-lei n9 1.023.
d13 21 de outubro de 1969. q;;'3 dispõe sobre a tarifa de utilização de
Faróis, e dá outras providências.

O Presidente da República. usando
da atribuição que lhe confere
artigo 81, item UI, da constituição,
decreta:

°

Art. 1º A tarifa de utilização de
Faróis, de que trata o artigo 1v do
Decreto-lei nv 1.023-1969. será cobrada em retribuição à efetiva utilização dos serviços de sinalização náutica de proteção à navegação. a cargo do Ministério da Marinha - Diretoria de Hídrografls. e Navegação.
Art. 2º Os navios estrangeiros que
demandarem os portos do Brasil, pro,
cedentes de quaisquer portos, com
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carga ou em lastro, conduzindo passageiros ou não. ficam obrigados ao
pagamento da tarifa de utilização de
Faróis, na f arma estabelecida neste
Decreto.
§ 1Q A tarifa de utilização de Faróis será devida tantas vezes quantas forem as entradas que derem os
navios em qualquer porto nacional,
tanto na viagem de dlreitura quanto
na de torna-víagesn ,
§ 2Q Para efeito deste "decreto. os
navios que gozem as regalias de pu....
quetes, bem cccno os vapores de Iínhas regulares que forem habilitados
pelas autoridades fazendárias a gczar das regalias atribuídas aos paquetes, pagarão a tarifa de utilização de Faróis somente nos dois primeiros portos em que derem entrada,
tanto na viagem de direítura cOIDQ
na de torna-viagem. recebendo da
Capitania, Delegacia ou Agência do
Ministério da Marinha, do primeiro
porto de entrada. um "Passe" que
servirá de prova nos demais portos.
§ 39 As regalias de que trata o parágrafo anterior serão atribuídas ou
navio, reúne as seguintes condições
e forma seguintes:
I - O órgão competente da Se..
cretaria da Receita Federal do Mi..
nistério da Fazenda expedirá o Cer..
tificado de Regalias de Paquete, a
requerimento do interessado, desde
que o Ministério da Marinha decida
e comprove, através de suas Capitanias, Delegacias e Agências, que o
navio reúne as seguintes condições
mínimas indíspyensávels:
a) possuir acomodações para passageiros em numero igual ao da tripulação;
O) ter feito duas viagens redondas
na linha regular pg.ra a qual está
inscrevendo-se durante o ano que
antecede o requerimento de habllítacâo da regalia; e
C) possuir documentação hábil das
SOciedades Classificadoras, contendo
as características principais do navio.
II - As regalias assim concedidas
serão sustadas, automaticamente, oa:-:;0 o navio abandone Ou interrompa
sua seqüência à linha regular por
período superior a 24 (vinte e auatI·O) meses consecutivos.
III - As regalias concedidas, até
a presente data, deverão ser revalídadas, a requerimento dos íntcrcs-

B81

sadoa; no prazo de 90 (noventa) dias.

a contar da vígêncía do presente de..
ereto, ficando cem efeito as dos navios que não preencherem as condições mínimas estabelecídas no ínciso I, deste parágrafo.
§ 4 Q Considera-se viagem de direitura a que a embarcação realizar até
dar entrada, por inteiro. no porto
de destino. e a torna-viagem é o regresso do navio saído de porto no
dual dera entrada par inteiro. QuanA
do houver alteração na rota e a embarcação for een primeiro lugar ao
porto de destin-o, a entrada neste
porto é considerada o fim da viagem
de díreltura. e a saída será o inicio
da torna-viagem.
Art. 3° A tarifa de utilização de
Faróis será acrescida de 50% (cínqüenta por cento) para navios de
mais de 50.000 toneladas de arqueação e de 10ü% (cem par cento) para
os de mais de 1QO.000 toneladas de
arqueação.
Art. 49 A tarifa de utiliza-ção dQ
Faróis não incidirá:

a) sobre as embarcações estrangeiras que. saídas de um porto onde
hajam pago o tributo, tocarem ou
derem entrada em outro do mesmo
Estado, ou regressarem 00 mesmo
porto de' onde tenham saído por mo..
Uva de arribada ou força maior;
b) sobre as ecnbarcacões eatrangeí..
ras, arribadas por motivos humanítáríos (salvamento, aquisição de medicamentos, água. víveres, material
de custeios, reparos, socorro. desem..
barque de náufragos ou doentes), não
realizando receita no porto;
C) sobre as embarcações de instrução ou de guerra, desde lPe não
façam operação de carga ou descarga;
d) sobre Os navios que conduzirem
expedição clentífíoa, sempre que não
façam operação de comércio; e
e) sobre embarcações de lotação
inferior a 1. 000 (mil) toneladas de
carg-a.
Art. 5(1 O valor da tarifa de utdüzacão de Faróis, de que trata este
Decreto, é fixado em Cr$ 540,00 (qUInhentos e quarenta cruzeiros). o
qual será atualizado par ato do Mlnlstro da Marinha mediante proposta
da Díretorta de Hidrogra!fiae Navegªção, ouvido o Ministério da Fazenda,
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Parágrafo nníco . A atuallzaoâo do
valor da tarifa de utilização de Faróis será feita no máximo uma vez
por ano, passando a vigorar. em prazo não inferior a 30

(trinta)

dias

após a data da publicação do novo
valor no Diórío Oficuü,
Art. 69 Aos sábados. domingos,

fe~

rrados e fora. do horar!o norma! de
expediente, 03 navios serão despachados na repartição competente da
Secretaria da Receita Federal, mediante Termo de Responsabilidade
que garanta o pagamento da tarifa,
sendo-lhes fornecido. pela Capitania,
Delegacia ou Agência local do Minis-

térto da Marinha. um "Passe Provisõno". no Qual deverá constar que
foi assinado o respectivo Termo de

Responsabilidade. para apresentação
no próximo porto de escala.
§ 19 O Termo de Responsabilidade
dev-erá ser dado baixa, após 2 (dois)
dias úteis da sua assinatura, mediante apresentação do comprovante de
pagamento da -anra,
§ 29 .Todas as vezes Que um navio
estrangeiro se apresentar para. despacho à repartição do Ministério da
Fazenda, munido do "Passe Provisório" do porto de escala imediatamente anterior. deverá assinar o
Termo de Responsabilidade, na rorma deste artágo.
§ 39 A Capitania, Delegacia ou
Agência local, do Ministério da Marinha, só concederá o "Passe de Saida" a navios estrangeiros, mediante
apresentação do comprovante de pagamento da tarifa ou do "Passe
provisório", sem prejuízo das demais
exigências, formalidades e papéis estabelecidos pelo Regulamento para o
Tráfego Marítimo (RTM).
Art. 79 Os recursos provenientes da
arrecadação da tarifa de utilização de
tarôís terão aplicação especifica nos
serviços que envolvam a manutenção
e ampliação da rede de balizamento
marítimo. fluvial e lacustre a cargo
da Diretoria de Hidrografia e Navegação.
§ 19 O Ministério da Marinha
transrertré, periodicamente, o montante em depósito no Banco do Brasil S.A. para o Fundo Naval, Que
fornecerá Os recursos necessários à
implementação dos programas e projetos elaborados pelo .servico de Stnafízacâo Náutica da Marinha - Díretoria de Hidrografia e Navegaçao.

§ Z9 A aplicação dos recursos provenientes da arrecadação da tarifa
de utdlízaçâo de faróis será feita em
ob-ediência à sistematica do Plano
Diretor da Marinha e dentro da finalidade de que trata este artigo.
Art. 89 o pagamento da tarifa de
utilização de faróis será efetuado 00
Banco do Brasil S.A, ou a qualquer
outro estabelecimento bancarro autorizado a recebê-la, obedecidas as normas que regulam a ~rrecadaçüo atra~
vês da rede bancaría ,
§ 19 O Banco do Brasll S.A., to
partir da data da publicação deste
Decreto, contabilizará o produto da
arrecadação da tarifa na conta "Re,
ceíta da União" debitando simultaneamente o Tesouro Nacional para
crédito na conta-corrente de mOVI·
mente "Tarifa de utilização de Paróis" ~ Diretoria de Hidrografia e
Navegncâo. à ordecn do MInistro da
Marinha e não sujeita ao encerramento do exercício financeiro da
União.
~ 29 A Secretarín da ReceIta Federal instituirá documento para arrecadação ela tarifa de utíhzacãc de
faróis e baixará, se necessário, instruções para o controle e Iíscalizaçãc de
seu fato gerador ,
Art. 99 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação. revogadas as dtspcstcões em contrárto.
Brasilia, 24 de fevereiro de 1972,
1519 da Independência e 849 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Adalberto de Barros Nunes
José Flávio Pécora

DECRETO

N° 70,199 DE 24 DE
FEVEREIRO DE 1972

Cuissitica órçtio de deliberação coletiVa existente na área do EstadoMaior das Forças Armadas (EMFA)

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere -)
artigo 81, item lII, da Constituição,
e tendo em vista o .dlsposto na Lei
número 5,708, de 4 -de outubro de
1D71, decreta:
Art. 10 A Comissão de Readaptaçâo dos Incapazes das Forças Armadas (CRIFA), órgão de delíberaçãc
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coletiva existente na área, do EstadoMaior das Forças Armadas, rica classificado na alínea b do a.n.igo 1" do
Decreto número 69.382, de 19 de outubro de 1971 (órgão de 2" zrau) •
Art. 2" O número de reuniões
mensais remuneradas é o fixado no
respectivo regulamento e não poderá
ultrapassar o limite previsto no artigo 2°, § 3", do Decreto rio 69.382,
de 19 de outubro de 1971.
Art. 39 Este Decrete entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 24 de fevereiro de 1972:
1519 da Independência e 849 da
República.
EMíLIO G. MÉDICI

~ DE 24 OE
FEVEREIRO DE 1972

DECRETO N° 70.200

Acrescenta os itens XII e XIII ao artigo 2° do Requlamento para a Diretoria de Hidrografia e Navegação.
O Presidente

ela República, usando

da atribuição que lhe confere o a.r .
tigc 81, item UI da Constituição e
considerando o disposto no Decreto
número 70.092, de 2 de fevereiro JG
1972, que inclui nas atribuições da
Marinha as atividades de meteorolo- .
gía marítima, decreta:
Art. 19 Ficam acrescentados ao artigo 2" do Regulamento para a Diretoria de Hidrografia e Navegação,
aprovado pelo Decreto n" 66.370, da
23 de março de 1970, os itens XIJ e
XIII, com a seguinte redação:
"xII - Proceder a supervisão, 'a
orientação, a pesquisa e o desenvolvimenta das atividades concernentes à
meteorologia marítima;
XIII -- Desenvolver atividades no
campo da Aeronomía, dentro da competência do Ministério da Marinha".
Art. 2° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 24 de fevereiro de 1972,
151° da Independência e 84° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Adalberto de

Borres Nunes

DECRETO N° 70.201 -

DE 24 DE
FEVEREIRO DE 1972

Promulga a Convenção para '2 Repressão ao Apoderamento Ilicito 'te
Aeronaves.

o Presidente da República
Havendo sido aprovada, pelo Decreto Legislativo n- 71, de 28 de setembro de 1971 a Convenção para a R.,~.
pressão ao Apoderamento Ilícito 'te
Aeronaves, concluída na Haia, a 1,3 ,--i~
dezembro de 1970;
E havendo a referida Oonvençco
em conformidade com o seu artigo
XIII, n'' 4, entrado em vigor, para o
Brasil a 14 de fevereiro de . 972;
Decreta que a Convenção, aoensa
P('l'
cópia ao presente Decreto seja
executada e cumprida tão tnteiramentr- como nela se contém.
Brasília, 24 de "l -erelro de 1972;
151° da Independência e 84° da
tcepúblíca ,
EMÍLIO G. MÉmcI
Mário Gibson Barboza

A Convenção mencionada no presente decreto foi publicada no D.a.
d-e 28-2-72.

DECRETO

N.o 70.202 - DE 24 DE
FEVEREIRO DE 1972

Classifica órgão de deliberação coletiva existente na área' do Ministério do Planejamento e Coordenação Geral.

o Presidente d.a República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e
tendo em vista o disposto na Lei número 5.708, de 4 de outubro de 1971,
decreta:
Art. 1.0 A Comissão Censltárra
Nacional, órgão de deliberação coletiva da área do Ministério do Planejamento e Coordenação Geral. fica
classificada na alínea c de artigo 1.'
do Decreto n.v 69.382, ele 19 de outubro de 1971 (órgão de 3.° gnu).
~ 1." A classificação de que trata
este artigo prevalece até 31 de dezembro de 1973, data fixada. para a
extinção da referida Comissão (Decreto-lei n." 369, de 19 de dezembro de
1968).
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2," E' mantido no máximo de 4

(quatro) o numero de reuniões mensais remuneradas.
Art. 2." Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Brasília, 24 de fevereiro de 1972;
151.0 da Independência e 84.0 da
República.
EMíLIO G. MÉDICI

João Paulo dos Reis vellosQ

DECRI!.'TO

N~'

70. 20;J -

DE

24

DE

FEVERElílO DE 1972

Localiza nas cidades

que especifica.

sedes de Orçcuüzaçãee do Ministério da Aeronouuca.
o Prestdeme da República, usando
da atrtbuicáo que lhe confere o artigo 81, item III. tia Constituição, e
de conrormidade com o artigo 46 do
Decreto-lei número 20G. de 25 de fevereiro de lnti7, decreta:
Art. IÇo Ficam Iccalízadas nas cidades abaixo, as sedes das seguintes
Organizações do Ministério da Aeronáutica
I - Rio de J aneíro - Estado da
C -nabr ra .
a)

Comando Geral do Ar

õ) Comando Geral do Pessoal
c) Comando Geral de Apoio"

jjepartamentc ele Aviação Civil
São José dos Campos - Estado de São Paulo:
- centro 'I'écn.co Aeroespacial
III Natal Estado do Rio
Grande do Norte
- Centro d.e Formacão de Pilotos
Militares
IV Santos -- Estado de
São
Paulo
centro de Instrução de Helicópteros.
Art. ~9. Este Decrete entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as dísposíçõcs em contrário.
Brasilía. 24 de fevereiro de 1972;
151 Q aa Indepenuência e 849 da
d)

II -

Repúbuca
EMíLto

,J.

Mmrct

J. Araripe Macedo

DECRETO NQ 70.204 FEVEREIRO DE

DE 24 DE

1972

Reclassifica cargo em comissão no
Parte PerQuadro de Pessoal manente - do Ministério da Aeronáutica.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição e,
tendo em vista o disposto no artigo
181, item H, do Decreto-lei nv 200, de
25 de fevereiro de 1967, decreta:
Art. 19 Fica reclassificado, provisoriamente. no símbolo l-C, o cargo
de provimento em comissão, símbolo
4-C, de Diretor da Administração do
Aeroporto Internacional do Galeão, do
Quadro de Pessoal - Parte Permanente - do Mtnistérío da Aeronáutica, criado pelo Decreto-lei número
885, de 23 de setembro de 1969.
Art. 29 O cargo em comissão, ora
reclassificado, será exercido em regime de tempo integral e dedicação exclusiva, na forma da legislação em
vigor.
Art. 39 A despesa, com a execução
deste Decreto será atendida pelos recursos orçamentários próprios do Ministério da Aeronáutica.
Art. 4Q Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 24 de fevereiro de 1972;
1519 da Independência e 849 da
República.
EMÍLIO

G.

MÊDrcI

J. Araripe Macédo

DECRETO

N° 70.205 DE
FEVEREIRO DE 1972

24 DE

Autoriza o funcionamento da Faculdade de Turismo de Morumbi São rosüo,
O Presidente da República, usando

das atribuições ..que lhe confere o artigo 81, item IIl, da Constituição, de
acordo com o artigo 47 da Lei número 5.540, de 28 de novembro de
1968, alterado pelo Decreto-lei número 842, de 9 de setembro de 1969 e
tendo em vista o que consta do Processo n.s 667-71 - CFE do Ministério
da Educação e Cultura, decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o funcíonamento da Faculdade de Turismo de
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Morumbi, mantida pela Organização
Bandeirante de Tecnologia e Cultura,
com sede em São Paulo, Estado de
São Paulo.
Art. 2.0 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 24 de fevereiro de 1972;
151.0 da Independência e 84.0 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

DECRETO

N9 70.206 DE 25 DE
--FEVEREIRO DE 1972

Altera a redaçtio de dispositivos do
Decreto n9 69.134, de 27 de agosto
de 1971, e dá outras providências.

O Presidente da República, usando da atrlbuíçâo que lhe confere o
M'tigo 81, ttem IH, da Constituição,
Decreta:
Art. 19 Os artigos 19, 29, 59 e 6Ç1
do Decreto nc 69.134, de 27 de agosto de 1971, passam a . vigorar com a
seguinte redação:
"Art. 19 Estão obrigadas a regratro no Conselho de Medicina veterinária correspondente à região onde
funcionarem as firmas, associações,
companhias, cooperativas, empresas
de economia mista e outras que exerçam atividades peculiares à medicina
veterinária, a saber:
a) firmas de planejamento e de
execução de assistência técnica à
pecuárra:
b) hospitais, clínicas e servíçoa médico- veterlnáríos ;

Faixa

I
I

I
t

C) demais entidades dedicadas à
execução direta dos serviços específicos de medicina veterinária previstos nos artigos 59 e 69 da Lei número
5.517, de 23 de outubro de 1968;
§ 19 O pedido de registro das entidades. em funcionamento na data
deste Decreto, deve ser requerido ao
presidente do Conselho de Medicina
Vetertnárja, correspondente à região
onde se localiza a entidade, até 60
(sessenta) dias após a publicação
deste Decreto.
§ 2Q O pedido de registro deve ser
formulado de acordo cem modelo estabelecido pelo Conselho Federal de
Medicina Veterinária."
"Ar-t. 29 As entidades indicadas
nas letras a a c do artdgo anterior
ficam obrigadas ao pagamento de
taxa de inscrição e da anuidade ao
Conselho de Medicina Veterinária
onde se registrarem.
Parágrafo único. A taxa de inscrição e a primeira anuidade devem
ser pagas simultaneamente. mediante guia for'1ecida pelo Conselho Regíonaj de Medicina' Veterinária, podendo a mesma ser requerida e paga
por via postal bem como as anuidades subseqüentes."
"Art. 59 O valor da anuidade a
ser paga aos Conselhos de Medicina
veterinária pelas entidades indicadas
no artigo 19. letra a a c, será fixado
em obediência ao critério de incidência a seguir apresentado, estabelecido cem base no maior salárto-mínímo ou termo básico, correspondente
à região abrangida pelo Conselho
Regional e no capital social da entidade, registrado na respectiva Junta
Comercial. a saber:

I
Capftat Social (em cruzeiros)

I

A

B

c
D

E

I
II

I

Até
20.000
De
20.001 a
De
100.001 a
500.001 a
De
Acima de

100.000
500.000

II

~.OOO.OOO

2.000.000

I

"Art. 69 As filiais ou represen ta-

das entidades previstas nas letras a a c do art. 19 estão, também,

ções

[Anuidade (em Função do
IMaior Saêárfo-Mínfmo da
I Região de Registro-M8MR)

;1

1
1
2
3

1/2

e 1/2

MSMR
MSMR
MSMR
MSMR
MSMR

obrigadas ao pagamento da taxa de
mscrtcão e anuidade ao Conselho de
Medicina veterinária da região em
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que se localizem, na forma dos artigos 49 e 59 deste Decreto."
Art. 2l? Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação. revogados o artigo 39 do Decreto número 69.134, de 27 de agosto de 1971

e demais disposições em contrário.
Brasília, 25 de fevereiro de 1972'
151.o da Independência e 34.0
República.

da

EMÍLIO G. MÉDICI

L. F. Cirne Lima
Júlio Barata

Marcus Vinicius P. de Moraes
DECRETO NQ 70.207

DE

25

Declara de utilidade pública, para
desapropriaçao. terreno situado no
Morro do Cristo, em Salvador, no
Estado da Bahia,

o Presidente da República, usando

da atribuição que confere o artigo
item III da Constituição, decreta:
Art 19 l:!: declarado de utilidade

81,

para

desapropriação,

EMÍLIO G

J.

MÉDICI

Araripe MacêdO

DECRETO N.Q 70.208 - DE 25 DE
FEVEREiRO DE 1972

DE

FEVEREIRO DE 1972

pública

Art. 49 Na forma do artigo 15 do
Decreto-lei nv 3.365. de 21 de Junho
de 1941. alterado pela Lei n9 2.786,
de 21 de maio de 1956, a presente
desapropriação é declarada de urgência, para efeito de imediata imissão de posse.
Art. 59 O presente Decreto entrará em vigor na data de Sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Brasília, 25 de fevereiro de 1972'
151(1 da Independência e 84 9 dà
República.

de

acordo com o artigo 69. combinado
com o artigo 5<;1, alínea a do Deoreto-lei nc 3.365, de 21 de junho de
1941, o terreno, com a área de
495,5090 m2 (quatrocentos e noventa
e cinco metros quadrados e cinco
mil e noventa centímetros quadrados), localizado no Morro do Cristo,
subdístrtto da Vitória, na cidade do
Salvador, no Estado da Bahia. de
propriedade da era. Comércio, Imóveís e Construções. de acordo com o
processo protocohzadc no Mínrstério
da Aeronáutica Sob o n." 02-02/0892-71
no qual .se encontra a planta, Memorial Descritivo e Laudo de Avaüacao,
Art. 2~ O terreno a que se refere
o artigo anterior, destina-se às tnstalaçôes do Quartel General do Comando Costeiro do Ministério da
Aeronáutica.
Art. 39 Pica o Ministério da Aero...
náutica autorizado a promover a efetivação da presente desapropriação,
na forma do disposto no artigo 10
do Decreto-lei no 3.365. de 21 de junho de 1941, correndo as despesas à
conta de recursos próprios do Mínístérío da Aeronáutica.

Declara de utilidade pública a. Sociedade universitária Gama Filho, com
sede no Estado da Guanabara.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item lU,. da Constituição e
atendendo ao 'que consta do processo
M.J. 62.928, de 1968, decreta:
Art. 1.9 E' declarada de utilidade
pública, nos termos do art. I v da Lei
115' 91, de 28 de 'agosto de 1935, combinado com ú artigo 1.9 do Regulamento aprovado pelo Decreto número 50.517, de 2 de maio de ~ge1, a
FiSociedade Universitária Gama
lho, com sede no Estado da Guanabara.
Art. 2.Q Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 25 de fevereiro de 1972;
151.9 da
Independência e 84,9 da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Alfredo Buzaid

DECRETO N.O 70.209 FEVEREIRO DE

DE 28 DE.

1972

Retifica o Decreto n.O 69.634, de 1.°
de dezembro de 1971, que redietribuiu: cargos, com os reepectixoe
ocupantes, para o Quadro de Pessoal das Secretarias do Ministério
Público Federal.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o ar-
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tigo 81, item III, da Constituição, e
tendo em vista o constante do Processo n.« 7.527-A, de 1971, do Departamento Administrativo do Pessoal
Civil, decreta:
Art. 1.0 Fica retifíoadn o Decreto
n,v 69.634, de 1.° de dezembro de
1971, publicado no Diário Oficial de
3 seguinte, que redistríbuíu, para o
Quadro de Pessoal das Secretarias do
Ministério público, cargos, com os
respectivos ocupantes, integrantes do
Quadro de Pessoal da extinta Comissão do Vale do São Francisco, para
considerar destinadas a lotação no
Estado do Rio de Janeiro, [rene VelIeda Irigoyen. Oficial de Administração, código AF-201.14.B, e Aracy de
Albuquerque Machado, Oficial de Administração, código AF-201.12. A, .e
não como constou naquele ato.
Art. 2.° Este Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasilla, 28 de fevereiro de 1972;
151.9 da Independência e 84..? da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Alfredo Buzaid
José Costa Caoatcasüi

DECRETO N.> 70.210 - DE 28
FEVEllEIRO DE 1972

DE

Dispõe a respeito da coteta e apuração das estatísticas do reçistrc cavil e dá outras providencias.

o Presidente da República, usando
das atribuições que 111e confere;) artigo 81, item IIl, da Constituição, e
tendo em vista o Decreto-lei n." 161,
de 13 de fevereiro de 1967, decreta:
Art. 1.0 A Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE - fornecerá os mapas necessários à remessa, àquela FJ~ltht~),(1e,
pelos oficiais do Registro Civil, dentro dos primeiros oito dias dos meses de janeiro, abril, Julho e outubro
de cada ano, dos dados referentes aos
nascimentos, casamentos e óbitos que
houverem registrado no trimestre anterior, podendo ainda deles requisrtar
as correções que forem precisas.
Art. 2.9 Fica mantida a transjerênela, para o IBGE, do acervo da estatística do Registro Civil reaüaada

6B'!

pelo Serviço de Estatística Demográfica, Moral e Política do Mlmstêrio da Justiça.
Art. 3.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 28 de fevereíro de :972;
151.9 da Independência e 84.9 da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Alfredo Buzaid
João Paulo dos Reis Velloso

DECRE:ro N9 70.211 _
FEVEREIRO DE

DE

28

UE

1972

Declara a urgência da desapropriação de parte das áreas e benfeitorias declaradas de utilidade pública, para fins de desapropriação, pelo Decreto n9 69.388, de 20 de outubro de 1971.
o Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, Item IH, da Oonsratu.çao e
tendo em vista o disposto no artigo 151, letra c., do Código de Águas
e no Decreto-lei n.v 3.365, de 4L de
junho de 1941, alterado pela Lei número 2.786, de 21 de maio de 1956,
decreta:
Art. 19 Fica declarada a urgência
da desapropriação das áreas de terra
e benfeitorias acaso existentes, asaínaladas na planta nc 1.128-DPEC~
3.877, aprovada pelo Du etor-Geral do
Departamento Nacional de Águas
e
Energia Elétrica, no processo MME
nv 700.%1-72, indispensáveis à COl1S~
truçâo da barragem e de canteiro de
obras da usina hidrelétrica de São Simão, nos E-stados de Minas Gerais e
Goiás e que já foram declaradas de
utilidade -iúbltca, para fins de desapropriação, pelo Dec.eto n. 69.388,
de 20 de outubro de 1971.

Art. 2º Este Decreto entrará em
vigor na data da sua publlcaçâo, revogadas as disposições em conta-árro.
Brasília, 28 de fevereiro de 1972;
1519 da Jndependêucía e 849 da
República.
EMÍLIO G. MÉDIVI

Antonio Dias Leite Junior
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DECRETO NQ 70.212 -

DE

28

DE FEVEREIRO DE

1972

Abre ao Suoanexo Encargos Gerais da Unido - Recursos sob Supervisão do
Ministerio do tnaneiamemo e Coordenação Geral, o crédito suplementar
ae Crg 10.000.000,00, para reforço de dotação consignada no vigente Or-

çcmentc,

o Presidente da. República. usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item UI, da Constituição, e da autorização contida no artigo
69 da Lei nv 5.754, de 14 de dezembro de 1971, decreta:
Arb. 1° FiCa aberto ao Snbanexo Encargos Gerais da União - Recursos sob Supervisão de Ministénc do Planejamento e Ccoi-denaçâo Geral, o crédito suplementar no valor de Cr$ 10.000.000,00 (dez milhões de cruzeirosi , para reforço de dotação eonsígnada no vigente Orçamento, a saber:
ENCARGOS GERAIS DA UNIÃO
Re/JUl'SOS sob Supervisão do Ministério do
Planejamento e Coordenação Geral
2802.1212.101.5 -- Formulação de Política Industrial e de TUrismo
4.1.2. O - Serviços em Regime de Programação Espe28.00 28.02 -

cial

,

,

crs

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

1,00

10.000,000

Art. 29 Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão
de anulação parcial de dotação orçamentária consignada no vigente Orçamento, a saber:
Cr$
28.00 - ENCARGOS GERAIS DA UNIAO
28.01 - Recursos sob supervlsãc do Ministério

Fazenda

Atividade -

4.3.1.1 -

da.

2801.0107.2006
Amcrttzaçao da Divida pública

02 - Fundada Externa . .
10.000.000
3r} Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas a:'> disposições em contrario.
Brasília, 28 de fevereiro de 1972; 151.0 da Independência e 84.0 da
República.

Art.

EMíLIO G. MÉDICI

A.ntbnto DelJZ11~ «euo
Jotio Paulo àOS Reis Velloso

DECRETO

N9 70.213
FEVEREIRO DE

- DE
1972

29 DE

Autoriza o funcionamento da Faculdade de Filosofia. Ciéncuui e Letras
Tibiriçá, com os Cursos de Letras,
Matemática e Ciências (19 ryra'lt)

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IIl, da Constituição, de
acordo com o artigo 47 ua Lei nv
5.540, de 28 de novembro de 1908, alterado pelo Decreto-lei 09 8<12. de
9 de setembro de 1969 e tendo um
vista o que consta do Processo 0(1
203.808 de 1972 do Ministério da Educação e Cultura, decreta:
Art. 19.
Fica autorizado o funcionamento da Faculdade de Filoso-

fia, Ciências e Letras Tíbirlçá, com os
Cursos de Letras (Idcenciatura plena), Matemática (Ldcenclatura plena) e Ciências (l9 grau), mantide,
pela Associação Tibiriçá de g-tuca
çâo, com sede em São Paulo, Estado
de São Paulo.
Art. 29. Este decreto entrará em
vigor, na data de sua puulicaçâo, :'T·
vogadas as disposições em contrúrío.
Brasília, 29 de fevereiro de 1!.l72:
1519 da Independêncta e 84? da
República.
E'MÍLIO G. MÉDICI

Jarbas G. Passarinho
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DECRETO

N9 70.214 DE 29 DE
FEVEREIRO DE 1972

Concede reconhecimento ao Curso de
Ciências Contábeis da saeuuuiae de
Ciências Econômicas e Ad 'ninistru'
tivas de Santo André, em Santo A.n-dré - São Paulo.

o presidente da República, usando
àas atribuições que lhe confere o artigo 81, item UI, da Constítuíçâc, de
acordo com o artigo 47, da Leí n»
5.540, de 28 de novembro de )963, alterado pelo Decreto-lei n« 842, de
9 de setembro de 1969 e tende em
vista o que consta do Processo nv .
CFEI577171 do Ministério da Educação e Cultura, decreta:
Art. 19.
E' concedido reconhecimento ao Curso de Ciências Contábeis da Faculdade de Ciências Econômicas e Administrativas de Santo
André, mantida pela Fundação Santo André, com sede em Santo André,
Estado de São Paulo.
Art. 29. Este decreto entrará em
vigor, na data de sua publicação. revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 29 de fevereiro de 1972;
15: 9 da Independência e 849 da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

DECRETO

N"f} 70.215 DE
FEVEREIRO DE 1972

29 DE

Autoriza o funcionamento do Curso
Especial de Ciências Contábeis da
Fundação Getúlio Vargas, com sede
no Estado da Guanabara.

o Presidente da República. usando
das atribuições que lhe confere o 31'tigo 81; item III, da Constituição, de
acordo com o artigo 47 da Lei no ..
6.54D, de 28 de novembro -íe 1968. alterado pelo Decreto-lei nv 842, de 9
de setembro de 1969 e tendo em vista
o que consta do Processo nc 203.820
de 1972 do Ministério da Educa~ão e
Cultura, decreta:
Art. 19. Fica autorizado o tuncíonamento, em caráter experimental e
pelo prazo de cinco anos, do Curso
Especial de Ciências Contábeis do Ir~S
tituto Superior de Estudos Contábeis,
da Fundação Getúlio Vargas, com
sede no Estado da Guanabara.

EXECUTIVO

B89

Art. 29. Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 29 de fevereiro de 19rt2;
152.9 da Independência. ~ 849 da
República.
EMíLIO G.

MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

DECRETO

NQ

70.216 - DE 29 DE
1972

FEVEREIRO DE

Autoriza a Transferência Direta para
a Sociedade Rádio Emissora Continental Ltda., da corzcesséc castor...
gada à Emissora de reieruõo Cem..
tinental S. A, - TV Continental,
referente a uma estação de radiodifusão sonora, em onda curta.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituícâo 6
tendo em vista o disposto no artigo
8 9, item XV, letra "a", da meuma
Constituição, e o que consta do Processo nc 8.351 de 1970, do Departa..
menta Nacional de Telecomunicações,
decreta:
Art. 19. Fica autorizada a Transferência Direta. nos termos do art.gu
94, nv 3, letra "a", do Regulamento
dos Serviços de Radiodifusão. para a
Sociedade Rádio Emissora Continental Ltda., da concessão outorgada à
Emissora. de Televisão
Concinental
S.A. - TV Continental, pelo Decreto
ns 46.435, de 16 de julho de V59, para
estabelecer, na Cidade do Río de ,la ..
neíro, Estado da Guanabara, sem direito de exclusividade, uma estação
de radiodifusão sonora. em onda
curta, potência de 7,5 K:íN.
Parágrafo único. Para o msccsto
no presente artigo deve ser observado o prazo estabelecido no artigo 177
do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nv
52.795, de 31 de outubro de 1963, permanecendo em vigor as cráusulaa
contratuais existentes.
Art. 2°. Revogam-se es díaposições
em contrário.
Brasília, 29 de fevereiro ele 1972;
15::l? da
Independência e 849 da
República.
EMÍLIO G,

MÉDICI

Hygino C. Corsetti
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DECRETO NQ 70.217 -

DE

29

DE

FEVEREIRO DE 1972

Autoriza a Transferência Direta para
a Sociedade Râdio Emissora Continenuü Lida .. da concessão outargada à Emissora de Televisão Continental S. A. - TV comsnenuü
S. A. - TV Continental, referente a uma estação de 'fadiodilu~ão
sonora, em onda média.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituíçâo e
tendo em vista o disposto no e', t' go
89 , item XV. letra "a", da mesma
Constituição, e o que consta do ProCesso nc 8.351 de 1970, do Departa-

mento Nacional de Telecomunicações,
decreta:
Art. 19. Fica autorizada a Traneferência Direta, nos termos do artigo
94, ns 3. letra "a", do Regutamento
dos Serviços de Radiodifusão, para
a Sociedade Rádio 1!:missora Continental Ltda., da concessão outorgada
à Emissora de Televisão Continental
S. A. - TV Continental, pelo Decreto no 46.277, de 27 de junho de
1959, para estabelecer, na cidade do
Rio de Janeiro, Estado da Guanabara,
Bem direito de exclusividade, uma estação de radiodifusão .onora
em
onda média, potência de 1015 "KW.
Parágrafo único.
Para o disnosto
no presente artigo deve ser observado o prazo estabelecido no artigo 177
do Regulamento dos Serviços -íe Radiodifusão, aprovado pelo )ecreto ns
52.795, de 31 de outubro de 1963, permanecendo em vigor as cláusulas
contratuais existentes.
Art. 2Çt. Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 29 de fevereiro de 1972;
151 Q da Independência e 849 da
República,
E'MÍLIO G.

MÉDICI

Hygino C. Corsetti

DECRETO N° 70.218 - DE 29
FEVEREIRO DE 1972

DE

Promulga o Acordo sobre Transportes
Aéreos Regulares entre o Brasil e o
Uruguai.

O Presidente da República
Havendo sido aprovado, pelo De-

ereto Legislativo n- 18, de 5 da dezembro de 1962, o Acordo sobre 'I'ransportes Aéreos Regulares, concluído
entre o Brasil e o Uruguai, em Montevidéu, a 28 de dezembro de Hl56;
Havendo seus Instrumentos de Ratificação sido trocados, em Brasília,
a 10 de janeiro do corrente ano;
E havendo o referido Acordo, em
conformidade com seu artigo XIV,
entrado definitivamente em vigor, a
8 de fevereiro de 1972;
Decreta que o Acordo, apenso por
cópia ao presente Decreto, seja executado e cumprido tão inteiramente
como nele se contém.
Brasília, 29 de fevereiro de 1972;
151° da Independência e 81° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Mdrio Gibson.Barboza

O acordo mencionado no presente
decreto foi publicado no D. O. de 2
de março de .1972.

DECRETO N. ° 70.219 'MARço DE 1972

DE

1.0

DE

Aprova o Regulamento da Lei número 5.701-71, qulZ dispõe sobre o
Magistério do Exército.

""O

presidente cia República, usando
das atribuições que lhe confere o Artigo 81, item III Ja Constituição e
de conformidade com o disposto no
Art. 57 da Lei nc 5.701, de 9de setembro de 1971. decreta:
Art. 1Q Fica aprovado o R-egulamenta da Lei no 5.701, de 9 de setembro de 1971 - Regulamento do
Magistério do Exército - que com
estie baixa, assinado pelo Ministro
do Exército.
ATt 29 Este Decreto entrará em
vigor -na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, te de março de 1972;
151Çt da Independência e 84Çt da
República.
EMíLIO G.

MÉDICI

Orlando Geisel

ATeis DO ~ODER

REGULAMENTO DO MAGISTÉRIO
DO EXl>RCITO

(Regula a Lei n? 5.701, de 9 de
setembro de 1971)
Art. 19 Este R-egulamento estabelece as normas de execução da Lei
nv 5.701, de 9 de setembro de 1971,
OUB organiza o Magistério do Exércato e díspôe sobre o regime jurídico
do seu pessoal.
'I'ÍTULO 1

Disposições Gerais
CAPíTULO I

Da Organização do Magistério

tenta por cento) do efetivo de professores destinam-se a professores
permanentes e 30% (trinta par cento; a professores temporários, observada esta proporcionalidade nas Secões de Ensino.
Art. 59 Além dos professores especificados no Art. 39 deste Regulamento e do efetivo fixado na forma
d i Art 49 os Estabelecimentos de
Ensilw podem utdlízar professores au ..
tônomcs Ou de outras organizações
oficiais ou privadas, mediante contrato ou convênio. e conferencistas
para particípaçâo em cursos, programas de pesquisa. ciclos de conferências, palestras, seminários e outras
atividades correlatas
CAPíTULO II

Art. 29 O Magistério do Exército
íntegrado pelos professores civis e
militares dos Estabelecimentos de Ensino do Exército.
§ 19 Entendem-se como atividades
de magistério aquelas pertinentes ao
ensino e à pesquisa, quando exercidas nos Estabelecimentos de Ensino
do Exército
§ 29 Constituem, também, atívídades de magistério a educação moral
e cívica e a orientação educativa.
Art. 3<;\ Os professores pertencem a
rtuas categorias: permanentes e temccrãrtos.
ê
19 Professores permanentes são
os nomeados, após aprovação em
l. .nourso público de títulos e provas,
uera o exercício efetivo de atividades
db magístérío,
§ 29 Professores temporários são Os
UUtllPMOS em comissão ou admitidos
por contrato para o exercíolo de atívídadea de magistério por tempo deé

sermínado

39 No Ensino Supertcr, os professores permanentes distribuem-se
pelas classes de Titular, Adjun to e
Assistente.
Art. 49 O efetivo de professores de
cada Estabelecimento é fixado pelo
Mímstrc do Exército, considerados Os
fatores: índice "turma-hora" por disciplina JU grupo de disciplinas, programas de pesquisa. regimes de trabalho e funcôes peculiares ao Magts..
rérto .:lo Estahelecímento considerado.
Parágrafo único. Nos Estabeleci.
mentes de Ensino Médio, 70% (se.
ê

EXECUTIVO

Das atribuiçõze

Art. 69 São atribuições de macís ..
térlo as pertinentes à preservação,
elaboração e transmissão de conheci..
mentes de natureza não essencialmente militares, à administração do
ensino e à colaboração na formação
ética e cívíca do aluno.
Art. 79 Nos Estabelecimentos de
Ensino do Exército, o cargo de Diretor de Ensine é prlvativc do Coman..
dante.
Parágrafo único. Compete ao Diretor de Ellsir..o. particularmente:
1) orientar, superintender e fiscalizar todos Os serviços técnicos pedagógicos e os programas de pesquisa
do Estabelecimento:
2) zelar para que o ensino e a pesquisa acompanhem o desenvolvimento da ciência e da tecnologia, bem
como o aperfeiçoamento dos precessoa pedagógicos;
3) realizar .) planejamento anual
das atividades de ensine:
4) submeter a aprovação do órgão
superior competents- Os planos de ensino por este determtnados:
5) indicar o Sub diretor de En....
sino;
6) designar os professores para os
cargos referidos nos ns. U e lU do
Art. 99 respeitando-lhes a precedência e as atribuições funcionais;
7) presidir as reuniões do Canse..
lho de Ensino ou do conselho de Ensino e Pesquisa:
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8) promover o aprimoramento da
cultura geral e profissional do Corpo
Docente.
Art. 89 O Conselho de Ensino e o
Conselho de Ensino e pesquisa são
ótgàos de orrentacão pedagógica e de
investigação. de caráter técnico consultivo, cujas atrfbuíeões e organízaçâo são fixadas pormenorlzadamente
nos regulamentos dos Estabelecímentos de Ensino.
Art. 99 Os cargos privativos de
professor são:

I - Subdíretor de Ensino;
II -- Chefe de Seção de Ensino;
lU - Adjunto de Ensino.
Art. 10. Nos Estabelecimentos de
Ensino Superior. O cargo de Subdíreter de Ensino é privativo de Of1~
eíal Superror co Quadro de Estado-

Maior da Ativa ou do Quadro de En-

s-enheíros l\Iulicares e. nos de Ensino
Médio, de Professor Permanente, observada 3, precedência 'ia Art. 14.
Parágrafo único Ao Sub diretor de
Ensino que em princípio. deve possuir o Curso de 'I'écruca de Ensino,
incumbe secuncar c Diretor de Ensino eeu suas funções especificas e
exercer as atribuições que. por este,
lhe ferem delegadas assegurando a
iígacão dos oraêos de ensino com os
ae adnnnistracâo.
Art. 11. O Chefe de Seção de Ensino é responsável direto pela orlentaçâo didática, pela coordenação 510
ensino das díscíplínas de sua Seoão,
pela fiel observância dos planos e
programas e pelo rendimento do ensino e da aprendizagem. Suas atrtbuições peculiares são definidas nos
regulamentos dos Estabelecimentos de
E:::sino.
§ 1Q Nos gstabelecímentos de Ensino Médio, o cargo de Chefe de Seção de Ensino é ortvat'vo de professor permanente. Na eventualidade de
falta absoluta de professor permanente, o professor em comissão ou
contratado, designado pelo Comandante, responde pelas runcoes do cargo referido neste parágrafo.
§ 29 Nos Estabelecimentos de Eusírio Superior. os cargos de Chefe de
Seção de Ensino e de Adjunto podem ser exercidos por professores
permanentes. em comissão ou contratados, observada a precedência estabelecida n.... Art 14.

Art. 12. Ao Adjunto de Ensino
compete ministrar a díscípiína que
lhe for atribuída, respondendo, perante o seu Chefe de Seção de Ensino. pelo rendimento do ensino Que
lhe está confiado e da aprendizagem
conseqüente. Suas atribuições são
pormenorfzadamente estabelecidas nos
regulamentos dos Estabelecimentos de
Ensino

Art. 13. Os professores não podem
exercer cargo ou encargo na administração do Estabelecimento de Ensino, exceto aqueles diretamente reIacíonaocs com as atribuições de magtstérro.
/
Art 14. A precedência entre 03
professores obedece as seguintes normas:
I - Entre militares, segue a tire-

rarouta:
l i - Entre civis, cabe ao prctesser de mais elevada oategorfa ou
classe; nestas condições, em caso ce
izualdade. ao Que tem mars tempo
no Magistério do Exército. decidíndose afinal, pela idade:
III - Entre militares e civis, respeitadas a primazia e a equivalência
de cargos, categoria e classes. aos
primeiros.

Parágrafo único. Nas atividades referentes a assuntos de ensino, nos
casos de' substituição temporária, deve ser observada a precedência es·
tabeleclda nos incisos deste artigo.
CAPíTuLo

m

Do Provimento
Art. 15. O pessoal do Magistério
do Exército é nomeado ou admitido
de acordo com as disposições da Lei
nc 5.701, de 9 de setembro de 1971
e as normas deste Regulamento, Que
estabelecem as minúcias de aplicação
daquela.
Art 16. O cargo de professor pernianen'e é provido mediante conourso público de títulos e provas, ao qual
podem concorrei civis e oficiais do
Exéi..cito. da ativa e com curso de
formação de Estabelecimento de Ensino Superior '[o Exército.
§ lI? Os candidatos civis a cargo de
professor permanente nos Estabelecimentos de Ensino Médio devem ser
licenciados P01 Faculdades de Filosofia, Ciências e Letras, na disciplina
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grupo de disciplinas a que se
apresentarem e ter o respectivo título registrado '10 Ministério de Educação e Cultura,
~ 21? Os candidatos civis às vagas
ocorridas nos Estabelecimentos de
Ensino Superior devem satisfazer às
condições de aptidão profissional exigidas pela legislação federal referente
ao Magistério Superior.
§ 31? O concurso para provimento
de cerco de professor permanente é
organizado, realízadc e julgado pOI
uma Comissão Julgadora constituída
de 5 (cinco) membros, professores
permanentes do Magistério do Exército e mestres Ou cientistas eminentes, designados ou convidados pelo
Comandante do Estabelecimento de
Ensino interessado.
§ 41? O professor permanente nomeadc para Estabelecimento de Ensino por decreto do Presidente da
República:
1) se oficial da ativa, continua nesta situação, relacionado 00 Almanaque do Exército. sendo seu número
substituído pelas letras "ME" (Magistério do Exército). concorrendo a
nr ocnooâo na forma estabelecida na
legislacãc de promocâo üe oficiais.
2) se civil, Incluído, nesta ocndtcão, no Quadro do Pessoal - Parte
Permanente - do Ministério do ExérOU

cito.

Art. 1'7 O candidato a cargo de
proressor contratado é selecionado,
pelo Estabelecimento de Ensino Interessado n o provimento. entre civis
diplomados por Faculdade de Filoso~
fia. Ciências e Letras, cem registro
no Magistério da Educação e Cultura
de professor da disciplina ou grupo
de disciplinas a Que se apresente, e
oficiais da reserva ou reformados com
o curso de formação de Estabelecimenta de Ensino Superior das Forças
Armadas. através de exame de suííelêncía. para c Ensino Médio. e de
exame de auffcíêncla e confronto de
títulos, para o Ensino Superior.
Art. 18. O::. professores em comlsaãc são oficiais d, ativa das Forças
Armadas. do posto de Capitão, ou
equtvalen te. ou mais elevado. possui ...
dores de curso de Estabelecimento de
Ensino Superior das Forças Armattae.
para tanto nomeados por autoridade
competente. por indícacâc dos co~
madantes dos Estabelecimentos de
Ensino interessados, para um perto...
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do de 3 (três) anos, prorrogável por
igual prazo
Parágrafo único. As funções dos
professores em comissão serão consideradas. para todos Os efeitos:
1) do QEMA ou de quadro equiva...
lente, eo de outra Forca Armada que
não o Exército quando exercida por
oficial do Exército com curso de co..
mando e Estado-Maior .iu o Curso
de Chefia t Estado-Maior de Serviço,
ou oficial de outra Força Armada com
curso a esses -quivalentes ;
2) do Q1!iMA ou quadro equivalente, se de outra Porca Armada que
não o Exército. Quando exercidas DOr
oncíat do Exército com :J Curso de
Engenharia Mtl1tar, no prtmeíro ca50 OF por oficial de outra Forca Ar~
mada com CurRO a esse equivalente:
3) do QSG ou Quadro equivalente
de outra Força Armada, quando exercidas pelos demais oficiais das Forças Armadas e assím estejam, todas
elas, consignadas no Quadro de Organização e de Listríbuíçâo dos Bs...
tabelecimentos de Ensino.
SEÇÃo I
Dos Professores do Ensino Médto

Art. 19, Ocorrida a vaga de proresscr . permanente. o Ministro do
Exército manda, dentro de 60 (sessenta) dias após a ocorrência, abrir,
no Estabelecimento de Ensino ínteressado. inscrições para o concurso
destinado ao provimento, mediante
edital expedk,c oelc Chefe do Depar..
tamento de Ensino e Pesquisa. O
prazo de inscrição é de 90 (noventa)
dias. devendo o concurso realizar-se
'I' tro de 60 (sessenta) dias. contados da data do encerramento das
inscrições.
§ 1Q O edital de abertura do concurso deve conter Os programas das
matérias: relativas ao cargo vago e
todas as disposições particulares necessárias ao fiel cumprimento da Lei
nc 5,701, de 9 de setembro f e 1971.
do presente Regulamento e de Ü'S'"
trucões complementares que se flzereer necessárias.
§ 2" O oficial do Exército, candidato
ao concurso, que não for professor
permanente do Magistério do Exér ..
cito. deve:
1) ter atingido, no mínímo o poste
de Capitão;
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2) possuir o Curso de Aperfeiçoa..
menta de Oficiais:
3) ter, no máximo, a idade-limite

de permanência na ativa do posto
anterior ao seu:
4) possuir bons antecedentes e idoneidade moral que o recomendem ao
exercício do Magistério do Exército;
5) ser julgado apto para o Magistério do Exército, em inspeção de
saúde realizada por Junta Militar;
§ 3Q O civil candidato ao concurso,
que não for professor permanente do
Magistério do Exército, deve:
1) ser brasileiro;
2) ter menos de 46 (quarenta e
seis)
3)
4)
viço

anos de idade;

ser eleitor;

encontrar-se Quite com o SerMilitar;
5)
possuir bons antecedentes e
idoneidade moral qUe o recomendem
ao exercício do Magistério do Exército;

6) apresentar condtcões fislvaS compative.s com o exercício do Magistério do Exército, comprovadas em inspeção de saúde, realizada por .runta
Milítar .
~ 49 Os processos de ínserlcãc no
eonct.rso são examinados por uma
corníssâc de 3 (tres l õfic~ai::; do Estabe'coíenento de Eus.nc. Os candidatos que não satts õzerem aos re ..
quisitos serão eliminados do COncurso
e os demais, nele inscritos pelo comandante do Estabelecimento de En ..
sino interessado.
Art. 20. As provas, a que se xefere o Ar.!;. 16 acima. são:
I II tal;

III -

prova teórico-escrita;
prova prática ou experimenprova didática

Art. 21. Os títulos, a Que se rerere
o Art. 16 acima, são:

I - Diploma de Iícencíatura por
Faculdade de Filosofia, Ciências e
letras, obtido POI conclusão de curso
correspondente à disciplina ou grupo
de disciplinas em concurso:
II - Tempo eficiente de magistério em Estabelecimento de Ensino,
oficial ou particular. neste caso re~
conhecido no país ou no estraugeíro,
desde que na disciplina em concurso
ou afim:
III - Estudos ou trabalhos de autoria exclusiva do candidato. no máximo iS (tres) , pubncadcs datílogra-

fados, mieneografados ou impressos,
referentes à disciplina em concurso
ou afim:
IV - outro diploma de conclusão,
com aproveitamento. de curso superior;
V - Tempo eficiente como Instru..
tor ou professor em Estabel€L1l11ento
Militar de Ensino:
VI - Relativamente à disciplina
em concurso, ou afim, certidão ou
atestado de aprovação em concurso
de títulos ou de provas, ou em concurso de provas escritas ou em provas escritas de suficiência ou de habilitação, para o Magistério Militar
ou Civil. nacional ou estrangeiro. mclusive concurso especialmente feito
para obtenção de títulos de livre docência;
VII Participação em co-mssão
de concurso para provimento de professor permanente:
VIII - Distinções, premíos 0:1 dignidades. desde que conferidos ao candidato como prova de seu valor intelectual, ou como atestado de serviço
público sem punição, ou em vista de
relevantes serviços.
Parágrafo único. Não constitui titulo, para o concurso. o simples desempenho de funções públicas técnicas ou não. a mera apresentação
de trabalhos cuja autoria não se possa identificar e muito menos a exibição de atesta-dos graciosos.
Art. 22. A prova teórico-escrita,
relativa ao concurso a que se refere
o Art. 20 anterior, visa a apreciar a
solidez e a profundidade dos conhecimentos básicos dos candidatos. na
disciplina ou grupo de disciplinas da
vaga a QUe concorrem.
§ 19 A prova teórico-escrita é realizada em conjunto para todos os
candidatos à vaga da mesma disciplina ou do grupo de disciplinas, no
Estabelecimento de Ensino Interessado no provimento.
§ 29 Não deve ser exigido do candidato a reprodução de memória de
valores numéricos, ou mesmo datas
ou citações, de importância secundária, não se arguíndo sobre assuntos
de natureza pedagógica ou didática.
§ 39 A correção e o julgamento das
provas devem estar ultimadas dentro
do prazo de 15 (quinze) dias, a contar do dia seguinte ao término da
realização da prova teórico-escrita.
Art. 23. A prova prática ou exaerímental. a que se rerere o Art. 20
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anterior. tem O objetivo de apreciar
a capacidade do candidato na aplicação dos conhecimentos básicos que
possui da disciplina e na utilização
da bibliografia respectiva.
§ 19 As provas a que se refere este
artigo, que não comportam cxperíênelas e que, por isso, devam ser escritas, são realizadas em conjunto para
todos os candidatos. versando sobre
assuntos referentes à disciplina CO~1·
slderada, sorteado no momento.
§ 2.° Nas provas práticas a que se
refere este artigo, as questões são
formuladas de modo que as respostas
ou soluções exijam do candidato a
realízaçâo de experiências.
Art. 24. A prova -didática a que se
e transmissão do candidato, de corefere o art. 20 anterior, destina-se a
apreciar a capacidade de exposição
nnecímentoa referentes à disciplina
em concurso.
§ 2.° Nas provas práticas a que se
refere o Art. 20 anterior, destdna-sa
a apreciar a capacidade de exposição
e transmíssãc 1.0 candidato, de co..
nhecímentos referentes à disciplina
em concurso.
§ 19 A prova didática consta de
uma aula ministrada pelo candidate
perante a comissão referida no Arti..
go 16 anterior, versando sobre assun..
to sorteado com 24 (vinte e quatro)
horas de antecedência, segundo o
programa da disciplina adotado no
Estabelecimento interessado no pro"

vímento ,

§ 29 A prova é pública, entretanto
um candidato não pode assistir à aula de outro concorrente.
§ 39 Terminadas as provas de um
mesmo dia a comissão se reúne, ainda nesse dia, para o nocessárío jul..
gamento e conseqüente redação da
ata dos trabalhos.
Art. 25. Terminado o julgamento
das provas e dos títulos do concurso,
Mo que se referem os Art. 20 e 21 deste Regulamento. a Comissão Julga..
dera se reúne, em local, dia e hora
de antemão estabelecidos, em sessão
pública. para fazer a apuração final
do concurso. e, em conseqüência, a
classificação dos candidatos e a ela...
boracâo da ata dos trabalhos da
reunião.
Art. 2~. Encerrada a apuração, a
que se refere o Art. 25 acima, a Co-
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missão Julgadora remete relatórío
oírcunstancíado ao Comandante do
Estabelecimento de Ensino que, con..
soante os resultados aprovados, encaminha, através dos canais coenpe ..
tentes, as propostas de nomeação ao
Presidente da República que nomeía
Os candidatos aprovados, obedecida
rigorosamente a ordem de classíüca..
ção.
Art. 27. Ocorrida a vaga de pro..
fessor contratado, o Comandante do
Estabelecimento de Ensino interessa..
do, devidamente autorizado pelo De..
partamento de Ensino e Pesquisa,
manda abrir, dentro de 30 (trinta)
dias após a ocorrência, inscrição para o exame de suficiência destinado
ao provimento, baixado, para tanto,
edital de inscrição.
§ 19 O edital de inscrição contém
os programas da matéria ou matérias relativas ao cargo vago e demais
disposições partdculares necessárias
ao fiel cumprimento da Lei no 5.701,
de 9 de setembro de 1971, do pre..
sente Regulamento e de instruções
complementares que se racarn pre..
císas ,
§ 29 O oficial da reserva ou reror..
mado das Forças Armadas deve:
1) ter no máximo 68 (sessenta e
oitoi anos de idade:
2) ter atingido, no mínimo, o posto
de Capitão, e, no máximo, o de Co':'
ronel ou Capitão-de-Mar-e-Guerra;
3) possuir bons antecedentes e
írtoneídade moral que o recomendem
ao exercício do Magistério 40 Exército;
4) ser julgado apto para o Magistério do Exército. em insp€ção. de
saúde sollcltada especttícamentg pelo
Comandante do Estabelecimento in..
teressado .
§ 3° O civil, candidato à vaga de
professor contratado, deve:
1) ser brasileiro:
2) ter mais de 25 (vinte e cinco)
anos de idade e menos de 68 (sessenta e oito);
3) ser eleitor:
4) encontrar-se quite com o Serví1,:(.1 Militar:
5) possuir bons antecedentes e idoneidade moral que o recomendem ao
exercício do Magistério do Exército;
6) apresentar condições físicas
compatíveis com o exercício do Ma ..
gistério do Exército, comprovadas em
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inspeção de saúde realizada por JUPta Militar.

49 No edital, a- que se refere o
1"\ poderá ser estabelecido que o
Oficial da reserva ou reformado, ou
eívíl que já tenha lecionado em Estabelecfmentc de Ensino Militar, pelo
período mínimo de 5 (cinco) anos, a
§

§

gisciplina para a qual seja candidato

ao cargo de professor contratado,
será considerado aprovado no exame
de suficiência, desde que;
1) o prazo de interrupção não ultrapasse a 2 (dois) anos;
2) apresente parecer favorável de
2/3 (dois terços) dos membros do
Conselho de Ensino; e
3) preencha 08 demais requisitos de

que trata este artigo.

§ 59 O prazo de inscrição é, no
máximo, de 30 (trinta) dias, devendo
a prova doe suficiência realizar-se no
decorrer dos 10 (dez) dias seguintes
ao término do período de mscncao.
§ 69 Os processos de inscrição para
o exame de surtcíêncta são examinados por uma comissão de 3 (trea)
oficiais do Estabelecimento de- Ensino. Os candidatos que não satisfaçam aos requisitos são eliminados da
prova e Os demais, nela inscritos pelo Ccenandante ,
Art. 28,. A prova OU provas do exame de suficiência, a que se refere o
artigo anterior, são organízadas, realizadas e julgadas por uma comissão
de 3 (tres) professores permanentes
ou em comissão, designados pelo Comandante do Estabelecimento de Ensino interessado.
Art. 29. O candidato aprovado e
Indicado pela Ccmlssão Julgadora é
admitido pelo Comandante do Estabelecimento de Ensino interessado,
de acordo com a legislação do trabalho, mediante contrato de 2 (dois)
anos, prorrogável par outro de igual
duração, se civil, e de acordo com a
legislação militar, se oficial.
Art. 30. As provas de suficiência
são escritas e realizadas nos Estabeleclmentoa de Ensino interessado.
§ 19 A duração da prova de suficiência é de 3 (tres) horas, improrrogável.
§ 29 O calendário deve ser organizado de maneira que um candidato
à vaga de várias disciplinas possa fa..
zer as provas de suficiência relativas

a todas elas com intervalo mmieno
de 24 (vinte e quatro) horas, entre
uma e outra.
§ 39 A prova de suficiência deve
ser formulada considerando. de um
lado, que a sua correção deva ser feita em tempo curto e, de outro, que
do candidato deva ser exigido o conhecímento básico dos assuntos relativos à disciplina considerada.
§ 49 Para cada disciplina é realizada uma só prova, que abrange o programa correspondente. publicado no
edital de inscrição.
Art. 31. Os candídatos aprovados
são relacionados, por ordem rigorosa
de merecimento. Em caso de mesma
nota terá precedência o mais antigo
ou o de maior idade.
Art. 32, Os professores em comiasão do Estabelecimento de Ensino de
nível médio devem possuir curso de
formação de Estabelecimento de Ensino Superior das Forças Armadas e
satisfazer às seguintes condições:
,_... I - Ter atingido, no mínimo, o
posto de caottâo ou equivalente;
l i - Possuir bons antecedentes e
idoneidade moral que o recomendem
ao exercício do Magistério do Exército;
III - Encontrar-se apto para o
serviço ativo.
Parágrafo único. Os professores
em comissão, satisfeitas as exigências
deste artigo, são nomeados pela autoridade competente, mediante proposta do Comandante do Estabelecimento interessado.
SDÇÃo n
Dos Professores do Ensino Superior

Art. 33. O cargo de professor assistente é provido, em cada Estabelecimento de Ensino Superior, mediante
concurso - de títulos e provas. a que
podem concorrer civis e oficiais da
ativa do ExérciW, nas condições estabelecidas neste Regulamento,
parágrafO ún'oo. No Ensino Superior Técnico-cientifico, no praeo máximo de 3 (tres) anos Os professores
assistentes devem apresentar o título
de Mestre, obtido em curso credenciado.
Art. 34 O cargo de professor adjunto é provido mediante concurso de
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titules, realizados no Estabelecimento
ínteressado, a que- podem candidataros professores assistentes, dandose preferência, em igualdade de condições, aOS -que possuam o diploma
de Doutor, obtido em curso creden-

se

cíado.
Parágrafo único. No Ensino Supe-

rror 'I'écnico-cíentíríco, no prazo máximo de 3 (tres) anos os professores
adjuntos devem apresentar o diploma
de Doutor, obtido em curso credenciado.
Art. 35. O provimento de cargo
de professor titular é feito mediante
concurso de títulos e provas, realizado no Estabelecimento de Ensino interessado, a que podem candidatarse professores adjuntos, docentes 1:vres ou pessoas de alta qualificação
científica, a juizo do Conselho de Ensino ou do Conselho de Ensino e Pesquísa da unidade considerada, pelo
voto de 2/3 - (dois terços) de seus
meenbroa.
Parágrafo único. Na Academia Militar das Agulhas Negras, assume o
cargo de professor titular, interinamente, o professor adjunto mais graduado da disciplina
Art. 36. Ocorrida a vaga de qualquer uma das classes, o Ministro do
Exército manda abrir, no Estabelecimento de Ensino interessado, inscrições para o concurso destinado ao
provimento, conforme instruções e
edital estabelecidos pelo Departamento de Ensino e Pesquisa,
§ 19 O prazo de inscrição é de 90
(noventa) dias, devendo o concurso
realizar-se dentro de 60 (sessenta)
dias contados da data de encerramento das ínscrlcôes ,
§ 29 As instruções, baixadas pelo
Departamento de Ensino e pesquisa,
estabelecem normas de caráter execuüvo. de modo a disciplinar a realização do concurso.
§ 39 O edital de abertura do concurso deve conter os programas das
disciplinas relativas ao cargo vago .e
todas as disposições peculiares necessárias ao fiel cumprimento da Lei
no 5.701, de 9 de setembro de 1971,
e do presente Regulamento.
§ 49 O oficial do Exército. candidato ao concurso. que não seja proressor permanente do Magistério do
Exército, deve:
1) ter atingido, no mínimo, o posto de capitão;
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2) possuir o Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais na caso de não
estar dele dispensado por força de
disposição legal:
3) ter. no mínimo. a idade compulsória do posto an tenor:
4) possuir bons antecedentes e idoneidade moral que o recomendem ao
exercício do Magistério do Exército;
5) ser julgado apto em inspeção de
saúde procedida por Junta Militar.
§ 59 O civil, candidato. R() concurso,
que não seja professor efetivo do Magistério do Exército, deve comprovar:
1) ser brasileiro:
2) ter menos de 46 (quarenta e
seis) anos de idade:
3) estar quite com o Serviço Militar:
4) ser eleitor:
5) possuir bons antecedentes e idoneidade moral Que o recomendem ao
exercício do Magistério do Exército;
6) ter condições físicas compatíveis
com o exercício do Magistério do
Exército, comprovadas en inspeção
de saúde, procedida por Junta Militar:
7) ser graduado no setor correspondente ao cargo vago e possuir
curso de especialização ou aperfeiçoamento, se candídato a cargo de assistente; possuir o diploma de Mestre,
se candidato a cargo de professor
adjunto; e o diploma de Doutor. se
oandídato a cargo de professor-titular.
§ 69 Os processos d_e ínscrícâo no
concurso são examinados por uma
comissão de 3 três) oficiais do Estabelecimento de Ensino interessado.
Os candidatos que não satisfaçam aos
requisitos são eliminados do concurso
e os demais, nele inscritos pelo Comandante do Estabelecimento.
Art. 37. Terminadas as provas do
concurso e a verificação dos títulos,
a que se referem Os Arts. 33, 34 e 35
deste Regulamento. a Comissão 'Julgadora se reune em local, dia e hora
de antemão estabelecidos. em sessão
pública, para fazer a apuração final
do concurso e, em conseqüência, a
classificação dos candidatos,
Parágrafo único. Encerrada a apuração, a Comissão Julgadora remete
relatório ao comandante do Estabelecímento de Ensine que, através dos
canais competentes, encamína ao
presidente da República as propostas
de nomeação dos candidatos aprova-
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dos, obedecida rigorosamente a 01'decn de classificação.
Art. 38. O professor contratado é
admitido mediante exame de surtciência e confronto de títulos. com
observância

dos

requisitos

fixados

neste artigo.
§ 1Q Desde que se torne necessário
o provimento da vaga ou seja ela
aberta, o Comandante do Estabele~
cimento de Ensino interessado, mediante autorização do Chefe do Departamento de Ensino e pesquisa.
manda abrir, dentro de 30 (trinta)
dias após a ocorrência. inscrição para o exame de suficiência e confronto de títulos baixando, para tanto,
o edítaâ e as instruções necessárias.
§

29 O edital de inscrição deve

conter os programas das matérias relativas ao cargo vago e demais disposições particulares necessárias ao
fiel cumprimento da. Lei nv 5.701, de
9 de setembro de 1971, do presente
Regulamento e das instruções complementares que se fizerem necessárlas ,
§ 3Q O oficial da reserva ou rerormado deve:
1) ter. no máximo, 68 (sessenta e
oito) anos de idade:
2) ter atingido, no mínimo, o posto de Capitão, ou equivalente. e, no
máximo, o de Coronel ou equivalente;
3) possuir o Curso de Aperretcoamenta de Oficiais de Engenheiro Militar ou de Estado-Maior e Comando. ou equivalente, conforme exija a
disciplina:
4) possuir bons antecedentes e idoneidade mora] Que o recomendem ao
exercício do Magistério do Exército;
5) ser julgado apto para o Magistério do Exército, em Inspecâo de
saúde, realizada por Junta Militar.
§ 4 9 O civil deve:
1) ter mais de 25 (vinte e cinco)
anos e menos de 68 (sessenta e oito)
anos de idade;
2) estar Quit.e com o Servíco MIlitar e ser eleitos, no caso de brasíIeíro:
3) 'possuir bons antecedentes e Idoneidade moral que o recomendem ao
exercício do Magistério do Exército;
4)
apresentar condições físicas
compatíveis com o exercício do Magistério do Exército, comprovadas em
inspeção de saúde realizada por Junta Militar.

§ 59 O prazo de inscrição é de 30
(trinta) dias, devendo a prova de suficiência realizar-se no decorrer dos
10 (dez) dias seguintes ao término
do período de inscrição.
§ 69 Os processos de inscrição para
o exame de suficiência são examinados por uma comissão de 3 (três)
oficiais do Estabelecimento de Ensino interessado. Os candidatos, que
não satisfaçam aos requisitos, são
eliminados da prova e Os demads,
nela inscritos pelo Comandante.
§ 79 A prova ou provas do exame
de suficiência, bem como o confronto
de títulos, são organizados, realizados
e julgados por uma comissão de 3
(três) professores permanentes ou em
comissão, designados pelo comandente do Estabelecimento de Ensino
in teressado,
§ 89 O candidato aprovado e indicado pela Comissão Julgadora é admitido pelo comandante do Estabelecimento de Ensino interessado, de
acordo com a legislação do trabalho.
§ 99 As provas do exame de suficiência podem ser escritas ~ práticas,
conforme for estabelecido no edital
de inscrição e instruções para ele
estabelecidas, realizadas com o intervalo mínimo de 24 (vinte e quatro)
horas.
§ 10. No edítal a Que se refere (I
parágrafo a.nterior, poderão ser fixadas as mesmas disposições de que
trata o § 49 do Art. 27.
Art. 39. O Comandante do Estabelecimento de Ensino interessado
pode utilizar como professor contratado, pessoa de alta Qualificação cíenl;1f1ca, possumorn de títulos de postgraduação e reconhecida aptidão para o magistério, a juízo do Conselho
de Ensino da unidade escolar considerada, pelo voto de 2/3 (dois terços) de S€Us membros, atendidas as
exigências dos § § 39 e 49 do artigo
anterior e aprovação do Departamento de Ensino e Pesquisa.
Art. 40, Os professores em comissão de Estabelecimento de Ensino Superior devem possuir Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais, de EQgenhcírc Militar ou de Estado-Maior,
ou equivalente S~ de outra Força Armada, e satisfazer às exigências seguintes:
I ~ ter atingido, na mínimo, o
posto de capitão ou equivalente;
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Ir - possuir bons antecedentes e
Idoneidade moral que o recomendem
ao exercício do Magistério do Exércite:
-~.III - encontrar-se apto para o
serviço ativo.
Parágrafo único. Os professores em
comissão, atendídas as exigências
deste artigo, são nomeados, mediante
proposta do Comandante do Estabelecimento de Ensine interessado, pela autoridade competente.

Art. 44. Os professores contratados civis estão sujeitos ao QUe estabelecem a legislação trabalhista, os
contratos firmados e Os regulamentos dos Estabelecimentos onde exercem suas atividades.
CAP!TULO

V

Do regime de trabalho'

Art. 45. O professor, civil ou mill-

tar no Estabelecimento em que t-eto-

CAPíTULO IV

Dos DeV3res e Responsabilidades
Art. 41. Os professores do Magistério do Exército têm o dever de contribuir para que a educação se desenvolva no sentido da formação integral da personalidade do aluno, de
acordo com os objetivos estabelecidos
pelos órgãos Diretores do ensino no
Exército.
§ 19 Competem-lhes, além das atribuições referidas no Capitulo II deste Regulamento, Os seguintes deveres
de ensino:
1) colaborar, com a Direção do Ensino, na preparação de material didático:
2) participar da elaboração de 11vros didáticos e textos escolares;
3) colaborar na orientação do estudo dirigido, quando determinado
pela Direção de Ensino;
4) participar de atividades extraclasse e de solenidades cívico-militares: e
5) realizar outros trabalhos relacionados com a disciplina que lecionem,
conforme lhes for determinado pela
Direção de Ensino.
§ 29 Os professores participam,
também, dos atos que complementam
a educacào do corpo discente.
Art. 42. Os professores militares
estão sujeitos à legislação militar em
vigor e, em particular, às prescrições
dos regulamentos dos Estabelecimentos onde servem.
Art. 43. Os professores "permanentes civis estão sujeitos, subsldíaríamente, ao Estatuto dos Funcionários
Públicos Civis da União, à legislação referente ao Magistério Civil da
União e. em particular, às prescrições dos regulamentos dos Estabelecimentos de Ensino onde servem.

na, fica sujeito, se do Ensino Médio,
ao regime de 24 (vinte e quatro) noras semanais de efetiva atividade de
magistério das quais, no mínimo, 12
(doze) de aulas; se do Ensino suuerior, ao regime de 40 (quarenta) noras semanais de atividade de magtstério.
19 No interesse do ensino e da
pesquisa, o professor civil, permanente ou temporário, ressalvado o dtreíto à opção do primeiro, pode ficar sujeito ao regime de dedicação exciustva com o compromisso de não exercer qualquer outra atívídade remunerada em órgão público ou privado.
29 No computo do número de horas de aula, não se incluem as referentes à preparação didática, ortentação do estudo dirigido em classe,
organização .e fiscalização de provas,
participação em comissões de exame
ou concurso, reuniões relativas às atdvídades educativas e de ensino atríbuídas ao professor.
§ 39 O professor no exerctcto do
cargo de Chefe de Seção de Ensino é
obrigado a ministrar, no máximo, 10
(dez) horas de aula por semana, dfspondo do tempo restante para as ntdvidades inerentes àquele cargo.
§ 49 O professor no exercício do
cargo de Subdiretor de Ensino está.
dispensado de ministrar aula.
§ 59 Os professores empenhados em
programas de pesquisa tem, índívídualmente, suas obrigações didáticas
mínimas fixadas pelos Comandantes
dos Estabelecimentos de Ensmo, a
que pertencem.
§ 69 O professor de determinada
disciplina pode ser aproveitado no ensino de outra disciplina, desde que
da mesma Seção de Ensino e 3. crítério do Comandante do Estaoeleclmenta.
ê

ê
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Art. 51. Os Tecnologistas auxiliam
os - Professores no Ensino Superior
'I'écmco-Cientíríco, seja no campo díDa inatividade e eeoaercçso
dátdco seja na pesquisa.
Art. 46. O professor permanente
§ 19 O cargo de tecnologtsta é as..
que solicita passagem para a menvrsempenhado por sargento com o curdade aguarda, no exercício de sua."! so de tecnologísta, regulado pelo 1\'11funções normais, a publicação, no
mstérto do Exército, e por tecnolcgísDiário Oficial, da solução de seu re~
tas civis contratados, possuidores de
querimento.
formação equivalente.
Art. 47., A passagem para a mau§ 29 O candidato civil ,ao cargo as
vídade "ex offício" do professor mitecnologtsta contratado deve satísfalitar é regulada de acordo com a leser às seguintes exigências:
gislação e regulamentação especirí1) possuir idoneidade moral, comcaso
provada perante a comissão de stndíArt. 48. A aposentadoria "ex orncância;
elo" se aplica ao professor per-na2) encontrar-se em dia com o Sernente civil que:
viço Militar;
1) atinge a idade limite de perma3) ser eleitor;
nência na atividade, de acordo com
4) ter aptidão para o exercício ao
a legislação vigente;
cargo;
2) é julgado inválido ou, em deíf5) ser julgado, em inspeção de seu..
nitivo, incapaz fisicamente para o
de realizada por Junta Militar, apto
exercício da função de docente;
Iísicamente para o exercício do car ..
3) é afastado das funções de dogo;
cente durante 2 (dois) anos, por Ií6) apresentar diploma de teenorocença para tratamento de saúde, congista passado por Estabelecimento de
secutivos ou não, no período máximo
Ensino reconhecido pelo Mímstérío
de 4 (quatro) anos, a contar da data
de Educação e Cultura; e
da primeira licença;
7) ser aprovado em exame de sun4) é julgado incapaz moral ou pro..
ciência, constante de prova escrita e
Itssíonalmente, em processo regular
prática, referente à disciplina a quo
quando não se tratar de caso de demissão.
se apresente.
Art. 52. Os preparadores auxiliam
Art. 49. O professor em comissão e
exonerada, antes do término do praos professores nas disciplinas de ensino experimental e são selecionados,
zo de nomeação ou de recondução, 6
entre candidatos civis, pelos Estabeo professor contratado tem o seu contrato rescindido:
lecimentos que deles necessitem.
1) a pedido;
Parágrafo único. O candtdato a
2) por incapacidade física para o
preparador deve satisfazer às segutnexercício de ensino, comprovada em
tes exigências:
Inspeção de saúde;
1) possuir idoneidade moral, com3) por conveniência da disciplina ou
provada perante a comissão de níndía bem- da moral;
câncía;
4) por extinção da cadeira para a
2) estar em dia com o Servlço Mt-:
qual foi nomeado ou contratado se
litar;
não puder ser aproveitado eirí -,lJ~tra
3) ser eleitor;
disciplina correlata do mesmo E5ta~
4) ter aptidão para o exercício dtl
belecímento: e
cargo;
5) por interesse do serviço.
5) ser julgado, em inspeção de seude procedida por Junta Militar, apto
CAPÍTULO VII
fisicamente para o exercício cib cergo;
Do pessoal coadjuvante
6) possulr m, curso de nível médlo
completo; '~;
Art. 50. O corpo docente de cada
7) ser aprovado em exame de suf/.·stabelecimento de Ensino tem cortctêncle, constante de prova escrita e
mo coadjuvantes: tecnologtstas, preprática, referente à disciplina e que
paradores e rnspetores-momtores de
se candidata.
alunos.
CAPÍTULO

VI

ATOS DO PODER EXECUTIVO

Art. 53. Satisfeitas todas as ex!..
gêncías, o candidato civil a tecnolc..
gista ou a preparador é contratado
por período de 2 (dois) anos, prorrogável por outro de igual duração,
atendidos os requisitos de aproveitamenta e rendimento de trabalho e de
adaptação às atividades inerentes ao
cargo.
Parágrafo único. Os tecnorcgtstas
crvís e os preparadores podem ser
contratados no regime de 40 tqua
renta) horas de trabalho semanais,
ou no de dedicação exclusiva com o
compromisso de não exercer qualquer
outra atividade remunerada em 61'·
gâo público ou privado.
Art. 54. Os tecnologtstas civis e 03
preparadores tem o contrato rescín..
dtdo:

A pedido;
II - Por incapacidade rtstce para o
exercício do cargo comprovada em
inspeção de saúde;
III - Por conveniência da disciplina ou, a bem da moral; e
IV - Por extinção, no Estaoelecimenta, da disciplina para a qual roram contratados.
Parágrafo único. Os tecnotogrstas
civis e os preparadores estão sujeitos
ao que estabelecem a legislação trabalhista, o contrato firmado e as normas regulamentares do Estaneiecímenta para o qual são contratados;
os tecnologístas militares, à legislação militar em vigor.
Art. 55. Os ínspetores-monítores de
alunos são sargentos possutdorea do
Curso de Inspetor-monitor, regulado
pelo Exército, que exercem atrvruades
nos Estabelecimentos de nível médio.
Destinam-se a auxiliar os prctessoree
e instrutores na preparação material
e na realização de aulas e sessões de
instrução, bem como na manutenção
da _disciplina escolar.
parágrafo único. O regime de trabalho e os deveres dos inspetores-monitores estão definidos na legislação
militar vigente e nos regulamentos
dos Estabelecimentos de Ensine onde
servem.
I -

CAPíTULO Vil!

Da remuneração

Art. 56. Os vencimentos oástcos do
pessoal civil docente do Ensino Su-
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perfor e .Médío, e dos tecnologistas e
'preparadores, com os respectivos regimes de trabalho, são fixados czn lei
específica.
Parágrafo único. Na lei, a que se
refere este artigo, são previstos os valores .básicos da hora do trabaíno,
considerado o mês de 4 (quatro) semanas.
Art. 57. Os professores cívts, somente quando no exercício efetrvo de
euaa atribuições no Magistério do
Exército, fazem jus' às grrürtcações
abaixo:
I
Gratificação adicional por
Tempo de Serviço;
II Gratificação de Auxilio ao
Aperfeiçoamento Técnico e Profissional;
III - Gratificação de Comissão, no
Magistério do Exército; e
IV - Gratificação de Dedroaçâo
Exclusiva ,
~ 19 O pagamento das gratattcacôes previstas nos ncs II - III e IV
deste artigo cessam com o afastamente do professor de suas atividades no
Magistério do Exército ou da comíssão que no mesmo exerce, por:
1) aposentadoria;
2) licença por período superior a 6
(seis) meses para tratamento ce saúce de dependente;
3) licença para aperfeiçoar ;;P.US CO~
nhecimentos técnicos ou realizar estudos por conta própria;
4) ausência não justificada;
5) afastamento do serviço alem dos
prazos legais;
6) termino ou afastamento da comissão;
7) licença especial;
8) disponibilidade prevista no Art.
71' e
in mudança de regime de trabalho
§ 29 Os professores contratados não
rasem jus à graüfícaçâc prevista no
inciso I deste artigo.
Art. 58. A gratificação adicional
por Tempo de Serviço é devida, definitivamente, inclusive na Inativídade, ao professor permanente que
completa cada qüinqüênio de efetivo
serviço, no valor de tantas cotas de
5% (cinco por cento) de seu vencimenta básico quantos forem os qüínqüênios de efetivo serviço.
Parágrafo único. O direito à gratificação começa no dia seguinte
àquele em que o professor completa
cada qüinqüênio.
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Art. 59. A gratificação de Auxílio

ao Aperfeiçoamento Técnico Proríssíonal calculada sobre o vencimento
básiCO; é atribuída ao professor civil
e ao coadjuvante civil de ensino no

efetivo exercício da atividade do magistér!o, como estimulo ao aperfeiçoamento técnico-profissional, na razão de:
I - 35% (trinta e cinco por cen-

to) aos professores permanentes ou
contratados do Ensino Superior;
II - 25% (vinte e cinco por cento) aos professores permanentes ou
contratados do Ensino Médio;
III ~ 20% (vinte por cento) aos
coadjuvantes do Ensino Superlcr; e
IV - 15% (quinze por cento) aos
coadjuvantes do Ensino Médio.
Art. 60. A gratificação pelo exercicio de comissão no Magistério do
Exército é atribuída aos professores
civis nos seguintes casos:
I - 25% (vinte e cinco por cento)
do vencimento. bástco pelo efetivo desempenho do cargo de Subdlreuor de
Ensino; e
Ir - 15% (quinze por cento) do
vencimento básico pelo efetivo dosempenho do cargo de Chefe da Seção de
Ensino.
Art. 61. A gratificação de dedicação exclusiva é devida ao professor
civil e ao coadjuvante civil aa razão
de 20% <vinte por cento) sobre o
vencimento básico.
Parágrafo único. A gratificaçã.o pre..
vista neste artigo não pode Ser
acumulada com a estabelecida no Artigo 60, anterior.
Art. 62. A remuneração a que tem
direito o professor militar, permanente ou em comissão, e o coadjuvante
militar é regulada pelo Código de
Vencimentos dos Militares.
Art. 63. O professor contratado,
oficial da reserva ou reformado-além
dos proventos da inatividade regulados pelo Código de Vencimentos dos
Militares, faz jus à remuneração
igual a do professor civil contratado.
Art. 64. O conferencista recebe, por
conferência de duração de uma hora.
importância igual à média das gratificações pagas aos conferencistas do
mesmo nível do ensino, na locarídade
do Estabelecimento de Ensino considerado.

TÍTULO

n

Disposições especiais
CAPÍTULO

ÚNICO

Art. 65. O professor não pode participar da administração do Esta:b~
lecimento de Ensino, exceto das atIVIdades diretamente relacionadas com
as atribuições de magistério. Entretanto, se militar, deve assumir o comando eventual ou temporário por
imposição de sua hierarquia.
Art. 66. O professor não pode, a
qualquer titulo, ensinar individual ou
coletivamente, em caráter particular,
a alunos do Estabelecimento onde leciona.
Parágrafo único. O professor não
pode lecionar em curso, ou organizações semelhantes, de preparação para
concurso de admissão ou para exames
de segunda época do mstaociccnnecto
onde leciona.
Art. 67. O professor permanente
pode ser movimentado por Imposição
da disciplina, por oonveniêncra do ensino, por motivo de saúde ou por Interesse próprio.
Art. 68. A movimentação de professor permanente por ímpostçâo da
disciplina é feita por solicitação JUStificada do Comandante do Estabele..
cimento de Ensino, em caso de mcontdnéncía de conduta ou mau precedi..
menta, desídia habitual no desempenho das respectivas funções ou de dísciplina.
Art. 69. A movimentação do professor permanente por convenlêncía
do ensino tem por objetivo:
I - Nivelar os efetivos;
II - Preencher claros existentes aos
Estabelecimentos de Ensino;
III - Classificar os promovidos ou
aprovados em concurso público de ti·
tulos e provas;
IV - Movimentar professor cuja
disciplina tenha sido extinta do currículo oficial do Estabelecimento de
Ensino, em que leciona;
V· - Atender a eventuais mudanças de sede dos Estabelecimentos de
Ensino, criação ou extinção de unidades escolares.
§ li? A movimentação, por conveníêncla do ensino, só pode ser efetuada
após 2 (dois) anos de efetivo serviço
como professor permanente do Esta-
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belecimentc de Ensino em que leciona.
§ 29 O professor movimentado por
conveniência do ensino pode, Sê o requerer, retornar ao Estabel.ecimenr.o
de origem, após completar, no minima, 2 (dois) anos letivos integrais de
efetivo serviço no Estabelecimento para que foi movimentado. Nesta hípótese, a movimentação é feita por necessidade do serviço.
§ 39 A movimentação por conveniência do ensino é considerada como
por necessidade do serviço.
Art. 70. A movimentação, por interesse próprio ou motivo de saúde,
e feita mediante requerimento do interessado, no segundo caso, luntada
a ata de inspeção de saúde do requerente ou familiar, realizada por Junta Militar em conformidade corn a
legislação vigente.
Art. 71. O professor permanente
civil é posto em disponibilidade quando a disciplina, que leciona, é extinta do currículo oficial do Estabelecimento de Ensino, desde que não possa ser aproveitado em outra <301're1ata, no mesmo ou em outro Estabelecimento.
Parágrafo único. O professor permanente civil em disponibilidade pode
ser aproveitado, a critério da autoridade competente, em função de natureza técnica compatível com sua
hierarquia funcional, relacionada com
a administração do ensino ou com
programas de pesquisas.
Art. 72. Além dos casos prevrstoa
na legislação em Vigor, pode ocorrer,
no interesse do ensino e da pesquisa, o afastamento do professor para
aperfeiçoar-se em instituições nacronais ou estrangeiras, ou para comparecer a congresso e reuniões relacíonadas com a atividade do magistério
que exercer.
Parágrafo único. O afastamento
previsto neste artigo é concedíoo, por
Indícaçâo do Comandante do Estabelecimento de Ensino ou a requenmento do interessado, pela autoridade
competente, que regula as condições
de ausência.
Art. 73. O professor militar permanente, afastado do exercícsc da runç â o do Magistério do Exército, agrega
nas condições estabelecidas na IeaísIaçâc Vigente.
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Disposições transitórias
CAPÍTULO

ÚNICO

Art. 74. Até que legislação especifica estabeleça normas a respeito, a
promoção dos oficiais professores per"
manentea de que trata o Art. 16, processar-se-á na forma prevista n03
Arts. 31 e 32 da Lei nc 4.448, de 2q
de outubro de 1964.
Art. 75. Aos atuais professores cl..
vis e militares, catedráticos e adjun..
tos de catedráticos em caráter efetívo, ficam assegurados os direitos e
as prerrogativas estabelecidas na legislação em vigor até a data de publicação da Lei nc 5.701, de 9 de se..
tcmbro de 1971.
§ 19 Os professores de que trata es..
te artigo são considerados como das
classes de titulares e adjuntos, ee do
Ensino Superior, ou Chefes de Seção
de ensino, se do Ensino de Grau Médio, e mantidos em seus cargos, conforme sua situação na data de publicação da Lei nv 5.701, de 9 de setembro de 1971.
§ 29 Os professores militares a. que
se refere este artigo são considerados
como integrantes do Magistério do
Exército, na Reserva, em extínçac..
Art. 76. O direito à inatividade re ..
munerada, a pedido, só assiste aos
professores militares referidos no ar"
tígo anterior, que tenham mais de
trinta anos de efetivo serviço, dos
quais dez, no mínímo, de tempo no
Magistério do Exército.
Art. 77. A recondução dos proressores em comissão, a partir da data
de publicação deste Regula.mento,
passa a ser para um período de 3
(três) anos.
Art. 78. São incluídos na categoria
de professor contratado os prcíesscres civis que se submeteram 3. prova
de sufíciêncía, para admissão em caráter provisório ou temporário, e que
ainda se encontravam em exerctcíc
por ocasião da entrada em vtgnr da.
Lei nv 5.701, de 9 de setembro de
1971.

Art. 79. Os atuais professores, civis
ou militares, adjuntos de catedráticos em caráter provisório, em exercício na data da entrada em vigor da
Lei nv 5.701, de 9 de setembro de 1971,
podem ser reconduzidos, até que se
realize

no

Estabelecimento

de

Ensí-
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no onde exercem ':... docência, f) primeiro concurso para preenchimento.
em caráter permanente, das vagas
existentes na Seção de Ensino que íntegram.
Art. 80. Os professores conteren..
eistas do ensino superior, em exercietc na data da publicação da Cei nú..
mero 5.701, de 9 de setembro de 1971,
com mais de 5 (cinco) anos eonsecutivos de docência em Estabelectmenta de Ensino do Exército, podem
ter os seus contratos renovados. de
conformidade com a Iegíslação trabalhista em vigor, desde que satísfa..
çam às exigências dos §§ 39 e 1'<1 da
Art. 38 deste Regulamento.
Art. 81. As exigências do Art. 1&
deste Regulamento serão cumpridas
pela primeira vez, em cada Estabelecimento, após atingidas as percentagens de professores de que trata o
parágrafo único do seu Art, 49.
Art. 82. O pessoal civil, docente e
coadjuvante, do Magistério do Exér··
cito faz jus aos vencimentos báSICOS,
fixados pelo Decreto-lei nv 1.187, de
10 de setembro de 1971, e às conseqüentes gratificações, de acordo com
as disposições do Capitulo VII1 do
Título I deste Regulamento, a partil do dia seguinte à implantaçao, em
Boletim Interno da unidade escolar.
lias regimes de trabalho definidos no
Art. 45, deste Regulamento.
Parágrafo único. Os atuais p-oressores e coadjuvantes civis efetivos do
Magistério do Exército têm direito aos
vencimentos e gratífícações, a que se
refere este artigo, desde que declarem, por escrito, que aceitam o regime de trabalho previsto no Art. 45
deste Regulamento e seus parágrafos
_ Orlando Geisel.

<:>

DECRETO N° 70.220
MARÇO DE.

DE

1° DE

1D72

Dispõe sobre a criação de área prioritária, para fins (Ít- reforma agrária, no Estado do M orannso.

O Presidente da República 110 uso
das atribuições que lhe confere o artigo 161, da Constrcutcão e nos termos do artigo 43, <ia Lei n." 4.504, de
1964, de 30 de novemoro de 1964, decreta:
Art. 1°. Fica declarada priorttália, para fins de reforma agrária, no

Estado do Maranhão, a área abran-

gída total ou parcialmente pelos mu-

nicípios de: Coroatá, Pedreiras, Lima
Campos, Lago
do
Junco, Igarapé
Grande, Lago da Pedra, Ipíxuna, Bacabal, Vitorino Freire, Lago
Verde,
Esperantinópolis, Poção de Pedras,
Dom Pedro, Presidente Dutra,
Pinheiro, Santa Helena. Viana. Penalva, Vitória do Meartm, Pmdaré-Mírim, Santa Inês, Santa Luzia, Menção, Cajart, -Ioselândía, Governador
Archer, Buriti e Brejo, com a área total de aproximadamente 59.702 km2,
e limite e conrrontaçoes seguintes:
Area 1 - compreendendo os primeiros 26 municípios: Ao NO'.·í,;~: Municípios de Turiaçu e Gururupu; Ao
Nordeste: Municípios de Mrrínzal,
Guimarães, Pert-Mírlm, Palmeírândia. São Bento, São Vicente Pérrer,
Matinha, São João Batista, Anajatuba, Arari, São Ma'ieus, Plrapemas
Vargem Grande, 'I'imbit-as e Chapadinha; Ao Leste: Município de Afonso
Cunha e Aldeias Altas, Ao Sudoeste:
Municípios de Caxias, Gonçalves Dias
e Governador Archer; Ao Sul: Municípios de São Domingos, Tuntum,
Barra do Corda e 8111 de Grajaú, à
altura do paralelo 6; Ao Oeste: Faixa
de 100 km à margem esquerda da rodovia Belém-Brasília, no trecho que
vai do rio Pindaré até sua entrada
no Município de Grajaú
(Decreto
Presidencial n" 1.16·1, de 1° de abril
de 1971); Ao Nordeste: Area de te
serva do Projeto Gurupi
(Decreto
Presidencial n- 51. 026, -le 25 de julho
de 1961) e Area de reserva para Colonização Oficial (Decreto Estadual n,«
2.098, de 26 de dezembro de 1962).
Area 2 - Ao Norte- Município de
Santa Quitéria do Maranhão:
Ao
Leste: Estado Piaui; Ao Sul: Municípios de Duque Bacelar e Coelho Ne
to; Ao Oeste: Municípios de Chapadínha, Mata Roma e Anapurus.
Art. 2°. A área prioritária de que
trata o artigo 1° Integrará a: jurisdição da Coordenadoria do Meia-Norte, do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - n~CRA.
Art. 3°. O prazo da intervenção
Governamental na área de que trata
este Decreto, far-se-à por 5 (cinco)
anos, podendo ser pro-rogado.
Art. 4°. Os trabalhos do Instituto
Nacional de Colonizaçã-i e Reforma
Agrária, compreenderão, preferencialmente:
a) regularização da ettuaçâo dominial dos imóveis Iccallzados na área;
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b) Condicionamento do uso da terra à sua função social
c) promoção da justa e adequada
distribuição da propriedade.
Art. 5°. Para a execução deste Decreto, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, disporá
de recursos próprios previstos em seu
'Orçamento.
Art. 6°. Este Dec-eto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as dísposlçôes em ccntrárro.
Brasília, 1° de março de 1972;
1519 da Independência e 849 da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

L. F. Cirne Lima

DECRETO N° 70,221 --

bIO de 1971, a Convenção Sobre o Comércio do Trigo, concluída em Genebra, a 20 de fevereiro de 1971 e aberta à assinatura, de 29 de março a 3 de
maio de 1971;
E havendo a referida Convenção,
em conformidade com o seu artigo 26,
parágrafo (2), entrado em vigor, para
o Brasil, a 12 de fevereiro de 1972;
Decreta que a Convenção, apensa
por cópia ao presente Decreto. seja
executada e cumprida tão Inteiramente como nela se contém,
Brasília, 10 de março de 1972;
1510 da Independência e 84° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

DE

1°

DE

Mário Gibson Barboza

MARÇO DE 1972

Autoriza a Caixa Geral de Dep6sitos
a funcionar no País.

O Presidente da República. usando
das atribuições que Lhe contere o artigo 81, item IH, da Constitulção e
nos termos dos artigos 10, § 2°, E' 18
da Lei n'' 4.595, de 31 de dezembro
de 1964, decreta:
Art. 1°.
Fica a Caixa Geral de
Depósitos, ínstdtuíção oficial de crédito, com sede em Lisboa, Portugal,
autorizada a funcionar
no
Brasil,
através de sua dependência denomínada Agência Plnancia 1 de Pcrtugnl,
para a realização de operações bancárias, inclusive de câmbio, mediante
regulamento próprio, a ser aprovado
pelo Conselho Monetártc Nacional,
respeitados os dlspcslttvos legais vigentes.
Art. 2,° Este Decreto entrará Em
vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 1° âe março de 19'i2;
1519 da Independência ~ 849 da
República.
EMíLIO 3-. MÉDICI
Antônio Delfim õretto
DECRETO N° 70.222 MARÇO DE 1972

DE

lo

DE

Promulga a Convenção Sobre o Comércio do Trigo.

O presidente da República
Havendo sido aprovada, pelo Decreto Legislativo n- 89, de 27 de novem-

o acordo mencionado no presente
decreto foi publicado no D. O. de 7
de março de 1972,
DECRETO N° 70.223
MARÇO DE 1:372

llE

1°

DE

Declara de utilidaae insõlíca, para
fins de âesapropríaçõc pela Companhia Siderúrgica Nacional: 7:reas de
terreno situadas 7/0 Município de
Volta Redonda, Estado do Rio de
Janeiro.

o Presidente da República, no. uso
da atribuição que lhe contere o artigo 81, item lU, da Constituição,
tendo em conta
díspoato nos artigos
3° e 4° da Lei n'' 3. 002, de 30 de janeiro de 1941, na redação do Decreto-lei n" 9.964, de 6 de setembro de
1946, e de acordo com o Decreto-lei
n- 3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei na '2.386, de 21 de
maio de 1956, decreta:
Art. 10. São declaradas de utílidade pública, para fins de desapropriação pela Companní-c Síde-úrgfca
Nacional. as áreas de terreno com ..
4,518,75m2 (quatro mil quinhentos e
dezoito metros quadrados e setenta e
cinco centímetros qua írados) e respectivas benfeitorias, situadas no Município de Volta Redonda - Estado
do Rio de Janeiro, compreendidas nos
limites indicados na planta .... , ...
PO-TM-6108 R.eví·s::tú 1, que com
este baixa, devidamente
rubricada
pelo Presidente da Compannía Siderúrgica Nacional.
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Art. 2". As áreas referidas no artigo anterior são neccssártas à expansão da Usina Presidente Vargas,
da Companhia Slderúrgica Nacio-

EXECUTIVO

DECRETO N° 70.225 MARÇO DE 1972

DE

2

DE

3.° A Companhia Siderúrgica

Autoriza o funcionamento da Faculdade de Ciências Contábeis do 1.<2toral Santista.

Nacional fica autortzada, com seus
próprios recursos, a promover e executar, amigável ou judicialmente, a
presente desaproprraçâo
Art. 4°. A expropriante, na execução dos trabalhos e obras de que
.trata o presente Decreto, poderá alegar, para efeito de Jrrússáo proviscría
na posse, a urgência a que se refere
o artig~ 15 e seus parágrafos, do De-

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição, de
acordo com o artigo 47 da Lei ., ..
n'' 5.540, de 28 de novembro de 1968.
alterado pelo Decreto-lei n'' 842, de \}
de setembro de 1969 e tendo em vista
o que consta do Processo número ...
729-71 do Ministério da Educação e
Cultura, decreta:

ereto-lei n'' 3.365, de 21 de j'anno de
1941, com a redacão daca pela Lei
n" 2.786, de 21 de maio de _~956.

Art. 1° Fica autorizado o functcnamento da Faculdade de Ciências
Contábeis do Litoral Santista, com o

nal.
Art.

Art. 5.° Este Decreto entrará

Em

vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.
Brasília, 1° de março de 1972;
1510 da Independência e "S49 da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Marcus Vinicius Pratini de Moraes

DECRETO N° 70,221
DE 1°
MARÇO DE 1972

DE

Torna pública a /ienúmcin, cezo Brasil,
da Convenção da OIT de número
96, Concernente àf) Agências Remuneradas de Colocação,

O Presidente da República,
Torna púbico que deixará de vigorar, para o Brasil, a partir de 14 de
janeiro de 1973, a Convenção da OIT
de n.v 96, concernente às Agências Remuneradas de Colocação, adotada em
Gen~?ra aro. de .julho de 1949,
por
ocasiao da 'I'rlgéstma Segunda Sessão
da Conferência Gera} da Organização Int.ernacional. do Trabalho, VISto
haver sído denunciada por nota do
Govêrno brasileiro à Organização Internacíonal do Trabalho tendo sido
denúncia registrada por esta últíma, a 14 de janeiro de Hi72.

a:

Brasília, 1° de março de 1972'
151Q da Independência .p 84'.' cá
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

M ária Gibson Barboza

Curso de Ciências Contábeis mantida pela Associação Educacional c10
Litoral Santista com sede em Cubatão; Estado de São Paulo.
Art. 2° Este Decreto entrará em VIgor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 2 de março de
151°
da Independência e S)4°
República.

1972~

de

EMÍLIO G. MtDICI

Jorbae G. Passarinho

DECRETO N° 70.226
MARÇO DE 1972

DE

2

DE

Autoriza o funcionamento da Faculdade de Serviço Social de Uberlãndia - M.G.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição, de
acordo com o artigo 47 da Lei .. , ...
n'' 5.540, de 28 de novembro de 1968,
alterado pelo Decreto-lei n'' 842, de
9 de setembro de 1969 e tendo em
vista o que consta do Processo
.
n'' CFE-1.252-70 do Ministério da
Educação e Cultura, decreta:
1° lrica autorizado o runctcFaculdade de Bervtço
Social de Uberlândia, .mantída pela
Associação Brasil Central de Educação e Cultura, com sede em UberIândia, Estado de Minas Gerais.
Art.

namentc da
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Art. 2° Este Decreto entrará em vi
gor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 2 de
março de
1972;
da
151° da Independência e 84°
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

DECRETO N° 70.227
MARÇO DE 1972

DE

2

DE

Concede autorização à Companhia
Ingram Marine
Inc. para operar,
em águas brasíteiras com os barcos especializados "Reá Rioer",
"Gulf Seas", "Gulf Miss" e "Tidemar 23", de nacionalidade
norteamericana, nos serviços que especifica.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artfgo 81, item III, da Constituição e de
acordo com o Decreto 63.164, de 2(1
de agosto de 1968, decreta:
Art. 1° E' concedida autorização à.
companhia norte-americana
Ingran
Marine Inc., -para operar em águas
brasileiras com os barcos especializados de nacionalidade norte-amertcana
"Red Ríver", "Gulf
Seas",
"Gulf Miss" e "Tidemar 23", a serviço da firma Terminais Salineiroa
do
Rio Grande do Norte S.A.
TERMISA, Sociedade
de Economie
Mista vinculada ao Ministério
doa
Transportes. mediante contrato entre
as mesmas celebrado, para a construção do Terminal Salinelro de Areia
Branca.
Art. 2° A autorização de que trata
este Decreto vigorará pelo prazo de
dois anos, prorrogável, se necessário,
à realização dos trabalhos que forem
contratados com a TERMISA.
Art. 39 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revovagas as disposições em contrário.
Brasilia, 2 de
março de
1972;
151° da Independência e 84°
da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

DECRETO N° 70.228 MARÇO DE 1972

DE

2

0E

Autoriza cessão, nas
condições que
menciona, de terreno da União sitauuio em Fortaleza, Estado do Ceará.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item III, da Constituição,
e de acordo com o art. lodo Decretolei nv 178, de 16 de fevereiro de 1967,
decreta:
Art. 1° Fica autorizada a cessão, à
Prefeitura Municipal de Fortaleza. no
Estado do Ceará, do uso do' terreno
com a área de 363,00m2 (trezentos e
sessenta e três metros quadrados),
parte do próprio nacional situado na
Avenida Desembargador Moreira da
Rocha n'' 1.378, naquela cidade, de
acordo com os elementos constantes
do processo protocolizado no Ministério da Fazenda sob o n'' 27.390, de
1970.
Art. 2° O terreno a que se refere
artigo anterior se destiná à abertura e prolongamento de via pública.
Art. 3° A cessionária se obriga a
custear a demolição da
benfeitoria
existente no terreno e a construção
de outra de área equivalente, cujo
projeto e execução serão de autoria.
do Serviço de Obras da 10" Reeião
Militar.
=o

°

Art. 4° O prazo para cumprímento das condições estabelecidas neste
decreto será convencionado entre o
Ministério do Exército e a Prefeitura
Municipal de Fortaleza. tornando-se
nula a cessão. sem direito a qualquer
indenizaç;ão, inclusive por benfeitorias realizadas, se ao terreno, no todo ou em parte, vier a ser dada vttiIízação diversa, ou, ainda, se ocorrer
ínadímplemento de cláusula do contrato que deverá ser lavrado em livro
próprio do Serviço do Patrimônio da
União.
Art. 59 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revcvagas as disposições em contrário.
Brasília, 2 de
março de
1972;
151° da Independência e 84° da.
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Adalberto de Barros Nunes

Orlando Geisel

Mário David Andreazza

Antônio Delfim Netto

~Q8
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DECRETO N° 70.229

~

DE

2

:JE

MARÇO DE 1972

Declara de utilidade pública, para
fins de desapropriação, o domínio
útil e benfeitorias de um imóvel situado na cidade do Rio de JaneiTO, Estado da Guanabara, deetinaao

à construção de uma estação teletônica pela

Companhia Telefônica

Brasileira.

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

tendo em vista o disposto nos artlgoa
5" letra "h", e 6°, do Decreto-Leí . .
n,] 3. xõô, de 21 de junho de 1941, de-

ereta:
Art. I'' E' declarado de utilidade
pública, para fins de desaproprtaçao,

o domínio útil do terreno situado na
Avenida Princesa Isabel, 320, antigo

nc 88, no Bairro do Leme, cidade do

Rio de Janeiro, Estado da Guanabara, com área de 3.675,OOm2 (três mil
e seiscentos e setenta e cinco metros
quadrados), de propriedade do Estado
da Guanabara, aforado a .rosé
Adler, David AdIer, Rachel AdIer,
Harry HerceI AdIer,
Gisele Esthele
Mathilde AdIer, Mouses Azulay, Rebe-.
ca AzuIay, RacheI
Ohíndler. Davtd
Chindler, Ruth Chíndler, Resnikoff e
Evelyn Diva Bunchaft, e benfeitorias
existentes no mesmo, de propriedade
dos referidos detentores do domínio
útil, destinado à construção de uma
estação telefônica
pela Companhia
Telefônica Brasileira.
Art. 2° O aludido imóvel, do qual
se declara a utilidade pública do domínio útil e benfeitorias, tem a forma de um retângulo e apresenta as
seguintes dimensões e confrontações:
mede
15,OOm (quinze metros)
de
frente para a Avenida Princesa Isabel; mede 245,00m (duzentos e quarenta e cinco metros) pelo lado dlreito, confronta-se com o ímóvel . ...
n- 328, da Avenida Princesa Isabel,
de propriedade do
Espólio de .rúho
João Baptista Isnard ou sucessores e
outros; mede 15,00m (quinze metros)
nos fundos, onde se confronta com o
Morro da Babilônia, do domínio da
União; mede 245,00m (duzentos
e
quarenta e cinco metros) pelo lado
esquerdo, confronta-se com os tmóveta ues 300 e Süü-fundos, da Avenida
Princesa Isabel, respetcívamente, de
propriedade. de Antônio Ferreira Rosas Filho e outros e Espólio de Ante-

nor da Fonseca Rangel ou sucessores.
No aludido terreno, encontra-se cdificado prédio de 1 (um) pavimento,
em concreto armado, com área C011Struída de 189,m2 (cento e oitenta e
nove metros quadrados), destinado a
fins comerciais, e edícula de tijelas
com cobertura em meia-água de telhas francesas e área construída de
cinco -netros
55,00m2 tcínquenta e
quadrados), de propriedade dos oreiros, tudo de acordo com a planta ....
nv ORM-5/1O.013-2, constante do
Processo nc 8.632~71, do Ministério
das Comunicações.
Art. 3° Fica a Companhia Telefônica Brasileira autorizada a premover a desapropriação de que 'trata este decreto, na forma da Iegtsíação vigente, com seus recursos próprios.
Art. 49 Nos termos do artigo 15 do
Decreto-Lei n- 3.365, de 21 de junho
de 1941, modificado pela Lei DO 2.786,
de 21 de maio de 1956, a desaprcprração e declarada de caráter urgente,
para efeito de imediata imissão de
posse.
Art. 59 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, Tf'VOgadas as disposições em contrário.
Brasília, 2 de
março de
197::l:
151°
da Independência e 84°
da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI
Hygino C. Corsetti

DECRETO N° 70.230
MARÇO DE 1972

DE 2

DE

Exclui do relacionamento de disponi~
bilidade constante da Portaria tatnisterial n° 253, de 11 de julho de
1969, do Ministro de Estado elo tnterior, o cargo e o servidor indicado.

O Presidente da República. usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH da Constituição e tendo em vista o que consta do Processo
n'' 1.276-71, do Ministério do
Interior, decreta:
Art. 1° Fica excluído do relacionamento constante do Anexo 1 da Portaria Ministerial n- 253, de J.1 de julho de 1969, do Ministro de Estado do
Interior, o cargo de Telegrafista, CT207.14 B, do Quadro em extinção da
Comissão do Vale do São Francisco.

ATOS DO :eODER

Art. 2° Fica excluído do celacíonamenta de disponibilidade. constante
do anexo II da Portaria citada, c nome de Gilson Cabral Monteiro, ocupante do cargo referido no artigo anterior.
Art. 39 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 2 de março de 1972;
da
151" da Independência e 84"
República.
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Art. 3° Os formulários para o C::;l,dastro serão fornecidos gratuitamente
pelo INCRA.
Art. 4" Este Decreto entrará em vigor na data de sua publícação, revogadas as disposições em ccntrárlo ,
Brasília, 3 de março de 1972;
151° da Independência e 84° da
República.
EMÍLIO G,

MÉDICI

L. F. Cirne Lima

DECRETO N" 70.232
MARÇO DE 1972

EMÍLIO G. MÉDICI

José Costa Cavalcanti

DECRETO N° 70.231 MARÇO DE 1972

EXECUTIVO

DE

3

DE

Dispõe sobre a revisão do cadastro
rural de que trata o artigo 46 do
Estatuto da Terra e, dá outras providências.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, decreta:
Art. 1° A revisão geral do cadastro
rural, a que se refere o § 4" do artigo
46 da Lei nv 4.504, de 30 de novembro de 1964, será realizada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, em todo o território
nacional, no período de 15 de março
a 15 de junho de 1972, de acordo com
os prazos fixados para cada região
em Instrução do INCRA aprovada pelo Ministro da Agricultura.
Parágrafo único. A revisão inclui
o cadastramento dos proprietários e
possuidores de imóvel rural, seus par-'
cetros e arrendatários.
Art. 2° Os proprietários, titulares
.de domínio útil ou possuidores, a
qualquer título, de imóvel rural são
obrigados a apresentar ao INCHA as
declarações de cadastro, nos prazos
que vierem a ser fixados nos termos
do artigo anterior, de acordo com o
artigo 49 da Lei n'' 4.504, de 30 de
novembro de 1964, e artigo 31 da Lei
n- 5. ~ 72, de 25 de outubro de 1966.
Parágraro único. O não cumprimento do disposto neste artigo sujeita~á. o contrrbumte ao Iaaçamento de
OfIClO dos tributos e contr íbuíções devidas, na conformidads do artigo 149,
Item 11, da LeI n'' 5.172, do 25 de outubro de 1966, calculados com base
em dados cadastrais anteriores e levantamentos locais procedidos pelo
INCRA.

DE

3

DE

Declara de interesse social para fins
de desapropriação, o imóvel rural
denominado "Foeenâa Sarandi", situado no Município de Sarandi, Estado do Rio Grande do Sul.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe conferem os artigos 81, item lU, e 161 da Constituição, combinados com o artigo 18,
alíneas a, b e c, e artigo 22 da Lei
n- 4.504, de 30 de novembro de 1964,
bem como com o artigo 2° do Decreto-lei nv 1.110, de 9 de julho de 1970,
decreta:
Art. 1° E' declarado de Interesse
social, para fins de desaproptíação,
na zona prioritária do Estado de Río
Grande do Sul, criada pelo Decreto
n- 58.162, de 6 de abril de 19Gb com
a alteração de artigo 9° do Decreto
n- 60.465, de 14 de março de 1967, o
imóvel rural denominado "Fazenda
garandí", situado no MUnicípio de
Sarandi, Estado do Rio Gra-uíe do
Sul com área aproximada de , .....
16.845,84 ha; inscrita no Registro
Geral de Imóveis da Comarca de Sarandi sob o n'' 3.757, com as c-rractcristlcas e confrontações nele descritas e de propriedade de Ernesto .rcsé
Annoni e outros.
Art. 2° O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - ....
INCRA, fica incumbido de dar eXecução ao presente Decreto, nos termos
do Decreto-lei nc 544, de 25 de abril
de 1969.
Art. 3° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 3 de março de 1972;
151" da Independência e 84" da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

L. F. Círne Lima

ATOS
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tendo em vista o disposto no Decreto-lei nc 3.365, de 21 de junho de
1941, modificado pela Lei n.s 2.786,
de 21 de maio de 1956, e no DecreDtspõe sobre o Quadro de Pessoal do.
to n.s 24.599, de 6 de julho de 1934,
Departamento de Polícia Federal, e
decreta:
dá ouiras providências.
Art. L" Ficam declarados de uuo Presidente da República, usando lidade pública, para os fins de desada atribuição que lhe confere o arti·
propriação, por parte da Companhia
go 81, item lII, da Constituição, e
Docas de Santos, o domínio útil dos
tendo em vista o disposto no artigo
seguintes terrenos de marinha, os
20 da Lei n'' 3.780, de 12 de julho
alodiais e benfeitorias neles existende 1960, regulamentado pelo Decreto
tes, situados entre a Praça Guilhern'' 48.921, de 8 de setembro de 1960,
me Aralhe e a Avenida Afonso Pedecreta:
na, no local denominado Macuco, ~o
Município de Santos, Estado de gãc
Art. 19 Fica alterado, na forma de
Paulo, excluídos os imóveis já adanexo, que constitui parte integrante
quiridos pela Companhia Docas de
deste Decreto, o Quadro de Pessoal
Santos:
do Departamento de Polícia Federal.
a) Parte do leito da rua Particular
de que trata o Decreto n'' 69.103, de
Galvão, necessária às ínstalaçcee
23 de agosto de 1971, para incluir (>
portuárias, com a área aproximada
pessoal da Secretaria de Segurança
de 402,72 m2, confrontando ao norque, por omissão, deixou de constar
te, na extensão aproximada de
na proposta anterior.
24,33 m, com terrenos de propriedade
Art. 2" O Órgão de Pessoal do Deda Companhia Docas de Santos; a
partamento de Polícia Federal apostileste e a oeste, nas extensões aproIará
os títulos dos Iunclonárioe ximadas de 25,18 m e 25,16 m, resabrangidos por este Decreto.
pectívamente, com terrenos em fa~e
de desapropriação pela Companhia
Art. 3° A despesa com a execução
deste Decreto será atendida com (,3 Docas de Santos, por força do Decreto n." 64.605-69 e, ao sul, na extenrecursos próprios do Departamento
são aproximada de 24,33 m, com u
de Polícia Federal.
leito da projetada avenida de conArt. 4° Este Decreto entrará em vttorno das instalações portuárias (Avenida Dr , Oswaldo Aranha);
gor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
b) Imóveis necessários à implantação da avenida de contorno nas rnsBrasília,
3 de março de
1972;
talações portuárias (Avenida Dr . Os151" da Independência e 84° da
waldo Aranha), com área total apruRepública.
ximada de 16.900 m2, confrontando
ao norte com o limite da faixa porEMÍLIO G. MEDICI
tuária, a 158,00 m do alinhamento do
Alfredo Buzaid.
cais construido no Macuco; a oeste,
com a praça Guilherme Aralhe (Bado Macuco); a leste. com o eixo
o anexe mencionado no art. 1c foi cia
da rua Padre Gastão de Moraes e.
publicado no D.a. de 7-3-72.
ao sul, com imóveis remanescentes
dos proprietários atuais;
c) Imóveis necessários à Implantação da avenida de contorno das insDECRETO N.o 70.234
DE 3 DE
talações portuárias (Avenida Dr. OsMARÇO DE 1972
waldo Aranha), com a área totar
aproximada de 28.800 m2, confrontanDeclara de utilidade
pública para
do ao norte com o limite da faixa
efeito de desapropriação, os imóportuária a 158,00 m do alinhamento
veis constitutivos da área que mendo cais construído no Macuco; a oesciona, no Município de Santos, Este, com o eixo da rua Padre Gastão
tado de São Paulo, e dá outras
de Moraes; a leste, com a avenida
providências.
Coronel Joaquim Montenegro (canal
6) e, ao sul, com ímóveis remaneso Presidente da República, usando centes dos proprietários atuais.
das atribuições que lhe confere o ard) Imóveis necessários à Implantatigo 81, item IH, da Constituição e
ção da avenida de contorno das ínsDECRETO N° 70.233 -

MARÇO DE 1972

DE

3

DE
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talações portuárias (Avenida Dr. Oswaldo Aranha), com a área total
aproximada de 12.400 m2, controntando ao norte com o futuro limite
da faixa portuária; a oeste, com a
avenida Coronel Joaquim Montenegro (canal 6); a leste, com a rua Clpriano Barata e, ao sul, com imóveis
remanescentes
dos
proprietários
atuais;
e) Imóveis necessários às instalaçôes portuárias, com a área total
aproximada de 52.000 m2, compreendidos entre a Linha do Forte Augusto, o alinhamento norte da aveníua
Coronel Joaquim Montenegro, o alinhamento norte da Avenida Afonso
Pena e a Avenida Dr. Oswaldo Aranha.
Art. 2.° Os ímõvets a que se refere
o artigo anterior são destinados à
amphaçâo das ínstalacões .oortuárías
no Põrto de Santog, Estado de São
Paulo.
Art. 3.° Píca a Companhia Docas.
de Santos, concessionária do Pórto
de Santos, autorizada a promover a
desapropriação de que trata êste Decreto, correndo as respectivas despesas à conta dos recursos do Fundo
Portuário Nactonal ou do Fundo de
Melhoramento dos,Portos.
Art. 4.° E' ~rada de urgência, para os eleitos do artigo 15 do
Decreto-lei n.s 3.365, de 21 de junho
de 1941 com a nova redação dada
pelo artigo 2.° da Lei n.s 2.786, de 21
de maio de 1956, a desapropriação de
que trata o presente Decreto.
Art. 5.9 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 3 de março de 1972,
151.° da Independência e 84.° tia
.República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Mario David Andreazza

DECRETO N° 70.235
MARÇO DE 1972

DE

6

DE

Diepôe sobre o processo administrativo fiscal e dá outras providências

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição e
tendo em vista o disposto no artigo

2° do Decreto-lei n'' 822, de 5 de
setembro de 1969, decreta:
DISPOSIÇÃO

PRELIMINAR

Art. 1° Este Decreto rege o processo administrativo de determinação
e exigência dos créditos trâbueáríoa
c: União e o de consulta sobre a
aplicação da legislação tributária federal.
CAPíTULO I

Do Processo Fiscal
. SEÇÃO I

Dos Atos e Termos Processuais

Art. 2°. Os atos e termos processuais, quando a lei não prescrever rorma determinada, conterão somente o
indispensável à sua finalidade, sem
espaço em branco, e sem entrelinhas,
rasuras ou emendas não ressalvadas.
Art. 3". A autoridade local fará
realizar. no prazo de trinta dias, os
atos processuais que devam ser praticados em sua jurisdição, por solicitação de outra autorídace preparadora ou julgadora.
.Art. 4°. Salvo disposição em contrário, o servidor executará os atos
processuais no prazo de oito dias.
SEÇÃO II

Dos Prazos

Art. 5°. Os prazos serão contínuos,
excluindo-se na sua contagem o dia
do início e incluindo-se o do vencimento .
Parágrafo único. Os prazos só se
iniciam ou vencem no dia de expediente normal no órgão em que corra
o processo ou deva ser praticado o
ato.
Art. 6°, A autoridade preparadora, atendendo a circunstâncias especiais, poderá, em despacho fundamentado:
I - Acrescer de metade o prazo
para a impugnação da exigência;
II - Prorrogar pelo tempo necessário, o prazo'para a realização
de diligência.

n2
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SEÇÃO TIl

Do Procedimento

Art. 7°. O procedimento fiscal tem
início com:
I
I - O primeiro ato de ofício escrito, praticado por servidor co~pe_
tente, cientificado o sujeito passivo
da obrigação tributária ou seu pre-

posto;
II - A apreensão de mercadorias
documentos ou livros;
,
III - O começo de despacho aduaneiro de mercadoria importada.
§ 1° O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em retacâo aos atos anteriores
e, independentemente de intimação,
a dos demais envolvidos nas infra-

ções verificadas.
§ 2° Para os efeitos do disposto no
§ 1°, os atos referidos nos incisos I

e II valerão pelo prazo de sessenta
dias, prorrogável, sucessivamente por
igual período. com Qualquer outrb ato
escrito que indique o prosseguimento dos trabalhos.
Art. 8" Os termos decorrentes de
atividade fiscalizadora serão lavrados,
sempre que possível, em livro fiscal
extraindo-se cópia para anexação aó
processo; quando não lavrados em livro, entregar-se-á cópia autenticada
à pessoa sob fiscalização.
Art. 9" A exigência do crédito tributário será formalizada em auto de
infração ou notificação de lançamento, distinto para cada tributo.
§ 19 Quando mais de uma infração à legislação de um tributo decorrer do mesmo fato e a comprovação dos ilícitos depender dos mesmos
elementos de convicção, a exigência
será formalizada em um só instrumento, no local a verificação da falta, e alcançará todas as infrações e
infratores.
§ 2" A formalização da exigência,
nos termos do parágrafo anterior, previne a jurisdição e prorroga a competência da autoridade que dela primeiro conhecer.
Art. 10. O auto de infração será
lavrado por servidor competente, no
local da' verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - A qualificação do autuado;

EXECUTIVO

II ~ O local, a data e a hora da
lavratura;
IH - A descrição do fato;
IV - A dlsp osição legal infringida
e a penalidade aplicável;
V - A determinação da exigência
e a intimçaão para cumpri-la ou impugná-la no prazo de trinta dias;
VI - A assinatura do autuante e·
a indicação de seu cargo ou função
e o número de matrícula.
Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que
administra o tributo e conterá obrigatoriamente:
I - A qualificação do notlflcado;
n - O valor do crédito tributário
e o prazo para recolhimento ou impugnação;
. .
IH - A disposição legal ínrrmztda,
se for o caso;
IV - A assípatura do chefe ~o'
ôrgáo expedidor ou de outro servidor autorizado e a indicação de seu
cargo ou função e o número de matricula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por processo eletrônico.
Art. 12. O servidor que verificar
a ocorrência de infração a legislaç à o tributária federal e não for competente para formalizar a exigência
comunicara o fato, em representação
circunstanciada, a seu chefe imediato, que adotará as providências necessárias.
Art. 13. A autoridade preparadora
determinará que seja informado, no
processo, se o Infrator é reincidente,
conforme definição da lei específica,
se essa circunstância não tiver sido
declarada na formalização da exigência.

Art. 14. A Impugnação da exigenela Instaura a fase Iltigíosa do procedimento.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que se fundamentar,
será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Parágrafo único, Ao sujeito passivo é facultada vista do processo, no,
órgão preparador, dentro do prazo fixado neste artigo.
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Art. 16. A impugnação mencionará. :
I - A autoridade julgadora a quem
é dirigida;
II - A qualificação do impugnante;
lU - Os motivos de fato e de direito em que se fundamenta;
IV - As diligências que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os motivos que as justifiquem.
Art. 17. A autoridade preparadora.
determinará, de oficio ou a requerimento do sujeito passivo, a realização de diligências, inclusive. perícias,
quando entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou ímpratlcáveis ,
Parágrafo único. O sujeito passivo
apresentará os pontos de discordânela e as razões e provas que tiver e
indicará, no caso de perfcta, o nome
e endereço do seu perito.
Art. 18. Se deferido o pedido de
perícia, a autoridade deigriará servidor para, como perito da União,
proceder, juntamente com o perito
do sujeito passivo, ao exame requerido.
I
~ 19
Se as conclusões tiros peritos
forem divergentes, prevalecerá a que
coincidir com o exame impugnado;
não havendo coincidência, a autoridade designará outro servidor para
desempatar.
§ 2° A autoridade preparadora fixará prazo para realização da perícia, atendido o grau de complexidade
da mesma e o valor do crédito tributário em litígio.
Art. 19. O autor do procedimento
ou outro servidor designado falará
sobre o pedido de dilírtênctaa. inclusive perícias e, encerrando o preparo
do processo, sobre a impugnação.
Art. 20. Será reaberto o prazo para
Impugnação se da realização de dillgêncía resultar agravada a exigência
inicial e quando o sujeito passivo for
declarado
reincidente na hipótese
prevista no artigo 13.
Art. 21. Não sendo cumprida nem
Impugnada a exieêncía. será declarada à revelia e permanecerá o processo no órgão preparador, pelo prazo
de trinta dias. para cobrança amigável do crédito tributário.

EXECUTIVO

§ 1° A autoridade preparadora poderá discordar da exigência não Impugnada, em despacho fundamentado, o qual será submetido à autoridade julgadora.
§ 2° A autoridade julgadora resolverá, no prazo de cinco dias, a objeção referida no parágrafo anterior e
determinará, se for o caso, a retificação da exigência.
§ 39. Esgotado o prazo de cobrança
amigável sem que tenha sido pago ocrédito tributário, o órgão
-ireparador declarará o sujeito passivo devedor remisso e encaminhará o processo à autoridade competente para
promover a cobrança executiva
§ 4° O disposto no parágrafo anterior aplicar-se-á aos casos em que
o sujeito passivo não cumprir as condições estabelecidas para a concessão'
de moratória.
§ 5° A autoridade preparadora, após
a declaração de revelia e findo o prazo previsto no caput deste artigo,
procederá, em relação às mercadolias ou outros bens perdidos em razão de exigên~ia não impugnada, na
forma do arttgo 63.
Art. 22. O processo será organizado
em ordem cronológica e terá suas foIh ; numeradas e rubricadas.
SEÇÃO IV

Da Intimação
Art. 23. Far-se-á a intimação:
Pelo autor do procedimento oupor agente do órgão preparador, provada com a assinatura do sujeito pas-.
sívo, seu mandatário ou preposto, ou;
no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar;
IT - Por via postal ou telegráfica,
com prova de rece bimento:
In - Por edital, quando resultarem Improfícuos os meios referidos
nos Incisos I e lI.
§ 1°. O edital será publicado, uma
única vez, em órgão de imprensa oficial local, ou afixado em depen dência,
franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação.
~ 2°. Considera-se feita a Intima1 -

ção:

I - Na data da ciência do intima-o
do ou da declaração de quem fizer a.
intimação, se pessoal;
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II - Na data do recebimento, por
via postal ou telegráfica; .se a data
for omitida, quinze dias apos a entrega da intimação à agência postal-telegráfica;
III - Trinta dias após a publica-

-ção ou a afixação do edital, se este
for o meio utilizado.
SEÇÃO

v

Da Competência
Art.

24.

O

preparo do processo

compete à autoridade local do órgão
encarregado da administração do tri ~
buto .

Art. 25. O julgamento do processo
compete:
I - Em primeira ínstâncta:
a) aos Delegados da Receita Federal, quanto aos tributos admínistrados pela f ecretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda;

às autoridades mencionadas na
legislação de cada um dos demais trrbutos ou, na falta dessa indicação, aos
chefes da projeção regional ou local
da entidade que administra o tributo,
conforme for por ela estabelecido;
II Em segunda instância, aos
Conselhos de Contribuintes do Ministério da Fazenda, com a vessalva prevista no inciso IH do § P.
§ 1°. Os Conselhos de Contribuintes julgarão os recursos, de ofício e
voluntário, de decisão de primeira
instância, observada a seguinte competência por matéria:
I - 1° Conselho de Contrfbuíntee:
'imposto sobre a renda e proventos de
qualquer natureza;
II - 2° Conselho de Contribuintes:
'imposto sobre produtos industrializados'
IÍI - 3° Conselho de Contribuintes:
tributos estaduais e municipais que
competem à União nos Territórios e
demais tributos federais, salvo os incluídos na competência julgadora de
outro órgão da adrmníetraçâc federal;
IV - 4.9 Cons-elho de Contribuintes:
imposto sobre a importação, imposto
sobre a exportação e demais tributos
aduaneiros, e infrações cambiais relacionadas com a importação ou a
-exportaçâo.
§ 29. Cada Conselho julgará ainda
:a matéria referente a adiconais e emb)

préstimos compulsórios arrecadados
com os tributos de sua competência.
§ 3°. O 4° Conselho de Contrtbuinte, terá sua competência. prorrogada
para decidir matéria relativa ao imposto sobre produtos industrializados,
quando se tratar de recursos que ver ..
sem falta de pagamento desse Imposto, apurada em despacho aduaneiro
Ou em ato de revisão de declaração de
Importação.
Art. 26. Compete ao Ministro da
Fazenda, em instância especial;
I - Julgar recursos de decisões dos
Conselhos de Contribuintes, mterpostos pelos Procuradores Representan~
tes da Fazenda junto aos mesmos
Conselhos;
H - Decidir sobre as propostas de
aplicação de equídade apresentadas
pelos Conselhos de Contribuintes.
SEÇÃO VI

Do Julgamento em Primeira
Instância
Art. 27. O processo será julgado no
prazo de trinta dias, a partir de sua
entrada no órgão incumbido do [ulgamento.
Art. 28. Na decisão em que for julgada questão preliminar será também
julgado o mérito, salvo quando in ...
compatíveis.
Art. 29. Na apreciação da prova, a
autoridade julgadora formará livre..
mente sua convicção, podendo deterrrnnar as diligências que entender necessárias.
Art. 30. Os laudos ou pareceres do
Laboratório Nacional de Análises, do
Instituto Nacional de Tecnologia ede
outros órgãos federais congêneres serão adotados nos aspectos técnicos de
sua competência, salvo se comprovada a improcedência desses laudos ou
pareceres.
~
§ 1°. Não se considera como aspecto técnico a classificação fiscal de
produtos.
§ 2°. A existência '110 processo de
laudos ou pareceres técnicos não impede a autoridade julgadora de soücitar outros a qualquer dos órgãos re ...
feridos neste artigo.
Art. 31. A decisão conterá relatório resumido do processo, fundamentos legais, conclusão e ordem de Intimação.
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Parágrafo único. O órgão preparador dará ciência da decisão ao sujeito passivo, intimando-o, quando for o
caso, a cumpri-la, no prazo de trinta
dias, ressalvado o disposto no artigo
3~.

Art. 32. As inexatidões materiais
devidas a lapso manifesto e os erros
de escrita ou de cálculos existentes na
decisão poderão ser corrigidos de otício ou a requerimento do sujeito passivo.
Art. 33. Da decisão caberá. recurso
voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão
Art. 34. A autoridade de prlmelra
Instância recorrerá de ofício sempre
que a decisão;
I - Exonerar o sujeito passivo do
pagamento de tributo ou de multa de
valor originário, não corrigido monetariamente, superior a vinte vezes o
maior salário-mínimo vigente no
Pais;
II - Deixar de aplicar pena de per-da de mercadorias ou outros bens cominada à infração denunciada na
formalização da exigência.
§ 1". O recurso será interposto mediante declaração na própria decisão
§ 2". Não sendo interposto o recurso, o servidor que verificar o fato representará à autoridade julgadora,
por intermédio de seu chefe imediato,
no sentido de que seja observada
aquela formalidade.
Art. 35. O recurso, mesmo perempto, será encaminhado ao órgão de segunda instância, que julgará a perempção.
Art. 36. Da decisão de primeira.
.Instância não cabe pedido de reconsíderação.

§ 2Q. O órgão preparador dará ciência ao sujeito passivo da decisão do
Conselho de Contribuintes, intimando-o, quando for o caso, a cumpri-Ia,
no prazo de. trinta dias, ressalvado o
disposto no parágrafo seguinte.
§ 3". Caberá pedido de reconslderação, com efeito suspensivo, no praZO de trinta dias, contados da cíên ..
cía.
I - De decisão que der provimento a recurso de oficio;
II - De decisão que negar provimenta, total ou parcialmente, a recurso voluntário.
Art. 38. O julgamento em outros
órgãos da admínlstraçâo federal farse-á de acordo com a legislação própria, ou, na sua falta, conforme dispuser o órgão que administra o trl-

buto.
,SEÇÃO VIII

Do

Art. 39. Não cabe pedido de reconsíderaeâo de ato do Ministro da
Fazenda que julgar ou decidir as
matérias de sua competência.
Art. 40. As propostas de aplícacãc
de equídade apresentadas pelos Conselhos de. Contrlbuíntes atenderão às
caractertstícas pessoais ou materiais
da espécie julgada e serão restritas
à dispensa total ou parcial de penaIâdade pecuniária, nos casos em Que
não houver reincidência nem sonegação, fraude ou conluio.
A-r. 41. O órgão preparador dará
ciência ao sujeito passivo da decisão
do Ministro da Fazenda, intimando-o,
miando fOI o caso, a cumpri-la, no
nrazo de trinta dias.
SEÇÃO IX

SEÇÃO VII

Do Julgamento em Segunda
Instância
Art. 37. O julgamento nos ConseIh03 de Contribuintes far-sa-á con..
forme dispuserem seus regimentos
Internos.
§ 1-, Os Procuradores Representantes da Fazenda recorrerão ao Ministro da Fazenda, no prazo de trinta dias, de decisão não unânime,
quando a entenderem contrária à lei
ou à evidência da prova.

Julgamento em Instância Especial

D«

Eficácia e Execução das Decisões

Art 42. São definitivas as decisões;
I - De primeira instância esgotado o prazo para recurso voluntário
cem que este tenha sido interposto;
II - De segunda instância de que
não caiba recurso ou, se cabível,
quando decorrido o prazo sem sua
Internostcão:
H'I - De instância especial.
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também

definitivas as decisões de primeira

instância na parte que não for objeto
de recurso voluntário ou não estiver
sujeita a recurso de ofício.
Art. 43. A decisão definitiva con-

trária ao sujeito passivo será cumprida no prazo para cobrança amigável fixado no artigo 21, aplicando-

se, no caso de descumprimento, o
disposto no § 39 do mesmo artigo.
§ 1Q A quantia depositada para evitar a correcâc monetária do crédito
tributário ou para liberar mercadoria
será convertida em renda se o sujeito
passivo não ccenprover. no prazo legal, a propositura de ação judicial.
§ 29 Se o valor depositado não for
suficiente para cobrir o crédito tributário, aplicar-se-á à cobrança do
restante o disposto no caput deste
artígo: se exceder o exigido, a autoridade promoverá a restituição da
quantia excedente, na forma da legislação especifica,
Art. 44. A decisão que declarar a
perda de mercadoria ou outros bens
será executada pelo órgão preparador,
finda o prazo nrevísto no artigo 21,
segundo dispuser a legislação aplícável.
Art. 45. NO caso de decisão definitiva favorável ao sujeito passivo,
cumpre à autoridade preparadora
exonerá-lo, de ofício, dos gravames
decorrentes do litígio.
CAPíTULO TI
Do processo da Consulta

Art. 46. O sujeito passivo poderá
formular consulta sobre dispositivos
da legislação tributária aplicáveis a
fato determinado.
Parágrafo único Os órgãos da administração pública e as entidades representativas de categorias econômicas ou profissionais também poderão
formular consulta.
Art. 47. A consulta deverá ser
apresentada por escrito, no domicilio tributário do consulente, ao órgão local da entidade incumbida de
administrar o tributo sobre Que
versa.
Art. 48, Salvo o disposto no artigo
seguinte, nenhum procedimento fiscal será instaurado contra o sujeito

passivo relativamente à espécie consultada, a part", da apresentação da
consulta até o trigésimo dia subsequente à data da ciência:
I De decisão de primeira instância da qual não haja sido interposto recurso;
II - De decisão de segunda instância,
Art. 49. A consulta não suspende
o prazo para recolhimento de tributo, retido na fonte ou autolançado
antes ou depois de sua apresentação,
nem o prazo para apresentação de
declaração de rendimentos
Art. 50. A decisão de segunda instância não obriga ao recolhimento de
tributo que deixou de ser retido ou
autolançado após a decisão reformada e de acordo com a orientação
desta, no período compreendido entre as datas de ciência das duas decisões.
Art. 51. No caso de consulta formulada DOr entidade representativa
de categoria econômica ou profissional, os efeitos referidos no artigo 4&
só alcançam seus associados ou filiados depois de cientificado o con..
sulente da decisão
Art. 52. Não produzirá efeito a
consulta formulada:
I - Em desacordo com os artigos
46 e 47:
II - For quem tiver sido intimado
a cumnrir obrigação relativa ao fato
objeto da consulta;
rrt - Por quem estiver sob procedimento Iíscal iniciado para apurar
fatos que se relacionem ccen a mecéria consultada:
IV - Quando o fato já houver sido objeto de decisão anterior, ainda
não modificada. proferida em consulta ou litígio em que tenha sido parte o eonsulente;
V - Quando o fato estiver disciplinado em ato normativo. publica"
do antes de sua apresentação:
VI - Quando o fato estiver definido ou. declarado em disposição literal de lei:
VI! - Quando o fato for definido
como crime ou contravenção penal:
VIII
Quando não descrever.
completa ou exatamente, a hipótese
a que se referir, QU não contiver os
elementos necessários à sua solução,
salvo se a inexatidão ou omissão for
escusável, a critério da autoridade
julgadora
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encarregada da administracâo do trt-
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CAPíTULO III
Das Nulidades

buto,

Art. 54. O julgamento compete:
I - Em primeira instância:
a) aos Superintendentes Regionais
da Receita Federal, quanto aos tributos administradas pela Secretarta
da Receita Federal, atendida, no julgamento. a orientação emanada dos
atos normativos da Coordenação do
Sistema de Tríbutacâo;
b) às autoridades referidas na annea b do inciso I do artigo 25;
II - Em segunda instância:
a) ao Coordenador do Sistema de
Tributação, da Secretaria da Receita
Federal. salvo Quanto aos tributos incluídos na competência julgadora de
outro órgão da administração fe~

deral:

b) à autoridade mencionada na le~
gíslacão dos tributos ressalvados na
alínea precedente ou, na falta dessa
índlcaceo, à que for designada pela
entidade que administra o tributo;
III - Em instância única, ao Coordenador do Sistema de Tributação,
quanto às consultas relativas aos tributos administrados pela Secretaria
da Receita Federal e formuladas:
a) sobre classificação fiscal de eneroadorías:
b) pelos órgãos centrais da administração pública:
c) por entidades representativas de
categorias econômicas ou profissionais, de âmbito nacional
Art. 55. Compete à autoridade julgadora declarar a ineficácia da consulta.
Art. 56.. Cabe recurso voluntário,
com ereí:o suspensivo, de decisão de
primeira instância. dentro de trinta
<lias contados da ciência.
Art. 57. A autoridade de primeira
instância recorrerá de ofício de decisão favorável ao consulente ,
Art. $8. Não cabe pedido de reconsideração de decisão proferida em
processo de consulta, inclusive da
que declarar a sua ineficácia.

Art. 59. São nulos:
I - 05 atos e termos lavrados por
pessoa incompetente;
TT - Os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente
ou com preterição do direito de defesa.
§ 19 A nulidade de qualquer ato
só prejudica Os posteriores Que dele
diretamente dependam ou sejam consequêncía
§ 29 Nq declaração de nulidade, a
autoridade dirá os atos alcançados e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução
do processo.
Art. 60. As Irregularidades. incorreções e omissões diferentes das referidas no artdvo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
nara o sujeito passivo, salvo se este
lhes houver dado causa, ou quando
não influírem na solução do litígio.
Art. 61. A nulidade será declarada
pela autoridade cocnpetente para pra-:
ticar o ato ou julgar a sua. legitimidade.
CAPíTULO IV
Disposições Finais e Transitórias

Art 62 Durante a vigência de medida Judicial que determinar a susnensâo da cobrancg do tributo não
será instaurado procedimento fiscal
contra o sujeito passivo favorecido
»ela decisão, relativamente à materia sobre que versar a ordem de suspensão.
Parágrafo único. Se a medida re~
ferir-se a matéria objeto de processo
fiscal, o curso deste não será suspenso, exceto quanto aos atos executórios.
Art. 63. A destinação de mercadorias ou outros bens apreendidos ou
dados em garantia de pagamento do
crédito tributário obedecerá às normas estabelecidas na legislação aplicável.
Art. 64. Os documentos que instruem o processo poderão ser restituídos, em qualquer fase, a requerimenta do sujeito passivo, desde que
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a me6i(,i."""'llão prejudique a instrução
e deles rtoue cópia autenticada no
processo.
Art. 65. O disposto neste Decreto
não prejudicará a validade dos atos
praticados na vigência da legislação
anterior.
§ 1c O preparo dos processos em
curso, até a c@cisão de primeira instância, continuará regido pela legislação precedente.
§ 2Q Não se modificarão os prazos
iniciados antes da en brada em vigor
deste Decreto.
Art.

66. O Conselho Superior de

Tarifa passa a denominar-se 49 Conselho de Contribuintes.
Art. 67. Os Conselhos de COntribuintes, no prazo úe noventa dias,
adaptarão seus regimentos internos
às disposições deste Decreto.
Art. 68. Revogam-se as dísposíçôes em contrário.
Brasília, 6 de março de 1972;
da Independência e 849 da
República.
1519

EMíLIO G.

MÉDICI

Antônio Delfim Netto

DECRETO N.Q 70.236

DE 6 DE

MARÇO DE 1972

Revoga o Decreto que concedeu à
empresa Companhia Morrison
Knudsen do Brasil S. A. autorização para funcionar na República
Federativa do Brasil.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituiçà J, e
nos termos do Decreto-lei n.v 2.627,
de 26 de setembro de 1940, decretu.:
Art. 1.0 Fica cancelada, a pedido.
a autorização concedida à' Companhia Morrison-Knudsen do n-asu
S. A., sediada nos Estados Unidos
da América, para funcionar no Srasil, ficando, conseqüentemente, revogados o Decreto n. o 17.556, de '.0 (I~
janeiro de 1945, e respectiva Catta ,

Art. 2.° Este Decreto entrar-á em
vigor na data de sua publicação, rcvogadas as disposições em con-eãno.
Brasília, 6 de março de 1972;
da Independência. e 84.° da
República.

151.°

EMÍLIO G.

MÉDIC!

Marcos Vinicius Pratmt

de Moraes
DECRETO N° 70.237

DE 6 DE

MARÇO DE 1972

Autoriza a cessão da área de terra
que menczona ao Instztuto Brasiíeiro de
Desenvolvzmento Florestal.

o Presidente da República, no uso.
das atribuições que
lhe confere o
-artígc 81, inciso III da Constituição,
e tendo em vista o que dispõe o Decreto-lei n.c 178, de 16 de fevereiro,
de 1967, decreta:
Art. 1° Fica o Instituto Nacional
de Colonização e Reforma Agrária ""
lNCRA - autorizado a ceder, gratuítamente, ao Instituto Brasileiro
deDesenvolvimento Florestal - IBDF,
os Imóveis -rurais denominados "Lageado", "Garrafas", "Entrada", "Posse" e "Pedra Azul" ou "Jacu Pintado", objeto das transcrições de".,
ris 166, de fls. 39; 168, de fls. 39~40,
e 172, de fls. 41/42, todos do LIVro
3-C, do Cartório do Registro 'te Imóveis da Comarca de São José do Barreiro, no Estado de São Paulo. acrescídos das benfeitorias neles existentes.
Art. 2° Ó objetivo da cessão é a
regularização fundiária do
Parque
Nacional da Serra da Bocaína, criado pelo Decreto n« 68,172, de 4 ?e
fevereiro de 1971, para preservaçao
da flora, fauna e das belezas naturais da região.
Art. 3° A cessão será formanzaca
através de contrato, que se tornará
nulo, Independentemente de
qualquer ato especial, se ao tmovel, no
todo ou em parte, não for dada 3
destinação prevista no artigo anterior.
Parágrafo único. Do contrato (la
cessão. que valerá como escrttura pública, constarão os elementos necessários à sua posterior transcrrção no
registro imobiliário.
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4° Este Decreto entrara em
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etsor na data de sua publicação, re-

Oficial da União de 5 de novembrode 1971.

vogadas as disposições em contrário
Brasília, 6 de março de
1972;
151°
da
Independência e 84° da
República.

Brasília, 6 de março de 1972;
da Independência e 84.° da.
República.

EMÍLIO G. MÉDICI

L. F. Cime Lima

DECRETO N." 70.238, DE 6 DE
MARÇO DE 1972
Autoriza o Instituto Nacional de Previdência Social (INPS) a alienar o
imóvel que menciona.

a Presidente da República, usa~do
da atribuição que lhe confere o artigo
81, itens III e V da Constituição, decreta:
Art. 1.0 O Instituto Nacional de
Previdência Social ~ INPS é autorizado a alienar à Companhia Brasí1eira de Alimentos - COBAL, Empresa Pública da União, a propriedade
conhecida como "Fazenda Areal", no
Estado da Guanabara.
Parágrafo único. a terreno referido neste artigo é excluído da relação a que se refese o Decreto número
62.698, de 14 de maio de 1968, em seu
Anexo n.
Art. 2.° O preço da alienação corresponderá até 12% do valor do investimento, segundo for orçado em
Projeto de Engenharia final, dele deduzindo-se as despesas com o preparo do terreno e a remoção dos obstáculos físicos que prejudiquem a
execução do empreendimento.
Art. 3.° a INPS participará do
capital da CaBAL mantida a maioria
da União, mediante incorporação do
imóvel de que' trata o artigo anterior.
Art. 4.°. A Companhia Brasileira de
Alimentos destinará a área mencionada no artigo 1.0 à implantação da
Central de Abastecimento do Grande
Rio ~ CEAGRI, a cuja entidade, em
realização de seu capital, incorporarse-á com essa vinculação.
Art. 5.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação e retifica o de n,v 69.468, de 4 de novembro de 1971, publicado no Diário

151.°

EMÍLIO G.

MÉDICI

Júlio Barata
L. F. Cirne Lima

DECRETO

N° 70.239 MARÇO DE 1972

DE 6 DE

Altera dispositivo do Decreto
.
n° 57.814, de 15 de fevereiro de.
1966, _que fixa a composição da Delef!açao
Brasileira na
Comissão
Mista Executora do Acordo BraeiiEstaqo.s Unidos sobre Serviços Cartotnüticoe, define
sua vinculacão
com. órgaos do Governo Brasileiro
e da outras providências.

o Presidente da República, usando.
da atn~~lçao 9ue lhe confere o artígo 81, hem 111 da Constituição deereta:
'
Art. 1° O item V
artigo 1° .do Decreto
de fevereiro de 1966,
rar com a seguinte

da alínea b) do
n- 57.814, -re 15.
passa a vigoredação:

. "V - Pelo Ministério da Aeronãutíca, c?mo representantes do Servíço
de Trafego Aéreo e Navegação;"
. Art. 2° Este Decreto entrará em.
vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrári~.
Brasília, 6 de março de
1972'
151° da Independência e 84° d~
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

J. Araripe Macêdo

DECRETO N9 70.240 MARÇO DE 1972

DE

7

DE

Aproveita, no Quadro de pessoal do>
Hospital dos Servidores do Estado,
pessoal em disponibilidade, e dã
outras providências.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o.
artigo 31, item III, da Constituição,
e tendo em vista que ao caso é de
aplicar-se, por analogia, o disposta no,
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artigo 99, § 29, do Decreto-lei nv 200.
de 25 de fevereiro de 1967. decreta:
Art. 19 Ficam aproveitados nos
.cargos abaixo indicados do Quadro de
Pessoal - Parte Permanente - do
Hospital dos Servidores do Estado, os
seguintes servidores disponíveis, mantido o regime jurídico dos mesmos:
a) no cargo
TC-80L22,B:

de

Médico,

código

José Vieira de Lima Filho, em dteponibilidade em igual cargo do Qua~

·dro de Pessoal do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores
do Estado, em vaga constante das Tabelas que constituem o Anexo I do
Decreto n? 69.696, de 3 de dezembro
de 1971;
b) no cargo de Médico, código
TC-80L2LA:
Francisco Maia de Andrade, em
·disponibilidade em igual cargo do
Quadro de Pessoal do Instituto Nacional de Previdência Social, em vaga
constante das Tabelas que constituem
o Anexo I do Decreto no 69.696, de
3 de dezembro de 1971.
Art. 29 O disposto neste ato não
homologa situação que, em virtude de
sindicância, inquérito administrativo
ou revisão de enquadramento, venha
a ser considerada nula, ilegal ou con-brána a normas administrativas ví.gentes.
Art. 3Q OS órgãos de pessoal do
Instituto de Previdência e Assistência
·dos Servidores do Estado e do Instltuto Nacional de Previdência Social
remeterão ao do Hospital dos Servl.dores do Estado, no prazo de 30 (trínta) dias, contados da vigência deste
Decreto, os assentamentos funcionais
dos servidores mencionados no artigo 19.
Art. 49 Este Decreto entrará em
-vIgor na data da sua publlcaçào,
revogadas as disposições em contrario.

Brasília, 7 de março de 1972;
1519 da Independência e 84Q da.
Repúbllca..
EMÍLIO G. MÉDICI

Júlio Barata

DECRETO N° 70.241 -

DE 7 DE:

MARÇO DE 1972
Autoriza o funcionamento da Faculdade de Ciências Econômicas, Contábeis e Administrativas de Visconde do Rio Branco -- M. G.

o Presidente da Repúulíca, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constítutcão, de
acordo com o artigo 47 da Lei n." ..
5.540, de 28 de novembro de Hl68, alterado pelo Decreto-lei n'' 842, de 9
de setembro de 1969 e tendo em vista.
o que conste do Processo n'' 264.373
de 1971, do Ministério da Educação e
Cutura, decreta:
Art. 1°. Fica autortzado o funcionamento da Faculdade de Ciências
Econômicas. Contáuers e Adrrunístrativas de Visconde do Rio Branco M. G., mantida pela Fundação "Presidente Antônio Carlos" com sede em
Barbacena, Estado de Minas -Gerais ,
Art. 2°. Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as dispostçôes em contrár!o .
Brasília, 7 de março de 1972;
~519
'a Independência e 340;. da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

DECRETO N° 70 242

DE 7 DE

MARço DE 1972
Concede reconhecimento à Faculdade
de Ciências Juridicas de Blumenau,
Estado de Santa Catarina,

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituíção,
de acordo com o artigo 47 da Lei n."
5.540, de 28 de novembro de ·968 alterado pelo Decreti)-lei nv ~42, de 9
de setembro de 1969 8 tendo em vista
o que consta do Pl."OllBSSO n'' 206.430
de 1972 do Mínlstérto da Educação e
Cultura, decreta:
Art. 1°.
E' concedtdo reconhecimenta à Faculdade de Ciências Jurídicas de Blumenau, mantida pela
Fundação Universidade "Regional com
sede em Blumenau, Estado de Santa
Catarina.
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Art. 2°. Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as dísposícões em contrárro .
Brasília, 7 de março de 1972;
:519 da Independência e tA? da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

DECRETO

N° '70,243

MARÇO DE

DE 7 DE

1972

Concede reconhecimento à Faculdade
de Filosofia, Ciências e Letras de
Adamantina, com os czo-sos ae Pedagogia, Estudos Sociais, Letras e
Ciências.

o Presidente da República, usando
das atribuições que Jhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, ele
acordo com o artigo 1:l7 da Leí n- ..
5.540, de 28 de novembro de Um8, alterado pele Decreto-lei ;.1° 842, de 9
de setembro de 1969 e tendo em vista
o que consta do Processo n'' 264.398
de 1971 do Ministérro da Educação e
Cultura, decreta:
Art. 1°.
E' concedido reconhecimento à Faculdade de Fflosofía, Olêncías e Letras de Adamantlna, mantida pela, Prefeitura Municipal de
Adamantina, Estado de São Paulo,
com os Cursos de Pedagogia, Estudos
Sociais, Letras e Ciências.
Art. 2°. Este Opereta entrará em
vigor na data de aua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 7 de março de 1972;
151.° da Independência e 84.° da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Jarbas G. Paesarintio

DECRETO

N.O 70.244
MARÇO DE 1972

DE

7

DE

Autoriza o funcionamento do Curso
de Ciências Biológicas aa Faculdade "Ausciiíuan" de Filosofia, Ciências e Letras, em Lins, Estado de
São Paulo.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constítulcâo, de
acordo com o artigo .J:7 da Lei n" .,
5.540, de 28 de novembro de. 1968, alterado pelo Decreto-lei n- 842, de
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9 de setembro de 1969 e tendo em
vista o que consta do Processo nv ..
206.290 de 1972 do ;\iliuLStério da Educação e Cultura, decreta:
Art. 1°. Fica autorizado r: funcionamento do Curso de '~:\êl1clas Biológicas (licenciatura plcna.j da Faculdade "Auxílíum" de Filosofia, Ciências e Letras, manr.lda pela Associação Faculdade Auxíüum de Pilosofia,
Ciências e Letras, -vun sede em Lins,
Estado de São Paulo.
Art. 2°. Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as dlspostções em contrário.
Brasília, 7 de março de 1972;
15: 9 da .cndependência .,; 349 da
Repúb-lica.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

DECRETO

N° 70

245
1972

DE 7 DE

MARÇO DE

Declara de utiuaoae :Júbliea a Associação de pais e eroteeeoree da Escola Paroquial Sã?
Francisco de
Paula, com sede em Curitiba, Estado do Paraná.

O Presidente da República, usando
da atríbuíçâo que lhe confere ) artigo 81, item IH, da Constltuíção e
atendendo ao que consta ia crocesso
M. J. n- 61.492, de 1970, decreta:
Art. 1.0 E' declarada de utilidade
pública, nos termos dI' ar-tigo 1° da
Lei n'' 91, de 28 de agosto de .1 !J35,
combinado com o 'lrt,~go 1° do Regulamento aprovado cera Decreto n'' .,
50.517, de 2 de maio de 1961, a Associação de Pais e Professores da Escola Paroquial São Francisco de
Paula. com sede em c.müba, Estado
do Paraná.
Art. 2°. Este Decreto entrará em
vigor na data de sua. publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 7 de março de 1972;
15::.9 da Independência e 849 óa
Repúb-lica.
EMÍLIO G.

Alfredo

MÉDICI

Buzaid
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~ DE
MARÇO DE 1972

DECRETO N° 70 245

7

DE

Declara de utilidade lJública o Educandário Social <Lar de Frei Luiz",
com sede em Laearepaçnui, Estado
da Guanabara.
D Presidente da República, usando
cia atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição e

atendendo ao que consta do Processo
M. J. 17.998, de 1971, decreta:

Art. 10. E' declarado de utilidade
pública, nos termos do artigo l"' da
Lei ris 91, de 28 de agosto de 1935,
combinado com o artigo 1'" do Regu-

lamento aprovado pelo Decreto n'' ..

50.517. de 2 de maio de 1961, o Educandário Social "Lar de e'rei Luiz",

com sede em .Iacarepaguá, elsta.do do,
Guanabara.
Art. 2". Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as dísposicôe s em contrário.
Brasília, 7 de março' de 1972;
151.'» ~", Independência ~ 84° de
República.
EMÍLIO G.

Alfredo

MÉDICI

Buzaid

DECRETO N° 70.217
MARÇO i"E 1972

DE

7

DE

Declara de utilidade pública a Irmandade de Nossa Senhora- ao Perpetuo
Socorro da Santa Casa, de Caridade
de Bom Despacho, com sede em
Bom Despacho, Estado de Minas
Gerais.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição
atendendo ao que consta do Prccesso
M. J. n- 9.858, de 1971, decreta:
Art. 1°. E' declarada de utdlfdade
pública, nos termos do artigo ]0 da
Lei no 91, de 28 de agosto de 1935,
combinado com o artigo lodo Regulamento aprovado pelo Decreto n- ..
50.517, de 2 de maio de 1961, a Irmandade de Nossa Senhora do perpétuo Socorro da Santa Casa de Caridade de Bom Despacho, com sede
em Bom Despacho, Estado de Minas
Gerais.

Art. 2°. Este Del Teto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 7 de março de 1972;
151.° da Independência e 84.° da
República.
EMÍLIO G.

Alfredo

MÉDICI

Buzaid

DECRETO N° 70.248

DE 7 DE

MARÇO DE 1972

Exclui cargos do INPS do relacionamento de desnecessidade e aproveita disponíveis que vndica,

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere c artigo 81, item lII, da Constitutcào, e
tendo em vista o que consta do Proc-esso n- 1. 385 de 1971, do Departamento Administrativo do Pessoal Civil, decreta:
Art. 1°. Ficam excluídos do relacionamento constatante .ía Portaria
Ministerial n'' 3. 54fl, de 12 de setembro de 1969, do Mt-rtstro de Estado
do Trabalho e Prevrdêncía Svcíal, um
cargo de Auxiliar oe Enfermagem, código P-1701.14.B, ~ um de Pintor, código A-105.9.B, pertencentes ao Quadro de Pessoal do Instituto Nacional
de Previdência Soclat, considerados
desnecessários nos termos do Decreto-lei n- 489, de 4 de março de 1969.
Art. 2.° Ficam aproveitados nos
cargos a que se refere ') artigo anterior os seguintes servidores colocados em disponibilidade pela .Portaría
citada: Floriza Coelho Pacheco, Auxiliar de Enfermagem. código
.
P-1701.14.B,
e
Deoltndo Pinto de
Souza, Pintor, código A-105.9.B.
Art. 3°. Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 7 de março de 1972;
1519 da Indcpendêncía e 849 da
República.
EM:ÍLIO G.

MÉDICI

Júlio Barata

DECRETO N9 70.249 MARÇO DE 1972

DE

7 DE

Retiistribui
com
os respectivos
ocupantes, para o Instituto Nacional de Previdência Social, cargos do
Ministério do Trabalho e Previdência Social e dá outras providências.

O Presidência da República, usando
das atribuições que lhe confere o
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artigo 81, item IIl, da Constituição,
e tendo em vista o disposto no
artigo 99, § 2<:>, do Decreto-lei nl? 200
cle 25 de fevereiro de 1967, e, ainda, o
que consta no processo MTPS-117.893
de 1971, decreta:
Art. 10 Ficam redístrfbuídos, com 0.5
respectivos ocupantes, para o Quadro
de Pessoal do Instituto Nacional de
Previdência Social, os seguintes cargos Integrantes do Quadro de Pessoal
- Parte Suplementar do ,VIinistério
do Trabalho e Previdência Social.
todos oriundos do extinto Serviço de
Alimentação da Previdência Social:
a) 2 (dois) cargos de Motorista,
CT-401.12. C, ocupados por José Gomes e Guilherme Gomes;
o) 1 (um) cargo de Motorista,
CT-401.10. B, ocupado por Arnaldo
Cardoso;
c) 1 (um) cargo de Motorista.
CT-401.8.A, ocupado por Antônio
Francelino Rego; e
d) 1 (um) cargo de Mecânico de
Motores a Combustão, A-130S.10.C,
ocupado por João Costa.
Art. 29 A redistribuição de que
trata este Decreto não homologa situação que, em virtude de síndícânela, inquérito administrativo ou revisão de enquadramento, venha a ser
considerada nula, ilegal ou contrárta
a normas administrativas em vigor.
Art. 39 O órgão de Pessoal do Mínistério do Trabalho e Previdência
Social remeterá ao do Instituto Nacional de Previdência Social, no prazo
de 30 (trinta) dias, a contar da publicação deste Decreto, o assentamenta individual dos servidores de
que trata o presente ato.
Art. 49 Os ocupantes dos cargos ora
redlstribuídos continuarão a perceber
seus vencimentos e vantagens pelo
órgão de origem. até que o orçamento
do Instituto Nacional de Previdência
Social consigne os recursos necessários ao pagamento da despesa resultante do cumprimento deste Decreto.
Art. 59 Este Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 7 de março de 1972;
1519 da Independência e 849 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI
Júlio Barata
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DECRETO N° 10.250 - DE 7 DE
MARÇO DE 1972
Altera o Decreto n° 68.803, de 25 de
junho de 1971, que re'iistribuiu. cargos para o Quadr') de Pessoal do
Ministério da Fazenda.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IIl, da Constituição, decreta:
Art. 10. Fica alterado o artigo 1",
alínea L, do Decreto n.s 68.803, de 25
de junho de 1971, excluindo-se da redistribuição um cargo de Redator, (;Ódigo EC-305. 20. A, ocupado por 'I'herezinha Fernandes Spinola que continua a pertencer ao Quadro de Pessoal - Parte Especial do Ministério
das Relações Exteriores.
Art. 2°. Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 7 de março de 1972;
151.0 da Independência e 84.0 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI
Mário Gibson Barboza,
Antônio Deljim Netto

DECRETO N° 70.251 MARÇO oa 1972
Torna sem
disponivel
Ministério
respectiva

DE 7 DE

efeito apropeitamenio de
no Quadro de Pessoal do
da Mnrinhn: e cesse
a
disponibilidade.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item lU, da Constttuíção, e
tendo em vista 0 disposto no artigo
67 da Lei n" 1.711, de 28 de outubro
de 1952. decreta:
Art. 10. Fica sem efeito o aproveitamento, no carga de EscreventeDatilógrafo, código AF-204.7. do cuadro de Pessoal - Parte Permanente
- do Ministério da Marinna, de Dayse Souza da Mata CO~lh0, disponível
do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidoras do Estado, constante do Decreto n- 69.227, de 21 de
setembro de 1971, publicado no Diário
Otioirü de 23 seguinte.
Art. 2°. Fica, igualmente, cassada
a disponibilidade da servidora indi-·
cada no artigo anterior. a partir de:
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22 de outubro de 19n, visto não haver tomado posse no prazo legal.
Art. 3°. Este Decreto entrara em
vigor na data da sua punlícacão revogadas as díspostcôee em contràrio.
Brasília, 7 de março de 1972;
:519 da Independência " 84° da
Repúb-lica.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Adalberto de Barros Nunes
Júlio Barata

DECRETO N." 70.252 -

DE

7

DE

rada de caráter umsnte, TIOS termos
do artigo 15 do Decreto-lei n- 3.365
de 21 de junho de 1941 com a reda~
çâo dada pela Lei n'' 2. '"(SG, de 21 de
maio de 1956, para efeito de lmedia-

ta imissão de posse.
Art , 4°. Este Decreto entrará em
vizor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, ": de março de 1972;
:'510:.> da Independência e >i49 da
República,
EMÍLIO G,

MÉDICI

Hygino C.

Corsetti

MARÇO DE 1972

Declara

de

utilidade

pública,

para

fins de âesaprcpriacêo, terreno si-

tuado na cidade ,28 Recife, Estado
de Pernambuco, destinado a ampliação da estação termsnsü de microondas da Empresa Brasileira de
EMBRATEL,
Telecomunicações

naquela cidade.
Q Presidente da Repúblíca., usar do
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item 111, da Constitutcão, e
tendo em vista o disposto nos artigos

DECRETO NÇl 70.253 -

DE 7 DE

MARÇO DE 1972
Declara ele utilidade pública, para
fins de desapropriação, o domínio
útil de uma área de tara destinada
à instalação de concentradores de
linhas, na localidade de Arraial do
Cabo, no Município de Cabo Frio,
Estado do Rio de Janezro ,

O Presidente da República, usando
5", letra "h", e 6°, de Decreto-lei n''
das atribuições que lhe confere o
6.365, de 21 de junho de 1941,decre- .. _"art~go, ..~l~~jtem_III, ..da Constituiçao,
ta:
".
e tendo em vista o disposto ~10S
Art. 1". E' declarado de utuidnde
artigos 59, letra "h", e 69, do Decretopública, para fins de desapronnaçáo,
lei nv 3.365, de 21 de junho de 1941,

o terreno situado no t.oteanteneo-cat-

tio da Cruz", desmembrado tio Lote
n'' 1, Quadra "C", na cidade ce R€'cífe, Estado de Pernambuco, com frente para a Rua Dom Bosco, limitado
aos fundos pelo Lote n." 8 da Rua
Bandeira Filho, pelo lado esquerdo
com os lotes n-s 10, 11, 12 e 13 da
Avenida Agamenon Magalhães. e pelo lado "direito com o restante do lote
do qual faz parte, medindo 16,70 m
(dezesseis metros e setenta centímetros) de largura por 86,00 m (oitenta
e seis metros) de comprimento, de
propriedade de Dl.me Caldas Tavares
da. Silva, destinado à ampliação do
prédio da estação termina; de microondas da Empresa Brasileira ce Telecomunicações _ EMBRATEL, naquela cidade.
Art. 2°. Fica a Empresa. BrastleiTa de 'I'elecomuníca ões EMBRATEL, autorizada a promover,
na forma da Iegfslacâo vigente, com
seus recursos próprios. a desapropriação do referido imóvel.
Art. 3". A desapropriação a que
-se refere o presente Decreto é decla-

decreta:
Art. 1° E' declarado de utilidade
pública, para fins de desapropriação,
o domínio útil de um terreno com área
de 444,40 m" (quatrocentos e quarenta e quatro metros quadrados e
quarenta decímetros quadrados), situado na Rua Nereu Ramos, em Arraíal do Cabo, 4? Distrito do Municipío de Cabo Frio, no Estado do Rio
de Janeiro, pertencente ao Espólio de
Martinho José dos Santos, destinado
à instalação de concentradores de linhas pela Companhia Telefônica Brasneíra.
Art. 29 A área de terra referida no
artigo anterior, desmembrada de
maior porção aforada pela Prefeitura
Municipal de Cabo Frio, tem a forma
de um paralelogramo, e apresenta as
seguintes características e confrontaçôes: mede 15,00 m (quinze metros)
de frente para a Rua Nereu Ramos no
rumo de 58? 54' 80; o lado direito
faz uma deflexâo de 99Q 03' à oiretta,
mede 30,00 m (trinta metros) no rumo de 22? 03' NO, confrontra-se com
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o terreno remanescente de maior porção aforado ao Espólio de Martinho
José dos Santos; a linha dos fundos
faz uma derlexâo de 809 57' à direita,
mede 15,00 m (quinze metros) no
rumo de 589 54' NE, confronta-se com
o terreno remanescente de maior porcão do Espólio de Martdnho José dos
Santos; o lado esquerdo faz uma deflexão de 999 03' à direita, mede
30,00 m (trinta metros) no rumo de
229 03' SE, confronta-se com o Imovel de propriedade de D. Celína da
Conceição Moreira, e finalmente faz
uma. deflexâo de 80Q 57' à direita com
a linha da frente do terreno, tudo de
acordo com a planta PT-N'? 20.060,
constante do Processo n'' 5.797-71 do
MInistério das Comunicações.
Art. 39 Fica a Companhia 'reterenica Brasileira autorizada a promover
a desapropriação do referido terreno
na forma da legislação vigente, com
seus recursos próprios.
Art. 49 Nos termos do artigo 15 do
Decreto-lei nv 3.365, de 21 de junho
de 1941, modificado pela Lei nc 2.786,
de 21 de maio de 1956, a desapropriacão é declarada de caráter urgente
para efeito de imediata imissão de
posse.
Art. 5° Este Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 7 de março de 1972;
1519 da Independência e 849 da
República.
EMíLIO G. MÉDICI

Iiygino C. Corsetti

DECRETO

NQ 70.254 DE
MARÇO DE 1972

7

D:&

Declara de interesse social, para ttn;'j
de âescpropriaçtio para reforma
agrária a área rural que menciono,
situada no município de sooraairaio, Estado do Rio Grande do Sul.

O Presidente da República, usando
da atrfbuícào que lhe confere o
artigo 81, irem IH, da Oonstátuiçâo
e nos termos do artégo 161 e parágrafos da mesma Constituição e do
Decreto nv 58.162, de 6 de abril de
1962, com a alteração dada pelo

'(25

artigo 9'? do Decreto nc 60.46'5, de 14
de março de 1967, decreta:
Art. 19 Fica declarada de Interesso
social, para fins de desapropriação
para reforma agrária, a área maior
estimada em 69.469. 000 m" situada
na localidade de Serrinha, Munlcíplo
de Sobradinho, Estado do Rio Grande
do Sul, inserida dentro do polígono
que se configura com os seguintes limites: Ao norte: partindo da confluência do Rio Pardo com o arroio Manduaba (Caçador), segue por este até
a foz do Lajeado Leão; por este até
o marco ~ituado na sua nascente;
deste por lmha seca até o marco da
nascente do braço norte da. sanga do
Peralzinho; por este até a confluência
cem o braço sul da mesma; linha reta
partindo do marco existente ao sul
da confluência do arroio dos -suvano,
com o Passa Sete, na direção leste e
do marco na margem direita do arroio
Sobradinho, até o encontro do meridiano da nascente do galho oeste do
lajeado Agua Santa; a leste: rio Pardo. desde a foz do arroio Manduaba
(Caçado~) até a do Sobradinho; ao
sul: partindo da foz do arroio Bob-adínho. segue por este até a confluência com o galho leste do Jafeado Agua
Santa; por este até uma lagoa: por
esta até o nascente do galho oeste do
Iajeodo Agua Santa; por este até ':'1
confluência com o arroio Passa SeY;;
a oeste: partindo da confluêncta dos
galhos norte e sul da sanga do Pcralzmho, segue por este até a sua
nascente sul materializada pelo '11alCO
pião: deste marco por linha reta na
direção sudoeste, até o encontro da
linha materializada pelos -narcos
existentes ao sul da confluência dos
arroios Silvanos e Passa Sete, e à
margem direita do arroio Sobradinho, pelo arroio Passa Sete, entre ()
marco existente na confluência cem
o dos Silvanos e a confluência -om o
braço oeste do Lajeado Agua Bran-

ca.

Art. 2.° A aludida área maior
abrange as áreas menores a seguir indívíd ualizadas:
a) Posse Caçador e outros com a
área estimada de 23.4~5.000 m2 e
com os seguintes limites: ao 'iorte:
partindo da confluência do 'fio Pardo
com o arroio Manduaba (Caçador),
segue por este a foz do Lajeado Leão;
por este até o marco situado na eua
nascente; deste por linha seca .::.t~ o
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marco da nascente do braço norte da
sanga do Peralzinho; por este até a
confluência com o braço sul da -neema; a leste: rio Pardo, desde a foz
do arroio Manduaba (Caçador) :lt":' a
do lajeado oartjo do Buraco ao sul:
partindo da foz do lajeado Carljo do
Buraco, segue por este até sua n ascente: por linha seca até o .narco
pião; a oeste: partindo 10 marco
pião, pelo. braço sul da sanga do Peralzinho, até sua confluência eom o
braço norte da mesma.
b) Posse dos Prado e outros com a
área estimada de 25.610.000 na e
com os seguintes limites: ao '10r"jE:'''
partindo da foz do lajeado oartjo do
Buraco, segue por este até sua nascente; por linhas secas até o marco
pião; a leste: rio Pardo, desde c foz
do lajeado Carijo do Buraco até a do
arroio Sobradinho; ao sul: arroio
Sobradinho, entre sua foz no rio
Pardo e a confluência com o galho
leste do laj eado Agua Santa; a oeste: arroio Sobradinho, desde a confluência com o galho leste do lajeado
Agua Santa até a foz da sanga do
Bernardo; por esta sanga até o marco localizado na sua nascente; por :inhas secas até a localidade Berrfnha
do Pinhal; por estrada e Unha seca
até o marco pião.
c) Posse Vicente Xavier Cardoso e
outros com a área estimada de
2U.414.000 mg e com os seguintes
limites: ao norte: linha reta partindo do marco existente ao sul da
confluência dos arroios Silva.nos e
Passa Sete, na direção leste e do
marco existente na margem direita
do arroio Sobradinho, até o encontro
do meridiano da nascente do galho
oeste do lajeado Agua Santa; a leste; partindo do marco pião por únha
seca e estrada até o marco locaüaado na nascente da sanga do Bernardo; por esta sanga até sua confluência com o arroio Sobradmho ; por
este até sua confluência com o galho
leste do lajeado Água Santa; ao sul:
partindo da confluência do arroio
Sobradinho com o galho leste do 13,jeado Agua Santa, segue por este até
uma lagoa; por esta até a nascente
do galho oeste do lajeado Agua Santa; por-este até a confluência com o
arroio Passa Sete; a oeste: Imha reta
partindo do marco pião. na tirecão
sudoeste, até o encontro .da ltnhn
materializada pelos marcos existentes
,8.0 sul da confluência dos arroios Sl1-

vanos e Passa Sete, e margem direjta do arrolo Sobradinho, com o meridiano da nascente do galho oeste
do lajeado .água Santa; arroio Passa
Sete entre as confluências com o dos
Silvanos e o galho oeste do lajeado
Agua Santa.
Art. 3.° Fica o Instituto Nacional
de Colonização e Reforma Agrária INCRA, incumbido de dar execução à
desapropriação de que trata o presente Decreto, na forma e condições
estabelecidas pelo Decreto-lei número 554, de 25 de abril de 1969.
Art. 4.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 7 de março de 1972;
151.0 da Independência e 84.° ea
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

L. F. Cirne Lima

DECRETO

N°

70.255
1972

DE 8 DE

MARço DE

Retifica o Decreto nÇl 69.801, de 15
doe etezembro de 1971, relativo a
aproveitamento de disponiveis na
Universidade Federal Rural de
Pernambunco.

o Presidente da República, usando das atribuições que lhe confere o
artigo 81, item lU, da Constituiçâ.o,
e tendo em vista o que consta da
Exposição de Motivos n.v 110 de 2
de fevereiro de 1972, do Departamento Administrativo do Pessoal
Civil (DASP), decreta:
Art. I'? Fica retsncanc o Decreto
n'? 69.801, de 15 de dezembro de
1971, publicado no Diário Otie-irll de
16 seguinte, que aproveita, nc 'yaadro unrco de Pessoal da Universidade Federal Rural de Pernambuco,
servidores dísponíveís, na parte l'e~
tatava a
Waldemar Braga, Chaves,
em disponibilidade no cargo de Es.
crevente-Datilógrafo, -omgo
AF-204.7, do Quadro de Pessoal do
Ministério do Trabalho e Prevtdêncía Social e não no do Instituto de
Previdência e Assistência dos Servidores do Estado, conforme COl1Steu daquele ato.
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Art. 2,9 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 8 de março de 1972;
t51Q
da Independência e 1340 da
República.
EMíLIO G,

MtDICI

Jarbas G. passarinho
Júlio Barata

DECRETO N° 70.256
MARço DE 1972

DE

8

DE

Altera a distribuição de eennaoree do
extinto Serviço de Alimentação da
Previdência Social.

tendo em vista o que consta do pro-

cesso MTPS. 326.927-71, decreta:
Art. 1° Fica alterada,
Anexo, a distribuição
do extinto Serviço de
da Previdência Social,
pelos Decretos números
de novembro de 1967, e
de agosto de 1968.

na forma do
de servidores
Alimentação
determinada
61.794, de 29
63.190, de 28

Art. 2° Os servidores indicados passarão a integrar o Quadro de Pessoal
~ Parte Suplementar
do Instituto
Nacional de Previdência Social.
Art. 3° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, -evogadas as disposições em contrário.
Brasília, 8 de março de 1972;
151° da Independência e 84° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Júlio Barata

o

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

DECRETO N° 70.257 -

O anexo mencionado no art. Iço foi
publicado no D. O. de 9-3-72.

DE

8

DE MARÇO DE

1972

.4.ltera o Decrete n° 60.882, de 21 de junho de 1967, que aprovou o Quadro
único ae Pessoal da Universidade Federal do Paraná, e dá outras pro-

viâências,

o Preslaenre da Repúohca, usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item I,f), da Constituição ~ tendo em vista o disposto no artigo 56
da. Lei n'' 3 180, de 12 de julho de 1960, decreta:
Art. 1° Fica alterado, na forma do anexo, o Decreto n'' 60.882, -Ie 21
de junho de 19W!, que aprovou o Quadro Único de Pessoal da Universidade
Federal do Paraná, para o fim de reestruturar cargos em comissão e funções gratificadas e íncluír outros, destinados ao funcionamento de novas
unidades untverstf.ártas resultantes da Reforma Administrativa consubstanclada no rcapeerívo Regimento Geral, aprovado pelo Conselho universvano
e pelo Conselho Federal de Educação.
Al'L. 2° A Iuvlsão de Pessoal da Universidade Federal do Paraná, por.
força da aohcaçâc do »rt. 5° do Decret-o n- 67.326, de 5 de outubro de
J.!J7C, que instituiu o Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal
(SIPEC). fica transformada em Departamento de Pessoal, diretamente subordinado pelo Reitor, integrado da Divisão de Legislação e Controle de
Cargos e Empregos e da Divisão de Seleção e Aperfeiçoamento.
Art. 3° O Departamento de Pessoal da Universidade apostilará os títulos dos funcionários abrangidos por este Decreto.
Art. 4° A oespesa com a execução deste Decreto será atendida ::0111 cs
recursos proprfos da Universidade Federal do Paraná.
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Art. 5° Este Decret-o entrará em vigor na data de sua publicação. revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 8 de março
República.

de

1972; 151<>

da

Independência

e

84°

da

EMÍLIO G. MÉDICI

raroas G. Passarinho

o

anexo mencionado no art. 19 , foi publicado no D .0. de 10-3-72.

DECRETO N.Q 70.258 -

DE

8 rm

MARÇO DE 1972

Concede a Vidros Industriais -to Parã S. A. o direito de lavrar aTeia
quartzosa, no município de Slmta
Izabel do Pará, Estado do Pará.

o Presidente da República, .isando

da atribuição que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição, nos
termos do Decreto-lei n» 227. de :d8
de fevereiro de 1967 (Código de Mineração), alterado pelo Decreto-lei
318, de 14 de março de 1967, decreta:
Art. 1° Fica outorgada a Vidros

Industriais do Pará S. A. concessão
para lavrar areia quartzosa, em terrenos de propriedade de João Ruy Castelo Branco de Castro, no lugar denominado Núcleo Benevides, lotes 11
e 12 da Travessa Aratanha, distrito
e município de Santa Izabel 1;) Parã, Estado do Pará, numa área de dezoito hectares e quinze ares (18,15ha)
delimitada por um retângulo, que tem
um vértice a duzentos e trinta e dois
metros e oitenta e seis centímetros
(232,86m), no rumo verdadeiro de
sessenta e quatro graus vinte e S'__-re
minutos nordeste (64°2TNE), do canto suodeste (SE)
da casa de Joào
Ruy Castelo Branco de Castro, e os
lados a partir desse vértice, os seguiutes comprimentos e rumos verdadeiroe: trezentos e sessenta e três metros (363m), sul (S); quinhentos metros (500m), oeste (W); trezentos e
sessenta três metros (363m), norte
(N); quinhentos metros (500m). este
(E). Esta concessão é outorgada. mediante as condições constantes dos
artígcs 44, 47 e suas alíneas e 51 do
Código de Mineração, além de outras
constantes do mesmo Código, nào ex"
pressamente mencionadas neste -de-

ereto.

Parágrafo único. Esta concessão
fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto número 51.726, de 19 de fevereiro de
1963 e da Resolução nv 3 de 30 de
abril de 1965, da Comissão Nacional
de Energia Nuclear.
Art. 20 O concessionário fica obrigado a recolher aos cofres públicos,
na forma da Lei, os tributos devidos
à União, em cumprimento do disposto
no Decreto-lei ns 1.038, de 21 de outubro de 1969.
Art. 3° Se o concessionário não
cumprir qualquer das obrigações que
lhe incumbem, a concessão para lavrar será declarada caduca ou nula,
na forma dos artdgos 65 e 66 do Código de Mineração.
Art. 4° As propriedades vízinnas
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra. na rorma do artigo 59 do Código de Mineração.
Art. 5° A concessão de lavra terá
por título este Decreto, que será
transcrito no Ilvro C - Registro dos
Decretos de Lavra, do Departamento
Nacional da produção Mineral, do
Ministério das Minas e Energia.
Art. 6° Este decreto entrará em vi.
gOl' na data de sua publicação, revcgadas as disposições em contrário'. (DNPM 10.666-67).

Brasília, 8 de março de 1972;
151° da Independência e 84° da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Benjamim Mário Baptista
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DECRETO N° 70.259 MARÇO DE 1972

DE

8

DE

Declara de utilidade pública, para
jins de constituição
de eennâão,
uma faixa de terra âestiruuia à passagem da linha de tranemiesão a ser
construída no Estado do Rio de Janeiro.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item III, da Constituição e
tendo em vista o disposto no artigo
151 letra "c", do Código de Águas,
regulamentado pelo Decreto ne 35.851,
de 16 de julho de 1954, decreta:
Art. 10 Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de constituição de servidão admínistraciva HS
áreas de terra situadas na faixa de
30 (trinta) metros de largura, com a
extensão de 2967,72 metros, nos municípios de Nova Iguaçu e São João
de Merrtí, ambos no Estado do Rio
de Janeiro, destinadas à linha de
transmissão a ser estabelecida desde
as torres números 120-A e 125-A da
linha de transmissão, já existente,
Fontes-Cascadura, até a futura estação receptora de Coelho da Rocha, no
muníctpío de São João de Meriti, tendo sido aprovados, o projeto e planta de situação n". 3013 (folhas 1 a 4)
referentes à linha a ser construída,
por ato do Diretor-Geral do Departamento Nacional de Aguas e Energia Elétrica, no processo número ."
~~E 705.226-71.
Art. 20 Fica autorizada a LIGHT Serviços de Eletricidade S. A. a promover a constttuíção de servidão administrativa nas referidas áreas de
terra, na forma da legislação vigente, onde tal se fizer necessário, para
a passagem da linha de traus-mssào
referida no artigo 1.9.
Art. 30 Fica reconhecida a conveniência da constituição de servidão
administrativa necessária em favor da
LIGHT - Serviços de Eletricidade
S. A., para o fim indicado, acuaI
compreende o direito atribuído ~, empresa concessionária de prattear todos os atos de construção, operação
e manutenção da mencionada linha
de transmissão e de linhas telegráficas ou telefônicas auxiliares, bem
como suas possíveis alterações ou reconstruções, sendo-lhe assegurado,
ainda, o acesso à área da servidão
através de prédio serviente, desde que
não haja outra via praticável.

EXECU~nVO

§ 10 Os proprietários das áreas de
terra atingidas pelo ônus, limitarão o
uso e gozo das mesmas ao que for
compatível com a existência da servidão, abstendo-se, em conseqüência
da prática, dentro das mesmas, de
quaisquer atos que embaracem ou
causem danos, incluídos entre eles os
de erguer construções ou fazer plantações de elevado porte.
§ 20 A LIGHT Servícos de Eletricidade S, A. fica autorizada a promover, no caso de embaraço oposto
pejos proprietários ao
exercício da
servidão, as medidas judiciais necessanas ao seu reconhecimento.
Art. 40 Este Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 8 de março de 1972;
1510 da Independência e 840 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Benjamim Mário Baptista

DECRETO N° 70.260 MARÇO DE 1972

DE

n

DE

Retifica o arttço lOdo Decreto número 63.408, de
10 de
outubro de

1968.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o arttgo 81, item III, da Constituição, nos
termos do Decreto-lei nv 227, de :28
de fevereiro de 1967 (Código de Mineração), alterado pelo Decreto-íeí
n- 318, de 14 de março
de 1967,
decreta:
Art. 10 Fica retificado
o artigo
1° do Decreto número sessenta e três
mil quatrocentos e oito (63.408), de
dez (10) de outubro de mil novecentos e sessenta e oito (1968). que passa a ter a seguinte redação: Pica
outorgada a Inocêncio Pinto Ribeiro
concessão para lavrar água mineral,
na lugar denominado
Vila
Fonte
Aurea em terrenos de
propriedade
de Alberto Pinto Ribeiro, distrtto e
município de Poá, Estado
de SdO
Paulo, numa área de quatro hectares
sete ares e trinta e nove eentlares
(4,0739 ha) , delimitada por um polígono irregular, que tem um vértice
a treze metros
e cinqüenta centimetros (13,50 m) , no rumo verdadeiro
de cinqüenta e três graus quarenta e
cinco minutos sudoeste (530 45' SW),
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do canto noroeste
(NW) da casa
sede do sítio Primavera e os lados a
partir desse vértice, 05
seguintes
comprimentos e rumos verdadeiros:
duzentos e trinta e oito metros ....
(238 m) , trinta e cinco graus cinqüenta e oito minutos noroeste ....
(35" 58, NW); setenta e dois metros
e quarenta centímetros
(72,40 m) ,
oitenta graus quarenta e cinco minutos nordeste <80" 45' NE); quaren-

ta metros (40 m) , nove graus quinze
minutos noroeste (9" 15' NW); cento
e oito metros (l08 fi), oitenta graus
quarenta e cinco minutos nordeste
(80" 45' NE); quarenta metros ....
(40 m), nove graus quinze minutos
sudeste (9" 15' SE); trinta
metros
(30 m) , oitenta graus quarenta e cinco minutos nordeste (80" 45' NE);

quarenta metros e vinte centímetros
(40,20 m), trinta e cinco
minutos
noroeste (0935' NW); oito metros
(8 mj , oitenta graus quarenta e cinco minutos nordeste (800 45' NE);
trezentos e setenta e sete
metros
(377 m) , trinta
e cinco
minutos
sudeste (0 0 35' SE); cento e trinta
e quatro metros e cinqüenta centímetros (134 50 m) , trinta
e cinco
graus cinqüenta
e oito
minutos
noroeste (35 0 58' NW).
Art. 2 0 A presente retificação de
Decreto será transcrita no Ltvrc C
- Registro dos Decretos de Lavra,
do Departamento Nacional da Produção Mineral, do
Ministério das
Minas e Energia.
Art. 30 aste Decreto entrará em
vigor na data de sua
publicação,
revogadas as disposições em contrario (DNPM-8. 703-62).
Brasília, 8 de março de 1972;
151.0 da Independência e 84.0 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Benjamim Mario Baptista

DECRETO N° 70.261
MARÇO DE 1972

DE

8

DE

Concede à Companhia de
Cimento
Portland Goiás o direito de lavrar
calcário, no município de Palmeiras de Goiás, Estado de Goiás.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH" da Constituição, nos

termos do Decreto-lei n« 227, de 28
de
1967
(Código de
Mineração), alteradc pelo Decretolei n'' 318, de 14 de março de 1967,
decreta:
Art. 10 Fica outorgada à Companhia de Cimento Porbland Goiás
concessão para lavrar
calcário em
terrenos de sua propriedade, no lugar
denominado Gleba do Morro - Fazenda Serrano, distrito e muntcipie
de Palmeiras de Goiás, Estado de
Goiás, numa área de dezessete hectares setenta e oito ares ~ (oitenta e
doi~ centiares (17,7882 haj , delimitada por um polígono irregular, que
tem um vértice a sessenta e um metros (61 mj , no rumo
verdadeiro
norte (N), da confluência ãüs ribeirões Mateiros e Jacaré e os lados a
partir desse vértice,
os
seguintes
comprimentos e rumos verdadeiros:
cem metros (100 m) , leste (E); cento
e sessenta metros (160 m), norte (N);
cento e trinta e cinco metros ....
(135 m) , leste (E); duzentos e oitenta e cinco metros (285 m) , norte
(N); duzentos e quarenta e sete metros (247 m) , leste (E); trezentos e
oitenta e sete metros (387 m) , sul
(S); sessenta e três metros (63 m) ,
oeste (w); trezentos e cinqüenta e
três metros (353 m) , sul (S): cento
e oitenta e quatro metros (184 rm,
oeste (W); sessenta e dois metros
(62 mr, norte (N); cento e trinta
e cinco metros (135 m) , oeste (W);
cento e coa metros (110 m), norte
(N); cem metros (100 m),
oeste
(W); cento e vinte e três metros
(123 mi, norte (N). Esta concessão
é outorgada mediante às condições
constantes dos artigos 44, 47 E' suas
alíneas e 51 do Código de Mineração,
além de outras constantes do mesmo
Código, não
expressamente
mencionadas neste Decreto.
Parágrafo único. Esta concessão
fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado pelo
Decreto
n- 51. 726, de 19 de fevereiro de 1963
e da Resolução n'' 3, de 30 de abril
de 1965, da Comissão
Nacional de
Energia Nuclear.
concessionário
fica
Art. 20 O
obrigado a recolher aos cofres públicos, na forma da Lei, os tributos
devidos à União, em cumprimento
do disposto no Decreto-lei número
1. 038, de 21 de outubro de 1969.
Art. 30 Se o concessionário não
cumprir qualquer das obrigações que
de fevereiro
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lhe incumbem a concessão para la- qüenta Cp.ntiares (327.8750 hl.l. dettmitn.da por um polirtcnu u-ccgutar,
vrar será declarada caduca ou nula
na forma dos artigos 65 e 66 ÓJ que tem um vêrtíoe a mil n cinCódigo de Mineração.
qüenta e três metros
c oitenta e
quatro centímetros (1.053,84 mj , no
ll.rt, 4 0 .As propriedades víajnhas rumo
verdadeiro de oitenta e t.rês
estão sujeítas às servidões de solo c graus trinta
e um minutos quarenta
subsolo para fins de lavra -n forma
e seis segundos sudeste
.
do art.igo 59 do Código de Mineração.
raa- 31' 45" SE), do marco de conArt. 5° A concessáe de lavra terá creto cravado na confluência co rio
por titulo este Decreto, que
será Bandeira com o rio Cunuoaioa, e os
transcrito no' Livre C _ Registro lados a partir desse vértice, os Seguintes comprimentos e rumos verdos Decretos de Lavra, do Departamenta Nacional da Produção Mine- . dadeírcs ; dois mil cento e quarenta
ral, do Ministério
Cai;
Mina,~ e
e cinco metros (2.145 m), oeste (w)::
setecentos e quarenta metros
tsnergia.
(740 m) , sul (5); sessenta c sete meArt. (\0 Este Decreto entrará em
tros e treze centímetros (87, 13 mj ,
pubbeaoão,
vigor na data de sua
oeste (Wl; mil cento c cinqüenta
revogadas as disposições em contrametros 0.150 m), sul (8); mil cento
rio (DNPM. 6.706-67),
e doze metros e treze cent.imetros
(1.112,13 mj, este (E); setecentos c
Rrasília, 8 de marco de 1072:
setenta e cinco metros (775 nu , nor151.0 da Independência e IH." Cu
te (N); mil e cem metros (1.100 mj ,
República ,
este (E); mil cento e quinze metros
EMfLlO G. MEDICI
(1.115 rm. norte (N),
IJenjumim Mário

Bapti.~ta

DECRETO N" 70.262
l:>E 8 DE
:MARÇO DE 1072
Retifica o artigo 1" do Decreto nttmero 62.597, de 21 de abrtl de 1908.
O D(Jcr(J/O 71° 62.597 retificou o
Decreto n° 1,743, de 30 de novembro etc Ul62.
O Presidente da República, usaruto
<la atribuição que lhe confere o artigo 81, item UI, da COIIStitUÜ;li.o. nos
termos do Decreto-lei n- 227, de 28
ele fevereiro de 1967 ,Códis:o cc
Mineração), alterado pelo Decretolei nv S18, de 14 de março de 1967,
decreta:
Art. 1" FicfL retificado o artigo
10 do Decreto número sessenta c dois
mil quinhentos e noventa e sete
(82.597). de vinte e quatro (2'1) de
abril de mil novecentos e se~isentlt
-e oito (1968), que passa a ter a seguinte redação: Pica outorgada a
Minas Antonina 5.A. - Produção e
Exuoi-taçâo de Minérios
de Ferro
concessão para Javrar
mmono de
ferro. no lugar denominado Colônia
.Zu1mlra, em terrenos
de Sua propriedade no distrito e municlpio de
Antonina, b;stado do Paraná, numa
área de trezentos e vinte
e sele
hectares oitenta e sete ares e oín-

Art. 2" A presente rl!tificllç.io de
Decreto será transcrita no Livro C
- Registro dos Decretos de Lavra,
do Departamento Nacional da Produção Mineral, do
Ministério das
Minas e rcnergta.
Art. 3" Estc Decreto entrará em
vigor na data ce sua
publícaçãc,
revogarias as disposições em contrario (DNPM 8.208-55).
Brasília, 8 de março de 1972;
15LQ da Independência e 81.0 ca
República.
EMiL10

a.

Mf;DICI

Benjamin Mário Ba.ptida

DECRETO N° 7D.263
lI/('\~ço

DE

Ô

DE

D1': 1972

Exclui caryo~' rio Ministério das Minas c Energia da aeáaroçõo de
aesneccenaoae e da olltra~ plo1;iden-

crcs.
o presidente ela Repúhfioa, usanrto
das utribuiçóes que lhc confere I) artigo In, ítem lII, da Constituição, e
lendo em vista o que ,,;QJJSla
dos
Processos na. 429·72 A 431-72, do Departaml'!r.to Adnnnístrauvo do Pe.'iwfLl
Civil. decreta:
A~·t.
10 Ficam excluídos do relacionamento de desnecessidade cons-

A'Wi'l
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tante da Portaria. n" 2.189, de 7 de
outubro de HI69, do Ministro das ~Jli
nas e Energia, publicada no Duj.rifJ
Uficial etc 11 dos mesmos mês e ano.
1 (um) cargo de onc;a; de Aumuustracão, códtgo AF-201.14.D, I (um)
cargo de Escrtturárío, cócüzo
AF-202.10.D, 1 (um) cargo de wotoriste, código CT-4Ul 12 C, 1 (um)
cargo de Motorista, código
.
CT-401.3.A, e 1 (um) cargo de Administrador de Posto de subsrstência, código Al"-104-:4.
A'rL. 20 Ficam, :gualmenk, excluido.<; elo regime de disponicilidade em
que foram colocados pela portaria,
citada no artigo anterior os ocupantes dos Car~1)5 a:i uunoados: :Jresões
Pieroni Gobbo, ortciar de Admímstração. código Al<'-201.11 R ; Ma,l'ia
Tavares Campca, uscruurano. código
AF-20? lCI.R; waiõemer TeixeLl'a de
Meu-eles. Motorfata, código
.
CT-401.12.C; Milt.on ressa, wo-or:sta, código CT-401.3.A, e Osmundo
Vieira. vasccncetos, Administrador do
Posto de Subsistência, cúctigo
AF-1M.14.
Art. 3" Este Decreto entrará em
vigor na data da, sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 3 de março
151 0 da. Independência

de 1972;
e 34" da

República.

mês e ano, 1 (um) cargo de cer-tador, Código TC-302.22-C, c 1 (um}
de Admlnístrador de Posto de acosístência código AF-104.14, lio Quadro
uc pesscut daquela
secretaria uc
Estado.
Art. zo Picam
aproveitados nos
cargos a que se rcrere o ar tdgo tõntenor Antônio Loureiro Alves, contador, Código TC-302.22-C, e Francisco
Oitioica
Lins,
Administrador
de
Posto de Bubsistênciu, código
.
AF-I04.14, colocados em disponibilidade pclu portana ali citada,

Art. 3" zste Decreto entrará em
vigor na data de sua
publicação,
revogadas as disposições
em contráno.
Brasília, 8 de março de 19'12.;
1;;1." da Independência e 34. G:a.
Repúbüea .
Q

EJV:iLIO G. MinrCL

Benjamin Mario BaptIsta

DECRETO N." 70.265
MA.RÇO

MÉDICI

sede

Bl'lniamhn Mdrio BaPtista

DECRETO N" 70. 2M

mo: 8 DE

MAnÇO DI!: 1972

Exclui cargos
do
Mi11istério
das
Minas C Energia
do
relacionamento de
ãe,~neccssidade e aprn·
ueita: sernuiores
em
dispu7t'i/!üidade.

O Presidente da República, usando
das atrruuicõcs que
lhe confere o
artigo 81, item LfI, ce oonstuutcão,
c tendo em vista o que consta do
Processo n- 603-71, do Departamento
Administrativo
do
Pessoal
Civil
(DASP), decreta:

Art. 10 Ficam excluídos do rela-

eíonamento de desnecessidade constante da r-ortana n'' 2.189. de '1 de
outubro de 1969,
do Ministro cas
Minas e Energia, publicado no
tnarto Oficial ce 14 dos
mesmos

8 DE:

DCç/am de utilidade púoll"m a assodação de Pais e Amigos dos Excezcionoíe de lrati -

EMÍLIO G.

P'<:

nx 19'12

13m

Ir,

>

nuaao

APAE, com'
do Parando

O Previdente da República, usando
da etrnnucão que
'he confen, o
aüigo 81, item lI!, da oonstítuscãc EO'
atendendo ao que consta do Processo M .•L .11.302, de 19'10, decreta:
Ar~. 1.° E' declarada de utilidade
"pubnca, r.os termos do artigo 1.0 da'
Lei 91, de 28 de agosto de 1~35, combin~ó,o com o a,rt.if':O L" do Regulamente aprovado pelo Decreto ilume1"0 53.5:'7, de ? clt' maio de 1SGl. a,
assoctacãc üe Pais e Amigos dos Excepcíona.s de Ira,ti _ APAF., com sede
em tratt, Estado tio Paraná.
Art. ZY E~:e Decreto cut.rarà em
vigor na data de sua publicação. revogadas as dispcsicôcs em contrário .
Bruaílla, 3 de março de 1\>72;
151.° Lia Independência c 81? {',$

Repúblíca ,

EMJLIO G. ME:ulC:l

Alfredo 'Buzaid
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DBCRETO N° 70.266

DE

fi

Art. 2." EstE': Decrete entrará em
vigor na data -íe sua publicaçw, revogadas as díaposícões em contrário.

DE

MARÇO DE 1972

Declara de uunaaae pública Q Instituto Nossa
Senhora Auxiliadora,
com. sere em Araras, Estado de São
Paulo.

Brasilia, 8 de março de 1972;
251.0 da Independência e 34..? da
Repúhltca ,
EMILIO G. MÊDrcI
Alfredo Buzaid

o

Presidente da República, usando
da atrtbuíçúo que lhe confere o artigo
at , itRm EI, da conentntcão e atendcndo ao que consta do Processo
MJ~55. 720, de 1971, decreta:
Art. L" E' declarado de utilidade
pública, nos termos do artigo 1.0 da
J,e\ n.v 91, rle 28 de agosto de 1935,
combinada com o artigo L" do Regulamento aprovado pelo Decreto número 50.517. de 2 de mala de 19131, o
Institut.o Nossa senhor.1, Allxiliadora.
norn sede em Arares, Estado de São
Paulo.
Art. 2.0 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação. revogadas M dlsposfçôes em contrário.
Brasília, 8 de março de 1912;
151.° da Tndependencia c ~4_? da
República.
EMILIO G. MÉDICI

Alfredo Buzaid

DEL:RETO N.o 70.267
MARÇO DE 1972

DE B

DE

DF.CRETü N.? 70 263
MAI1ÇO

o

Presidente da República, usando
da atribuição lIIe lhe confere o arti:!o 81, item IH. da Oonstttuícão e
atendendo ao que consta do Processo
MJ-63.452, de 1»59, decreta:
Art. 1,0 E' declarada dc utilidade
pública, nos termos do artigo 1.0 da
Lei n.v 91, de 28 de agosto ce 1935',
eombínado com o art.igo 1.'" 0.0 Regulamento aprovado pelo Decreto número 50.517, de 2 de maio de 19111,
a Ação comunítárla do Brasil
São Paulo, com sede em São Paulo,
Estado de São Paulo.

DI>

II

DE

lDn

Muda a aenommacã» lia Escolrt de
Agronomia da ;1 m?zônia para Faonaaae de. Ciências Agrúli(ls (lo

Paiá

Presidente da nep~üllic::l. U5;1,ndas at.ribuiçõ"s 1'_18 r.c confere
o artfgo 31, itens UI " 11, aa constituição, decreta:
Art. P A "rcscors .'fe ,'gronomill, da
Amazônia", sediada em Be10m, Es~a::\o
do Pará, estabcleclmenro ísotado ce
Ensino Superior, .uretamente "uhordi_
nado ao Departaroen-c de vseuntos
Universitários do ~1inistér\) ca Educação E:l Cultura, P%~fJ. li denominarse "Faculdade de CIências Agr.'i.rias
do Pará".
Art. 2,Q Estll Decreto entrará em
vigor na data de sua pubncacào, revoeaoes as disposições em contrario..
Brasília, 8 de
março oc 1972:
1510 da rndependênc.a e 84" da
República.
o

do

I::mÍ~IO G. M(D1CI

Jurbas G.
Declqra de utiZidadl'! p,tblicl1. ri. Ação
Comunitdria. do Rrasil
860
Paulo, com sede em São Paulo, Estado de São paulo.

ce

DECRK.lÜ

Pas,~'lri;!.lw

N.~

70.269

DE

u

DE

lIlAr-ÇO DEI9n

/(e'009(1 o Decreto n. D 9.355, (I} 31 de
janeiro de 1912, que coacccee á empresa A'llteri<.:a Drazil
Cor1J<Jra~iOJl
autvTlzação para. jUl1ci(}flar 'IIU República Federativa do Br'Jsil.

o Presidente da R~pÍIbl;ca, usando
da atribuição que lhe contere v ar-

tigo 81. item IH, da Constãtutção, e
nos termos do Decreto-lei nu 2 6~1,
ele 26 de setembro de lU40, dec-eta:
Art. :.~ Fi<:a revogado o Decreto 11Úmero 9.355, de 31, de janeiro d~ ;912
que concedeu
:'t empresa
Amenca

ereen Oorporatíor- autorízaçac

para
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runcionar no BrlJosil, c cassada a u'esper.tiva Carta, atendendo ao ql)ó' ecosta no processo MIC-17.'12!l-70
A~·t
2.~ Este Decreto entrará
em
vigor' na data de sua iN~]jca\'u.o. re-

vogadas as di.<;jh1Siç.ÕR5 em contrarto.
uresü.e, 9 de março ue 1.972;
151."
da Independência e 84,Q tll\

República,

EMir.lO G.. Múrucr
Murcu~

Vi7licÍ'il o' Pl'al.illi de

DECRETO N,o 70.27Ü

1l101'ae,~

DE

9

DF,

MARço DE 1972

Declara da. utilidade
pública, para
fins de desapropriação, os imóveis

destinados à conctruçõo ae tl.ma
E s t a ã o TelefônICa Autumãflca,
ç

1J61a. Conrpamhlu retetómca ,8rast_
leira., na Cidade do Rio de Ja?leito, E:sfo.ào da Guanabara.
o sressdente da Repúbllca. usando

das etncuicoce que lhe contere
tigo 81,
tendo em
:l.o, let.ra.
Il.O 3.365,

creta:

item
'lista
"h'"
de 21

Q

ar-

da oonstítuíção
o disposto nos an-sos
e 6.° dt"l Decreto lp.i
de junho de 1941, deIH,

Art. 1.0 São declarados de l1tíl!,j~~_ctCl
pública, para fins de üesaprop-zaçâo,
os Imcveís sem acessoes C' ocnrcí-o .
rias sitos na Rua nenecrtrnos num-iros 19. 21, 23 c parte do n.· ?-5-27,
no centro urbano da CidadE! do Rio
de .reneíro. Estado da
Guanabara,
destinados á construção de uma esta~ão Telefônica Automática pela COrJlpanhia Tddônica Brasileira.

Art, 2,' O imóvel sito na aua Beneditinos n.« 19 é de propríeuaae de
Mathcls Cia . 'rcxtets: o terreno sem a
forma de um retângulo com a área de
320,47 m2 {trezentos e vinte metros
quadrados e quarenta e se', ~ deeimetros quacradcs r e apresenta as seguíntes metragens e conírcntaçces.
mede 7,30 m (sete metros e trtnta
eenttmetrosj de frente para a, Rll;);
Beneditinos; mede 43,90 m
(qua.
rente e tres metros e noventa centímetros pelo lado direito. courrontese com o Imóvel TI. C 17 da mesma wa,
de proprIedade da Companhia 'rcrefônica Brasileira, mede 7,30 m (sete
metros e trinta centímetros) nos Iundos, confronta-se com o imóvel rn-

rnero 22, da R.ua Mayrin:>: Veiga, dA

prcprtectade da Companhia 'I'elefõ-,
ruoa Brasile1ra; mede 43,90 m (quarenta e três metros e noventa ccnãmetros) pelo lado esquerdo, conrron.,
ta-se com o Imóvel n.» 21 da nUa 1:,) .. nenttínos, de propriedade de MatlJp.1$
Cia. 'rextets.
Art. 3." O imóvel sito na rua ec.
neditlnos 21 é de propriedade de Ma"
tnets Cta . 'r'exters, o terreno tem 11.
forma oe um retângulo. com a acea
de 315,00 m2 (trezentos e quinze metros quadrados) e apresern.a as segumtcs mctrngcns C' contrcntecões.
mede 7,00 (sete metros) de frente
para a Rua Beneditino: mede 10,0(1 In
(quarenta e ctneo metros: pelo lado
direi Lu, contronta-se
com o unóvcl
1'1,0 19 da mesma rua, de rm)!"'I,~dar1,,,
de Mathels Cia . 'j'extets e com parte
do imóvel 1'1.0 22, da 1-:.\1" M8yrm~
Veiga, de propriedade da Compunhia
'I'elefonica Brasileira; mede 7,00 m
(sete metros) nos fundos. confrontase com o imóvel n° 22 da Rua M:Wrtnk Veiga. de propriedade da Companhia 'retcromca urasueue: nade
45,00 m (quarenta ~ cinco m'!tras)
pelo Indo esquerdo, conrro-va-ee com
parte do Imóvel n.v 22 da nua May·
rink veíza e com o imóvel nv 23 ela
Rua nenedítínos. de propriedade de
Mathe.tr, ela. Textp.l~.
Art. 4.° O imóvel sito na Rua Beneditinos n." 23 é de proprfedade de
Matbcís ela. -rextess: o terreno tem
a forma de um retângul-r ..om área
de 31~.OO m2 rtreeentos a neaencve
metros quadrados e apresenta us seguíntes metragena e conrront,a çoes:
mede 'I,25m (sete metros e vinte omco
centímetros) de frente para a Rua
Beneditinos; mede 44,JO -n (quarenta
c quatro metros) pelo Iarío -ttreito,
oonrronta-se com o imóvel '1.' ~1 da.
mesma rua, de propriedade de Mathels Cia. Texteis; mede 1,'<:) LIl (sete
metros o vinte e cinco ~.entímet't'QS)
nos fundos, confronta-se ~:JUl o unóvcl n.v 22. da Rua Mayr-ink Veiga, de
propriedade da Companhia 'reteroruca
Brasileira e com o atual n- 40~40-A
da Rua Alcântara Machado de propriedade co Espólio de Augusto Alberto de Souza. ou sucessores: mede
44.00 m (quarenta c quatro meêros)
pelo lado esquerdo, eontronta-se com
o imóvel n.O 25-27 da Rua dos Beneditinos, de proprIedade de Matheis,

cie . 'rexteís e outros.
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Art. 5." A parte do terreno a eer
desmembrada de
maior porção do
imóvel nv 25-27 da Rua Beneditinos,
~ de propriedade, em condorrunto de
Mathets Cia. 'I'extets, p'r-anrusco emora Junior, Jurema Leite de Carvutuo,
Armando da auva. Exportação, Importação Vasconcelos .nnnor Ltda.,
Marina Montinl1o, .João Monteiro PeiXU[U, Koch ScglU'OS Ltdu., Casa oondai Importação e Expor-tação Ltda.,
Alberto Sequcrra & tjin , Ltce.., Nelson B. de Vasconcelos, Fernando .rorg'~ Fugundcs Neto, Nelson Fernandes
Dias, Jos~ Fernandes ruas Joaquim
vciente da Rocha, Pntrrmoruo c.A.
Admiruatração de jmóvets; Darcy Macheco Loja, Nelson Gomes Cargucju,
Casas Sendas Comércio e rndas-r:«
S. A., nasr Brasileiro S. A rnuustrtas Quimicas, watter etme.ce Fernandes, Companhia
de Prcuuciós
Chlmicos Industrtees Fischer S.A. Co.,
mercio, Inrtústrta e Agricultura, Comércio, Indústria Matex Limitada.
Antonio
Pereira
Marques, Sika
S.
A.
Produtos curmtccs I"Ma
construções. Montaria S. A. Eng.
e
Comércio,
tmobüíártc, Brasil
Central Ltda., Nelson õerqueíra. J)S~i
e'enx de Sã. Osmar ü'eteves Kleber
Machado. Paulo Sergio 'reues
do
Couto,

Perrana

Petrópolis S

A ..

E.urt Moshein,
Henrique naonan,
Compnnhm
Continental dc Begu-cs
JoY! noortaues de Paiva. Waldemar
Rarrei,os. Entre]:Xlsto Nacional S. A.,
Leão e Cia. Ltda. Ary Azevedo, 'Ma...
no Amazonas Filho, Casas Ferreira
trourdos e comestíveis Ltda.. Luiz
Felipe Pinto Dll~,rtf':, Audanir Importadora Comerchl T.tda. Carlol; Aug1.lSW c utmarães coruovn. Mar'ette
.reanne Chbert
Pfeil, Luiz
Carlos
eorees Portes, Egon Zink, Ernanl
Ferreira, Brasil Holanda de Indústria
S. A. Serraria Agua Fria S. A.I,
Durval Monteiro, Mario Dunkan,
Victor Albano Araujo cesar 'rnomé
Junior, Dulce Borges Braziellas, znca
Gonçalves üacü, Helio Ramos, Jamyr Pereira, Isa Nabuco Marques de
Souza, Manoel Francíaeo Rocha, CETEr, - ela. gstadual de -ereroncs da Guanabara, Jorge eearcms,
Admlnist.radora Além Rio S. A.,
oteo Marrótte, Eloadir Souza Ltmo,
Jo19.o Eduardo Pestana, Maria
Augusta Barbosa Torres, Renato AntõnIo Graziolo, Condorsa Comércio jndustria S. A., Companhia 'récnrce

de Estrada, Hans Stefan Werthermer,

735

W.'!.ldo Magrovejo
Roja~J
R,olanclo
Espinheira satc, Carlos s'erraa de
Faria e Cláudio Ricardo eos santos;
tem a forma de um quadrilátcro Irregular, com a área de 23805 :"Tl2 teusentes c trinta e oito metros quadrados e cinco decímetros quadrados) e
apresenta as seguintes rnett agens e
conrrontações:
mede 5,25 m (cinco
metros e vinte c cinco centimet-csj
de frente puxa. a Rua Beneditános ,
mede 45.40 m (quarenta c cmco metros c quarenta centímetros) oero 'aco
direito, confronta-se com o imóvel
nv 23 da mesma rua, de propriedade
de Mathl:is Cla. 'j'cxtcrs e tom parte
do atual n.v 40-4UA da P-'l.W '\lcán_
tara Maehudo, de prcprtcdaue do \!;&pólio de Augusto etocrto de s.rue« ou
Sucessores; mede 5,25 1Il tomco metTOS e vinte e cinco
centímetros
nos fundos. confronta-se com o utual
n." 40~40A da nua Alcântara Machado, de propriedade do Espólio dn
Augusto Alberto de Souza ou suces
seres: mede 4;',30 m (quarenta e cln
co metros e f.rtnta eenumetros pelo
lado esquerdo, conrronta-se cem o
remanescente de maior pmçá~
do
Imóvel da Rua Renedit.lnl'ls '1.."' 25-27.

Art. 6.° Os
imóveis
descritos
nos erbrros 2", 3". 19 e 5" do presente
Decreto estão de acordo com a planta
no ORM-;'-10.011~2 constante do processo nc 8. 63U-71, do Ministério das
Comunicações.
Art. 7,° Fica a Companhia 'I'oíetóntce erasnetr« autorfzada a promover
a desapropriação dos rercn.íos -móveís, na forma da legisl.1d{) vigente,
com seus recursos próprios.
Art, 8,° Nos termos do art,i,go 15,
do necreto-tet c.- 3.365. de 21 de
junho de 1941, modiricado pela Lei
no 2.7116, de 21 de maio de 1956 a
ocseproprtação é declarada de caráter urgente, para efeito de imediata
Imissão de posse.
Art. 9" Este Decreto entra em vtgor na date da sua pubücacão, revogadas as dtsposições em contrário,
Brasilla,
9 de março de 11l72;
151" da Independência e 64" da
Repúbhea ,
EMítIO G, MÊDICI

Hygtno C. conetu
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DECRRTO N° 70.271 -

DF.

li

DE

)Vl.~RÇO Df. 1972

Declara de utilidade pública, [Jara /'i'llS
de aeseoropriaçõo, uma árclL ã.e
[erra d0sti1lada à ampl'iação -te es-tação telefônica e in,çtallLção r1.e

unidade ecmereuü e escritório, em
Niterói, Estario do Rio

de

Janei~

1'0.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o arligo 81, ítem IH, da Constituição, e
tendo em vista o disposto nos artesoe 56, letra "h", e 6" do Decreto-lei
n- 3.365, de 21 de junho de tut t, de-

creta:
Art. 1° E' declarada de utilidade
pública, para fins de deaupropriacão,
uma área de terra, com 407,SOrn2 -

tquatrccontos c sete metros quadrados e trínta decímetros rjuadr:J.dos),
constituída dos terrenos onde existi-

ram os prédícs na. 132 e 136 da rua

São Pedro, situados no pr-imeiro Subdistrito do Primeiro Distrito ri!': Niteróí, Estado do Rio de aaneuo. de
propriedade do Sr. Jooé Augusto de
Sá, deatinada à nmphação de estação
teíeroutca e instalação de unidade {'-<:J~
mercsai e escrttóno. pela Companhia
Telefônica Brasileira.
Art. 2" A érea de terra r ercnoa no
artigo anterior tem a forma de um
quadriláter<> constituído de dois terrenos assim oescrttos e caraotensados, de acordo com a planta número
on~If-"/20068-1 constante do Precesse r:' 8.631-'11, do Mi'tistério das Comunu-açõcs:
I - O terreno onde existiu o prédio nO 132 possui área de 209,6011'.2 (duzentos e nove metros quadrados e
sessenta decímetros quadrados), tem

a for-rua de um paralelogramo, e apre-

senta as scgumtes dimensões e confrontaçõE'.~: mede 13,00 (~eil'. metros)
de frente para a rua São Pedro; (J
lado direito faz uma deflexã-o de 860
:lO' u direita. mede 35.00 m (trtnta e
cinco metroso, confronta-se com o
toco esquerdo do terreno onde existiu
o prédio rr- 136, da rua 5ã,0 Pedro,
de propriedade de JOsé Augusto de
Sá; a linha de runõos faz uma deflexão de 93" ..O' à direita, mede 6,00 m
(seís metros), confronta-se com parte no lado esquerdo do imóvel número 498, da rua Darão do Amaronas, de propriedade: de Diogo Lecer-

da & Cla.. Ltda,.; o lado esquerdo faz
urna cenexão de 86" 20' à direita, r.11'!de 3b,00 m e,tinta e cinco metcos) ,
confronta-se com parte do lado direito do imóvel n'' 128, da, rua Sito
Pedro, de propriedade de Raul MeneIlRS .Ferrfio Ca,~tello n-anco, Geraldo
Menezes castcno Branco e Pedro Ro(lha Mattos; e finalmente faz uma
dcflcxâo de Y3" 40' à direita .
II ~ O terreno onde existiu -o prédio no 136 possuí área de 195,70 ma ~
(cento e noventa e cinco metros quadrados e setenta decímetros quadrados), tem a forma de um quadrüátero. e apresenta as seguintes dimensões e confrontações: mede 6.38 m
(lie.is metros e trmta e oito centtme!.l'os; de frente para a rua gâo Pedro; o lado 6ire\to f:tz uma deflexão
de 870 30' à direita, mede 35.10 m
(trinta e ctccc metros!': de7. centímetcosr , confronta-se com o lado csquerdo do imóvel n- 138, da rua São Pedro, de proprredade de Mário Mendes da Silva, a linha de fundo faz
uma deflexào de n° 30' à direita. mede 5,70 m (cinco metros e setenta centímetros), confronta-se com parte do
lado esquerdo do Imóvel n- 498, da
rua Barão do Amazonas, de propriedade de Diogo Lacerda &: era. Ltda.;
o lado esquerdo faz uma õenexao de.
86" 20' à direita, mede 35.00 m (trinta
t'J dneo me1:tros), oontronta-se com o
lado direito do terreno onde existiu
o préd:o nv 132 da rua Siio Pedro, de
propriedade de José Augusto de sá~
e f.nalmente ta?: urna ôeflexâo de 93'
40' à direita.
Ar-.. 3° Fica a Companhia Telefônica Brasileira autortaada a promover a desaproprtaçao da referáda área
de terra. na Iorma da legislação vigente, com recursos próprios.
Art 1" Nos termos do artigo \5 do
Decreto-Iei n'' 3 365, de 21 de junho
de 1911. modificado pela Lei n'' 2.786,
de 21 de maio de 1956, a desapropnaç~(l é declarada de cacáter urgente,
para efeito de Imediata imissão na
posse.
A~t.
.~o Este Decreto entrara
em
vigor na dota da sua pubueaçâo. t(-'R
voga das as disposições em contrário.
nraama, 9 de março de 1972;
1510 da Independência e 84° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

HyginQ C. Corsetti
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com parte do lado direito do lote
n° 16. atual imóvel n- 111 (EstaçEio
Telefônica), da Avenida Getúlio verDeclara ae utilidade pública, para
gas. do proprtedadc da Companhia
fins tie deulpropriaçao, uma area
Telefônica Brasileira, e, finalmç,nte.
de terra iocaliw.d~ na cida.'1C ae
raa uma dcncxãc de 75" 34' à direita;
Araruama, Estado do Rio rie Jane2Lote 2 - a linha de frente mede •..
10, destinada ir mstoíoção de UJ>l.a
11.35 m rouac metros e trinta e cinco
torre de mecroonaoe.
centímetros) para a rua Ednumrio
Macedo Soares e Silva, no rumo de
o Pn?~idente da República, usando 6.~" 47' NE; o lado direito faz uma
das atribuições que lhe contere o UJ:dcctcxão de 1>6° 48' à di~'ci~a, mede
tigo 81, ítem In, da Constituição, e ,,15,00 m (quinze metros) no rumo ele
tendo cm vista o disposto nos nrüigcs
27" 25' S~, oonrronta-sc com parte
.5", letra "h", f': 6", do Decreto-lei núdo lado direito dos lotes 16 e 16.R, asmero 3.365, de 21 de junho de 19H,
soc-ados, atual imóvel n- 111 (Estadecreta:
ção 't'eletõmca) da Avenida Gf':túlio
VarP;M, de prote-rcdade da CompaArj" P E' declarada de uuucace
nhia 'r'ererõmca nrasíteíra: a Unha
públirla, para fins de dese.oroprtacno.
ds fundos faz uma deflexão de 82" 27'
uma áreu de terra, sem tenrettonas.
à direita, mede 15,00 m (quinze me.com 390,70 ma rtreaento, e noventa
tre,.") no rumo de 55" 02' 80, conrronmetros quadrados e setenta decímeta-se com a linha de fundos do lote
tros qllarlmdos.l, oonstítuíría dos lotes
nv 4, da Avenida Getúlio Vargas, e 2, n- 4 da Aventcl:l Getúlio vergas. ate
os primeiros 8.00 In (oito metrou) , e
da rua F.dmundo Macedo Soares e
a segJ.ú· com a linha de nmcos do losnve. ambos na cidade de Araruarna,
te ns 3 da Avenida Getúlio Vargas,
Estado do Rio de .ranetro, eesu-nacos
ambos de proprierlade da Companhia
na planta do: Ictcamcnto aprovada
Saiícüla
Fluminense S. A., ou sucespela Prefeitura M~mjclp.11 de ArarU:l~
sores; o lado ssquerõo fa!': uma de~
ma, de propriedade da Companhia
flexão de lOgo 17' à direita, mede
-Saliocla mumtcense S. A., destina18,00 m (dezoito metros) no rumo dp.
dos i instalação, pela Oompunhia Te15~ 41' ~O, ccnrronta-se com parto
lefônica Brasileira, de uma torre de
do lado esquerdo CIo lote n° i da Avemicroondas do sistema que interligan'rta Getúlio Vargas, atual imóvel onra "Araruama - Cabo Frio - Rio de
cc ló's~á edí-ícado "o Forum de AraruaJaneiro" .
ma, e, finalmente faz uma deHexiío
Art. 2° A área de terra referida no
de 81° 2l:J' à direita, tudo de acordo
artigo anterIor tem a forma de um
com a p:a':1ta ORM~G!20062-J conshexágono irregular e é constítuícta
tanto co Processo nO 117~72, do Minisdos lot?5 4 e ~ que assim se oeecreté'rio das comuntoações.
vem c se caracterizam; Lote 4 - a
linha de frente mede 10,00 m (de!':
ArL 3" Fica a Companhia 'I'elcfômetros) para a 1\. venida Getúlio varmce Brasue.ra autorizada a premo-gus, 110 rumo de 48° 09' SO; o lado
ver a oeeeprocrtacac da refertda área
direito faz uma rief'lcxàc tle 108' 53' U.
de terra, na forma da legislação ví-oucue. mede 21,00 m tvinte f! um
gente, com seus recursos nroo-tos .
metros) no rumo de 22" 58' NO' conArt. 4" Nos termos do arüigo 15 do
fronta-se totalmente com o lado RSDecreto-lei n° 3.:1f,5, de 21 ÓC junho
.qcezco do lote nv 3 da Avenida Ge~
de 1U11. rconncauo pela Lei. ns 2.786,
túlto Vargas, de pruprfcdude da Comde 21 de rr.aio de :9:",(" a desapropnape nhia Salfcola Flurnine':1~e 8. A ou
cão e crecrceaoa de caréter urgente,
sUc!';~.oorf!.s; a linha dos runoos
raa
para efeito de imediata imissão de
urna nenexao de 71\° 00' à rlb-eita,
pone.
mede 8.00 (oito metros) no rumo ue
1\.l'L 5" Este nocre:o entrará em
5\i' 02' NE. confronta-se com pa.:te c:a
linha de fundos elo lote nv 2 da rua
vigor na data da sua publicação, tevcgadus as cüsposíçõcs em COtÜIÚlio.
Edmundo Macedo Soares e Süva , de
prupríedade da Compa nhta

DF.

Salicola

Plumtnenso S. 1\., ou sucessores; o
lado esquerdo fa:>: uma rieítexao rle
97° 3.'1' h direita, mede 19,50 m rueacnove metros e cinqüenta centímetros)
no rumo de 27° 25' SE, confronta-se

nrcsrna. (I de marco de ;~'I?;
151" da .Independênrúa e 84" d1.
República.
EMhro G. MÉDICI
Hygino C corseuí
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DECRETO N° 70.2'13 --

DO PODER EXECUXrvO

DE 1) DE

M:AIlÇ() DE 1972

ExcLui CUT(JQS do Mini~lerw da sait-

da do -euunonamento de d.e.meces~
suituie e a'Pl'ov~ita os disponil)m.~
que mencwnu.

O r'restecnse da RepG~']ica usando
das etrtbruções que lhe confere o ar-

tigo 81, item IH, da Constituição, e
tendo em vista o que consta do Processo nv 7.393, de 1971, do Departamento Administrativo do Pessoal Clvil, decreta:
Art. 1" Ficam excluídos do relaclonamento de desnecessidade, COIl:,;-

tante elas Fortadas ns . 194, 195, zoa,
209. 215, 236, 2~:1, 245, 247 e 254, todas de 19139, do Ministério da Saúde,

os seguintes cargos:
a) da Portaria na 194, de 29 de
agosto de 19(;9:
1 _ pedreiro, código A-lü1.8.A

1 -

Mecânico

Operador, código

A-1.3ú1.fl.A
1 __ Mecãnioo de Motores a combustão, código A-1305.8.A
1 _ Servente, código GL-104.:l
;1 Guardas
GL-201.~.C'

Sanitários, código

II
Gua.rdas Sanitários, código
CL-201. 7.B
IR _ Guardas Sanitários, código
GL-20t.5.A
1 - Trabalhador, código GL-402.1
1 _ Médico, ci,d..lgo TC-301.20.A
b)

da portaria n'' 195, de 2[1 de

agosto ..re 1869.
1 _ mscreveme- Datilógrafo, eomno
AF-204.7
1 - Gu.-'1.rda Sanitário, código G'L201..7.D
12 _
Guardas sanítãrsos, código
GI,-201.5.A
3 _
Trabalhadores, código 01,402.1
1 Auxlnar de Mcdiçuo, código
P-120G.6

I --- A'lJ<m'lr de Estatistico, códígc
P-1402.3.A
I _ Agente social, código P- UJOl.
IO.A
Z _

Médicos, código TC·nü1.21.A
c) da POToaria n- 200, de 11 de :;ctembro de 1969:
3 - Armazenístas, código AF-I02.
5.A
2 - MotorIstas, código CT-40l.l:LA
13 Guardas aanítãrtos, código
tiL-2ül.5.A

d) da Portaria. n- 209, de 25 dc eetcmbro de 1\)69;
1 _ Armazenlsta, código AIõ'-102.

'.A
2 -

Escreventes-Datilógrafos, có-

digo AF-204.7
3 - Motoristas, código CT-101.l:l.A

Servente, códígu GL-I04:.5
Guardas Sanitários, codigc
GL-201.9.C
5 _
Guardas Sanitários, côríígo
UL-201. 7.H
27 _ Guardas Sanitários, cõuígc
GL-201..5,A
1 Auxlliar ele Portaria, código
VL-S03.11.B
1
Auxiliar de Portaria, código
GL-3ü3.7.A
G - 'rranaihadores, código GL·
402.1
3 _ acxntares CC Medição, código>
P-1206.6
1 _

5 -

2 _ Au:dlal:('s de Lnbcratórlo, co-

algo P_1613.4
e) ela cm-tarra n» 'dO, de 6 de outubro de 1~69:
1 - Guarda nanitárto, código GL_
201.5.A
f) da portaria nO 236, de 22 de outubro de 1969:
1 - Méuko Nutrólogo, nivel 21-A
g) ela Portaria n" 244, de 23 de outubro de 1969:
1 _ Escrevente-Datilógrafo, códígo
1'.1<'-201.'1
1 _ Artífir:e dc Manutenção, código A-3ü5.i;
I -- Marccnerrc, código A.60S.9.R
1 - Motoris~lJ., G6digo CT-401.8.A

1 -

Guarda aanttérío, côrügo GL-

:/01.9.B

2 _

Guardas Senítãríos, código

GL-201. 7.B
2 Guardas

Sanitários,

Gódigo.

GT,-2ü1.5.A

1 1 _
9.E

Trabalhador, código GL-4Q2.1
Laooratonsta, códígo P-1602.

h) da Portaria n" 245, de 23 de outubro de 1969;
1 - TaquigraJo, código AF-501.B
2 _ Cozinheiros, código A-501.5.A
3 - Serviçais, código GL-10~.~.A
1 - Atenôentc, código P-1703.9
1 _ Médico, cóôtgo TC-801.21.A
1 - Cirurgião- Dentista, código TC'·901.20.A
2 - Artífices

1 _ Despenscrro

AIOS DO PODE!\ EXF:CU'l'IVO

i) da portm-ta n° 247, de :.!3 de outubro de 1969:
1 - R;ologi~ta, codígo TC-402 ;1(1 B
1 - Módico, código TC-f1ü1.22.D
j) da Portaria nu 251, ele 23 de uutubro de HlOg:
1
armcaontsta, código AF-2(ll.

'.A
:l
'.A
1 -

esortrcrance. código

AF·20~.

Mecãmco de Lviotores a {.:ow·

bustâo, código A-13ü5.fl.A

2 8.A

Motoristas,

12 -

c6digo

CT-40.l,

GU8..roai'. aenttãrtos, código

GL~201.5.A

1 -

1

Guarda, códlgo GT.-203.B.A
Auxiliar de xstcnsucc. códígu

P-11t!2.8.A
1 -

r.aoorntcrrsta, código

1"-160:.1,

8.A

Art. 2" :Ficam aproveitados, no!
cargos inelic:l,()ojs no artl.lm anterior,

os seztuntos servidores : nocanos em
«Ispunibilida.Ie pelas i-onanae >:r'(i:tl~
cionaeas:
AF-IO:l.8.A -

Armazenlsta

Antonio de Almeida

Antonio evencn storenuno R.."""
,lo!>!! de Anchieta Pinheiro

Orlanda reneira de '.'ani<Jt,o
nenectrc S;,n'.01'; e Silva

nscruurasto

AF-302.13.A -

Eannes Rocha Mello
Genilda Maria Mareins doe eent~

"Raimundo Alves ConcelçàlJ
AF-204.7 - Escr(Jv~ntfrDatilógrajo

Milou Carneiro
Dion!!>ia Mendonça GlIrclllo
Nelson Alves Pereira
Ernani Carvalho
AF-501.14 -. Taquígrafo

Jair Rodrigues Arruda
A-I01.8.A
Peüretro
-s

Januário Ribeiro de Carvalho
11.-305 I) Artf.jice d~ Mam,.lh,,..,,ào
José Evangehsta de Morab
A-501.5.A - Cozinheiro
.rocouím Corrêa
Ruth .te Ara.újo Santo"
A-fJ03.'i.B - Maroenelro
Carlos Lourenço da Sil....a

Mecânico Operado,
A-1301.8.A
Francisco Rogerío Ribeiro

A-1305.8.A - Mec(inü;o de Motore;!.
a Combustão
I1crm!nio dos Santos crua
Carlos. Ouuha
CT-40L8.A _ Motorlsta

oaéas A?f!vf!do do Amaral
wruter da Silva
José Cavalcanti de Araújo
José o'cvc de Lima

Manoel ::-<i<;olau da Silv~
Hor.ório Bento elos Santos
Hélio Guimarãe:.
né.io Martms Pimenta
GL-IO?.5.A -

Serviçal

Francisco atvcs Maurício
Jorge venãneto de Paula
Maria do Carmo de Oliveira
GL~104.5 _
Semente
Nilton ::Vfartin!> worats
Diva Araújo .Eo'igueiredo
GL-201.1;l.C -

GuaTda~Sa?lilúrl<J

Carlos Alberto COf:lho
cremenüno etc Souza Alencar
MalJoel Abralll'11~;,
Ol.:lgu.l'io .vrendanha
Salomão BCL:(~·.'r'J. Bonüm
Antônio pereira pütelho

eerrer-nno .sranciscu oc Mattos
Jurema 11agnani
Manoel Santana L!'! Melo
- Gu.arda-Sanitário
Adcrlin,lo 'raveres Melo
AJonso Gomes Bezerra
Anísio Oarcíoso de Santana
Coriolano .Iosé Bezerra
smnotsco Pereira da SIlva
Francisco Simplicio das Chagas
.rosé Líma Da.miàc Filho
GL-201."I.B

.rcse Moreira aa Silva

Otâviu Bezerra ele Palva,

r.eopoíoo Campelo de Araújo
Dicmédio Rar.gel Filho

João Srarcíso

João Pinheiro Machado

José Aristides Ferreira

.rosé Rã.mog Barbosa
j'ranciscc Pereira de Lima
N,:,lson de Almeida Costa
GL-201.5.A _ Guarda ·SanitáliG
Abelino José dos Salltus
Aderson Alexandre de Moura
Alcides Ferreira Leite

Alexandre .rcuc
Antônio

Fr21::1CISCO
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vitoriano Pereira da snve
Willians Vieira Ferreira.
JOI3É! canos da Silva.
AlUno Moura Martlnll
Carlos umüío dos Santos
Francisco Perre.rn MarquM

Augusto Pereíra de LIma
Benedito B;~p, Alv8!1
Cir-ilo Mal"(:;ut'~; co Souza
.cíaucnonor Srquetra
.anseu AUgu~t0 Cavalcante

.Estamslau dos Santos
Francisco aronso de Carvalho
.Joáo rcrretr« de Jesus
.José Laurt-ido Pmhetru
.José Már!o da Silva

.Mancel Baatos Vian!l.

rrrenctscc Pereira Gomes
rsaaas R.ibeiro
Jorge jsartcsa da COsta
José de rucamar Fr~lrCt
José Rlhamar 'rrinoaoe
José Souza costa

.Ralmundo Nonato ce fJlma

Maciel r.overe

.Albino prazão dA- Silva
'Cândido Fran<:Js\;(, de Almeida

Manoel Gadelha Abt-eu

Leonardo

j

_,(,1:;.)

MI;Ulocl Parreira. ue

Manoel

{\ú

S~l;tana

f-asc.uiemo

vairrenec

Francisco de ecnee Duarte

ee Silva

Jr;l;~

aomusi.ío Jose doa

scccstmo Ribeiro dos

Wilson cJ',sé tMl.ttJllB

Wilson JOI;é dos Santos
Aleixo Martins

R.arr.o~

Geraldo je AZE"vedo Chave!
Germano j-rrc.crsco dos f{elS
.roãe Felix da Silva Filho
('):1

Silva

José GO:llC;:; <lu Silva

.rosé Mundm:a Aires

Moaeyr serena

cc

Petronlo .:1." Pau!~
~"..mandu~ lO>'.'nto

I'>br!.'u

custooro l\I.lar1,)r,h c'a Silva

Francíscn U..1.clst'l oa costa
Franclscc Casetanc ele SOlnA.
rrrancísco Perrcira 1'I1avlL FilhO
Francisco "',n,e~ Subrmho
Gilberto i"i rvcrra ;:1---, Cunha
trertert

.roão

J;!~ra.w·j:.-,r·(J

L<

pca

Jcão

GonÇ'l\:v<:.'~

Pereira

Silva

JUliD peretrn de Araújo
.roãc 'petxcira "), Ef1,IlL.o~

aosé oaeranc R!t~11"O
José Edmundo Santos Câmara
.roee de \)!I'v';lri~ Sirva
José l{.<,J,imm"',(',C) aanros
.rosé de üF",e;Y<! i\lp,ciria
J,'llio de ouveira Almeida
LuJ~ da Cruz Cavalcante
::v.Ianoel Francisco Souza,
Od']Dn Alves de QueiTOz
Olímpio Heréruo Bandetra,

Raimundo cnevcs Mendea

Virgillno Freire Bragança. Neto
Vi~ol

Ferreira ela Costa

Maria atvce de Almeida
01,-402,1 TrabalhaMr
Antônio Roque Pereira
mns da Silva
Lúcio Francisco do CarJ::l:U
PliniO das Neves
João Datista LI!' Souza
José Ribamar snva
Laurmdo Jo~é de Lima
Maria da G16rü~ Pires ~~,\ narvalho

.i~ja~

MChUL,> cl·~ Souza
Hcrmcne~lldêl PlnJ11':lrO da

Santo~

Auxiliar ae POrtar/a

G-L-SOS.8.B -

Aluisio .seusnnc soennnc
Antõnto Vieira Corrêa
.l\mélio Gonçalves da Silva
Celso Rubens de Campos aeceuea

.rcno Lui7,

Auxiliar de Pal'tarta

GL-8Ü8.7.A -

8~I.to,1

eectos

(OS

Guarda.

GL-303,8,A -

Nelson AJv€'S r.reboa
Odilon T)a;'ta~ de tlrJl;Z/\

Policarpo

Osmar de Souza reme,
Augusto pranctsco de Uarvalha
Carlos Rocha

Wilson

S0UfA"

Franco

L!<ll~(ll.

elos

Sant~

P-1206.G .- AUj,1!iar de Medlç4ll
Man{)~l G.1,ldino dos SantOlI
Daino Pulxan da União
Geraldo ncrees de Souza
Salim Demes ea Silva
P-l4-02.3.A _ Auxiliar de RstatistjelJ

Lauro Loureiro

Itacy José sacremento da Silva
P-1G02.9,B

-

Laboratarista

Lul~

BCZl;::rl"U de Lima .
P-1GIl2.a.A _ Labora[urió·ta

Raimunda Serra .ameeo- ocrcssen
P-1603.4 -

Auxtliar de uuorctoro

cJn,'in de AraUjo

.rcsc uc Araújo
P~1703.9

_

~'ilho

Atenaente

José Sebastáãc de Moura esteves
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F-19ü1.10.!J.. -

Agente Social

Benedita Mata de
TC-4ü2.20 B

M~lo

__ Biologista.

wstoc.nie da Cunha Antunes
TC-llü1.22.B -

Mcdlcu

VJtorlno tzamcs da Silvei Maia
TC-801.21.A Médico

Bebasttão Barros de Almeida

ecnccuc Ftu'qním
João Carros }o'l"l"rIW de Araújo

Norma Fra_'ala"ya 'j'ruvassos
21-A -

Médico Nulrówgo

Antônio Carlos Ribeiro dos sentes
Cirurgirio-Dentista

TC-9()1.20.A

ciéaío AngFJlo

screusno

ti -- Artífice

C(isar da Penha Pinto
prancíseo T:WIl;res Reis
1~

-
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Art. 2~ Este Decreto entrará em
vigor na data de &11a pubíícação, revogadas as díspostçõca em eontranc.
Brasília, 9 de março de 1972;
151Ç da Independêncta e <:49 da

República

E~~ÍLIO G.

Mf:UICI

Alfreão Buzaid
Aaal/;erto âe Barros Nltnes
Orlando GeiR1'J1
M itrio Gibson Barboza
Antônio DdJim Netto
Murio Da11Jd Andrea800
L. F. ctrne Uma
,Jarbas G. Passarinho
Júlio Barata
J. Araripe noeea»
F, Rocha Lagôa
Man"Us Vinic!u,~ Ptatini de llfdrlZe.:J
B'On1amim Mal'io B(lpti~ta
Jotio Paulo dos Reis Vell"so
rcee cceta Canalcanti
Hygino C. corsetn

DAS NORMAS DO CERIMONIAL
PúBLICO

tiesienseíro

José .!:iOdL'iguct:l
Art. 3" Este Decreto entrará em vlgor na data da sua publicação, revcgadas ns dlspcstçôes em contrário.
'nrasína, 9 de março de Hl72;
151" da Independência e 84" da
República.
EMíLIO G. M~DTC:r

F.

Rocha Lagôa

DECRETO N° 70,274

ng

9 DE

MARÇO DE Hl72

Aprtllla as norma,s do cerimonial 1111e a ordem geraL de preoeden';ia

bli~o

o Presidente da República, no uso
da atzfbuiçâo que lhe confere o artigo 81, item In, da oonstituíção,
decreta:
Art. IÇ São aprovadas a~ normas
do ceri,lIonial público e a ordem g~ral
d~ precedência, anexas ao presente
Decreto, que se deverão observar nas
eotenteaões oficiais 'realizadas na ca-

pital da República. nos tcstertos, nos
'rerrttõnos Federais e nas Missões
diplomática,,,: do Brasil,

Da Prccederwia

AI't._ 10 O Presidente da rcepúbücn
presidirá sempre a cerunônia a que

comparecer,
FaJ"ágrufo único. Os i\.r.tig·os Chefes
de J:;stadv passarão logo após o Presidente do Supremo Trihunal l"cderal,
desde que não exerçam qualquer run1,;1<0 púbüca. Nestl! caso, a sua precedência será determinada pela função que estiverem exercendo,
Art , 29 Nilo comparecendo o Presiõente da Rf.pública, 0 viee-Pre~i
dent.e da República presidirá a eeril\J.Úllia a que osuver presente.
Parágrafo único, Os 'l.ntifl0.5 vicePrestdentes da República pVlSa,'WJ 101';0
após os antigos cncres de Ests.do, com
a ressalva prevista, no paragrafo único
do artigo 10.

zu-t. ;P Os Mirüs~r;)s de Estado Pl'C,
sldl:'áo as soiemôades promovsôas netos
respectivo,'; Ministérxis,
Art. 40 A precedência ent-e os MInistro" de Estado, uimía que interinos, ê determinada pelo critério histórico de criação do resoecttvo Mi~
ntstáno, Da seguinte ordem: .rustíçc.:
Marinha: Exél'ciLo; reeiacões xxtenores: Fazenda; 'I'ransportes ; Afil'icl1ll-
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tura ; Educaçao e cuuurn: T:.'l.balho

c prevtdêncía Soclal; aeronauaca;
Saúde: Indústria. e comercio: Minai'l

e EneIaia· Planejamenw e ooordcnação Geral; IIII..cl"ior; e oomun.cações.
~ 19 Qual1ldo estiverem ;present~s
perscnaüuades estrungeir."l:S, o Mm~s
tIO de Estado das Relações zxtcnores terá precedência sobre seus colegas ocscrvanuo-se critbno análogo
com relação ao Seeretmío-Geral de
Política Exterior do Mini.stérjO das
neiecoes Exteriores, que terá precedência sobre 00 Chefes dos EstadosMaiores da Armada e do Exército. O
disposto no presente parágrafo não
se aplica ao MinLsl>ro de Estad,o. em
cuja jurisdição ocorrer a cenmoma.
§ 2" Tem honras, prerrogativas e
dtrettoe de Ministro de r~stado o Chefe do Gabinete MUitar da Presidência da República, o Chefe de Gab~
nete Civil da Presidência da República, o Chefe do Serviço Nacional
de Intcrmaçôes e o Chefe do Eoto.do.
Major das Forças Armadas e, nessa
ordem, passarão após os Ministres
de Estado.
§ 3Ç O Consultor-Geral da Rcpública tem, para efeitos protocolares
e de corzcspondõncía, o tratamento
devldo aos Ministros de zstaôo.
§

49 Os anfagos Ministros de Es-

tado, Chefes do Gabinete MilitaJ.' da

Presidência da Repúbli(',a, Chefes do
Gabinete Civil da Presidência da R.I'_
pública, Chefes do Serviço Nacional
de rntormacõss e Chef<?s do EstadoMaior das F01'Ças Armadas, qUI: hajam
exercido as funções em caráter efetivo, passarão JogO após os ntureres
em exercício, desde que não exerçam
qualquer runção pública, sendo, neste
caso. a sua precedência determinada
pela função que estiverem exercendo.
§ 5Q A precedência entre os d'ferentes postos e <:argos da mesma \;80·
tezorta corresponde à ordem de nreccdcncía hí stór.íca dos Mlmstórics ,
Art. 5" Nas Missões diplomáticas,
-o.~ oneiass-osnerats passarão logo de.,
pois do Ministro-Consclheiro que for
o suusutoto do Chefe da Missão (~ os
Capitães-de-Mar-e-Guerra. rjoronéãs e
coroné's-evteoores. rl.ep01S do Conselheiro 0\1 do Primeiro sccrctcno que
for o substituto do Chefe da Missão.
Parágrafo único. A precedência entre Ad:'dos Militare.~ smâ :regulada
pelo Derímonial müitar,

EXECUTIVO

precrdb!cia nos Esilj,'J,::JS,
Federal e Tt''I"ntót;./.l1,

Disf~;.tú

Art. 69 Nos Esta~?s, IlU Distrito
Federal e nos 'pcr.rat.órtos, I) Gover-nador presidirá às solenidades a que
comparecer, salvo as dos poderes Legtstaüvo e Judici~rio e as de ~a~Me:
exclusivamente militar nas quais sera
<ibservado o respectivo' cerimonial.
_
Parágrafo umco. Q\lando j.ara as
cerimônias militares for convidado c
Governador, ser-lhe-á dado o rugar de
honra.
Art. '19 No respectivo E.~t:ulo, o GC'!vernador, o více-covernenor, O presacento da As.~embléia Legl:;lati~!l e <o
Presidente do 'I'rtbunal de ,lnstlça terão nessa ordem, preceoêucia sobre
as 'autOridades federais.
_
Parágrafo único. 'Tal determmacuo
não se aplica aos presidentes do co»gressO Nacional da Câmara dos neoctaoos e do Supremo 'j'rtbunal Federal,
aos Ministroo de Estado, ao chefe do
oabtnete MIlitar da Presidência d,a
República, ao chefe do Gabinete CiVl!
da presníência da República, ao chefe
do servIço Nacional de rnrormações,
ao chefe do F.sta.do-Maior das sorçea
Armadas c ao Consultor-Geral da República, que passarão logo após o GOvernador .
Art. 8° A precedéncta entre os Governadores ctcs nstaôos, do DistrIto
Federal e (\00 Territórios é deteTmlnada pela ordem de ccnstrtuíção 11lStõríce dessas entidades, a saber: Bahia. Rio de Janeiro, Mara.r.hão, Para,
P.!mambueo, esc Paulo, Minas c;erais Goiá.~, Mato Grosso, Ri(J Grande
do sul, ceara. Paraíba, Ecpirttc santo Piaui, Rio Grande do norte. Santa
C~ta.rina, Alagoas, Sergipe, Amasonae,
Paraná, Guanabara, Ac~·e. Distrito s'ederal e 'Tcrritôrtos ; Amapá. 1'\>,naIldo de Noronha, Rondônia <: Roraima.
Art. J:)0 A prooedênda entre membros do congresso Nacional c entre
membros eas Assembléias LegislatiVv.s
é deteruunnda pela Mdem rle cnação
\.la unlúade federativa a que pertençam e, dentro da mesma unidade,
suoessívamente, pela data da diplomação ou pela i(jade.
Art. 10. jcos Munícípíos, o srerene "residirá as solenidades municipais.
Art. 11. Ji:m 19ualdadt< de cateeona, a prccccôncra. em ce'·Jm,'mias de
caráter federal, será a scevmte:
lQ Os estrangeiros;

Aros
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2~ As autoridades e OS funciollárim;
da União;
3~ A-:. autoridades e os Iuncionénos
estaduais e municipais.
Art. 12. Quando o íuncíonáno da
carreira de diplomata ou o multar da
ativa exercer- função lI.dmi·'1istratlva
civil ou militar, observar-se-é a precedência que o beneficiar,
Art. 13. os inativos passarão logo
após lIS funcionários em serviço auvo
de igual categoria, observado o rãsposto no parágrafo <lO do artigo 4°.

Da Precedblc-ia de Personalidades
Nacionals e Estrangeiras

Art. 14. Os Cardeais da Igreja Católica, como possíveis sucessores do
Papa, tem situação correspondente à
dos Prfnelpes herdeiros,
Art. 15. Para a colocação de persnnalidades nacionais e estrangeiras,
sem runcéo oficial, o Chefe do Cerimonial levará em constderacão a sua
posiçáo social, Idade, cargos ou tuncões que ocupem ou tenham dcsempennado ou a sua posição na hierarquia
eclesiástica.
Parágrafo único. O chefe do cerimonial poderá intercalar entre as
altas autoridades da Repl1blica o corpo Diplomático e personalidades e,<,-

trangeuas,

CMOS

Omissos

Art 16 NOS casos omissos, o Chefe
do Cerimonial, quando sclícítcdc,
prestará esclarecimentos de natureza
protocolar bem como deter.moera a
colocação de autoridades e personalidades que não constem da Ordem
Geral de Precedência.
Da. Representação

Art. 17. Em jantares e ctmoços,
nenhum convidado poderá. raacr-se representar.
Arb. 18. Quando o Presidente da
!-tl;;púbJka se naer representar em so,
lenidades ou cerimônias, o lugar que
compete a seu representante é à direita da autoridade que as presidir.
$ 19 Do mesmo modo, 0..-:' representantos dos Poderes l,egisla+,ivo e ,J11rii<"iário, quando membros dos referidos Poderes, terão a colocação que
compete aos respectivos sresroentes.
29 Nenhum convidado poderá fazer-se representar nas certmõntae a
â

EXEC1ITHO

que comparecer o Presidente da República,
Dos Desfiles
Art. 19. Por ocasião dos aesruecivis ou miliatares, o Presidente da
República terá a SI;;U .edc 0.<; MInistros de Estado a que estiverem autor;
dínadas as corporações que desfilam,
Do Hino Nacionol

Art. 20. A execução do Hino Nacional só terá inicio depois que o Presidente da República houver ccupado
o lugar que lhe estiver reservado, salvo nas cenmõmes sujeitas a regulamentos especiais.
Parágrafo único,
Nas cerimônias
em que se tenha de executar Hino
Nacional eatrangelro, este precederá,
em virtude do princlplo de cortesia,
o Hino Nacional erasueíro.
Do Pavilhão l'residencial

Art. 21. Na seôe co Governo, deverão estar hasteados a Bandeira Nacional e o Pm'ilhZl.o Prealdencial,
quando o Chefe de E'st.ado estiver presente.
Parágrafo único. O Pavilhão Presidencial será igualmente hasteado:
I - Nos Ministétlo, e demais re~
part.ções federais, estaduais e r-mnicípaís, sempre que o Chefe de Estado a eles comparecer; e
II - Nos locais onde estiver reetdtndo o Chefe de l~"·.1,do.
Da Bandeira teaaoniü

Art. 22. A Bandeira Nactonal pode
ser usada em todas ns marutestacõea
do sentimento patríottco tios tcasneíros, de caráter crtcc.t ou partícutar.
Art . 23. A Ban1~irn Nacional pode ser apresentada,
I -. Haeteada em mastro ou adriças, nos eôírtcíos oobttcos ou particulares, templos, campos de esporte
escritórios, salas de «u:u, uudttórtcs,
embarcações, ruas e p-eças. ern quaIquer lugar em que lhe seja. asseg-urado o devido respeito;
II - Distendida tl ~em mastro, c()n~
duzida por aeronaves ou balões, aplicada sobre parede "'U t)[ê'5a a um cabo horteontaí ligando onrtctoe, árvores, P05~es ou mastros;
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111 - neproduaíca so'xe paredes,
tetos, vidraças, veículos e aeronaves:
IV - Compondo com outrus oancerras, panóplías, escudos ou peças semethantes;
V
Conduzida em tormaturas,
dcsrncs, ou mesmo irnítvidualmente;
VI - Distendida sonra ataúdes até
a ocasião do seputramento.
Art. 24.

A Ba.ndej ra. Nacional t'S-

tara permanentcmeube nc copo de um
mastro especial pl-cntaâu nu Praça
dos Três Poderes 113 nrasrõa. no tnstnto Pederaf, corno ,~m.b'llc per-ene da
Pátria e sob a guarda du POV) brasjleiro.
§ i-.
A sucstítuíção dessa Bands-ira será feita com so-eo.caces especiais no 1" domingo de cida m;:'~, devendo o novo exemp.ar a~jngl~ o topo
do mastro antes que 'J exemplar substituido comece a ser arriado.
§ 2°.
Na base do l:':\%ti"0 especial
estarão inscritos axclua.vutnente Q~
seguintes dizeres:
Sob a guarda do povo brasüel-

ro, nesta Praça uos 1 rês Poderes,
a Bandelra sempre no alto
-

visão permanente 0& Pátria.

Art.. 25. Hasteia '3t-, díanamontc a
Bandeira Nacional:
I - No Palácio da Presídênoía (la
República;

11 --- Nos «urtcíos -cece dos

terias;

111
cíonat;

Minjs~

Nas Casas do congresso Na-

IV - No Supremo TrilJl.'nal Pedecaí, n05 Trfbunaia aupenorcs e nos
Tt'lbunais Federais de uecursos;
V
Nos cdificios-s cdc j.)S poderes
executivo, legislativo e judíctàr!o dos
Estados, Territórios c Di3:ritc)
Federal;
VI - Nas Prefeitura', e :;i~maras
Munidpais;
VII - Nas reparuccos federms, estaduais e mlln\cipa.i~ ;,ituadas na faixa de frontE'ira:
vrn~ Nas Mis~,5~'s Diplomátácas,
Delegaçao junte li orgcmsmos Inlernacionais e rtepart'cbes ~,omlllal~~ de
carreira, respeitados c,; usos
rccaís
dos países em que t.iv'Ô~~m s<õcie;
IX -

Nas unidades

-ia

Marf nha

Mercante, de acordo com JS Leís

e

Regulamentos da navegaçào, policia
naval e praxes internacionafs .
Art. 26.
Hasteia .se oongator!omente, a Bandeira !'-,:teiomw. 1105 rtías

de festa ou de 1l1to .racr mu em tocas
as repartições públicas, nos estaccrecimentos de en~ino 8 S~llGieat%
Parágrafo único. Nas escolas noblícas ou parucutur-s, (; ob:cig-alóri,o ohasteamento solene 1a RandejrJ. NadanaI, durante o ano tecivo. pelo rnenos uma vez por semana.
Art,. 27. A BandcH·;J. Nac.nnal roce
ser
hasteada e drriad:ol a qualquer
hora do dia ou da Il'}1t~.
§ 1".
Normalmente Jaz-se o has-.
teamcntc às 8 horas c o arnamcnto
as 18 horas.
§ 2". No dia 19 LI'! noven.nro, Dia
da Bandclra o hastcamento, (: realizado às 12 horas, com solenidades c::;pe~
dais.
§ 3°.
Durante.J, ncrtc a Bandeh'a
deve estar devidamente âluminocla
í

Art. 28.

Quando .-,ü·w::; or:ndelras

são hasteadas ou arriadas sírnuttancamente, a Bandeira Nacional é a prtmeira a attngír o tope e a última a
dele descer.
Art. 29. Quando em funeral, á Bandeira fica a rneso.mastrc ou a meiaadriça..
Nesse caso :10 nasteamnto
ou arríamento, deve ser levada íníoialrnente até o tope.
Parágrafo único
~lJ;\ndQ concczida em marcha, tnrnca-se o luto por
um laçn ·)0 crepe atado junto à
lança.
Art. 30. xastera-ee u Bandeira Na~
oíonal em funeral nas semnntes cituaçõcs:
I - Em todo o P2.h. quanoo (J l-residente da República decretar luto

oncicr:
11 - Nos edrttcaoe-sede '..103 poderes
legislativos rcoereis '!~i\,'VJ'-:ais ou mu
nicípais, quando ie'~~111inado pelos
respectivos presàdenres, tor motiva de
falecimento de um de ecos
l:;em~
bras;

111 - No Supremo Tribunal F'ederaí. n03 Tribunais '~él;l~"lOI'('S, !lOS
TribUllais reecerars de necnrsox e 110S
Tribunais de .JustÍ<;" ",,_,r.a<"l1wi5, quando determinado pelos respcculv-is presidentes, pelo Ialectmcnto de um de
seus ministros ou oe-emoaczartores:
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IV - Nos onncioc-s-icc (jus C cvernos dos E~tados, I'cni1.6rios, tusmto Federal e Mumclptos. por motivo
do ta.leotmento do GOJ"'t'1:H10l' ou Pre-
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Parágrafo único. O Oovcrnc pode

determinar que h0()t',t~ militares sejam excepcionalmente prestadas a ouiras autoridades,

l'eilo, quando determinada Iuto oficial
pela autoridade que c «uoscnnr:
OJ'.rITuLo II
V - Nas sedes de ,\(Iis~õ~.~ DIplomáticas, segundo '1~ normas e usos do
Da POSi>'~ do l'1"()i>'i(lenle da Rep1lo1ieil
pais em que est.1,o sit.uadas ,
Art. :n. O Presiden...c riu República
Art. 31. A Bandctca Nacronnl. em
tonas as apresentações no -errttóno eleito, tendo a sua esquerda 'l V1Ct'!~
nacional, ocupa lugar ,je 'aonra, comPresidente e, na rren,c. o Ci1f'f~ CiO
Gabinete Militar .~ o Chefe do Gapreencncto como uma oostç.;o:
binete Civil cürigtr-ae-a em carro do
1 - Central ou a muiv r.róxuna do
Estado, ao Palácio do C0i1!';1'eS30 i'Tacentro e à direita deste, quando com
cícnal, a fim de prestar o comprooutras bandeiras oavnuó-is ou estan- mísso constitucional.
dartes, em linha <.1<..' mastros, punóArt. 38, Compete; ao Ccngresso
plias, escudos ou coeças semelhantes;
Nacional organiaar " executar a ce..
II - Destacada à frente de outras
rlmônía do comoeom.osc consntoc;obandeiras, quando conduzàda em forna], O Chefe do oerímontal recenerá
maturas ou desfiles;
do Presidente do r;')ngre3so escínre.,
cimentos sobre a ccn.nõrua. bem coUI - A direita de tcíbunaís, púlpimo sobre a pal'tieip<l.Y''to nu mesma
tos, mesas de reunuc ou lo trabadas Missões Especiais e 010 Corpo Di1M.
pjomátlco.
Parágrafo único
Considera-se ci.
Art. as. Prestado o compromisso,
rena de um uísposíüvo de ban.íeiras a
direita de uma pessoa colocada junto o Presidente da R~llÚt'l\ic:1, com os
a ele e voltada par'} a rua, para ~1 seus acompanhantes, deixará 1 r-aplatéia ou. de modo ganI, pura o püjacto UO Congresso dirrgnidc-ee pala
blieo que observa o dispositivo.
o Palácio do Pbnalto.
Art. 32. A Bandeh-a Nacional,
Art. 40. O Presidente CI::r.. Bepúbuca
quando não estiver em uao, deve ser
será recebido, ti porta principal do
guardada em local mg'tlc.
Palácio do Planalto. pelo Presld..nta
Art. 33.
NM ~epa.rtições núbtt- cujo mandato findou. Estarâu prBcas e org-anizações militares, quando sentes oS mtcgrantcs -to t,nt.,go MinJstêr'ic, bem comu os Ch~fes do Gabia Bandeira é nastcaca em mastro conete Militar. Civil, 'ser-oco nacíccat
locada no solo, sua largura não deve
de Informações e sst1rlo-Maio!' das
ser maior que l/fi (um quintal nem Forças Armadas. E.~l;l1,riio, Jr'~u[\Jm"'n
menor que 1/7 (um sétimo\ da altura te, »rescntca os componentes do iuturo" Ministério, bem ccmo os novos
do respectivo mastro.
Chefp-s do serviço 'ladonaI de rnrorart , 34. Quando âtstendída e sem
mações e do Estado-!\."alCL' .-l:tf Formastro, corcca-sa a Bandetru da modo
ças Armadas.
que o lado maior fique ria hr-rl zcntal
Art. 41.
noos os cumpn.ncntos,
e a estrela isolada em -nm não podendo ser ocultada, mesmo parcial- ambos os Presidente». acompunhadoa
cnetes do
mente. por pessoas -en-aoas em suas pelos vtces-sresidentcs
Gabinete ::Wilitar e '.=:h,~fp.s do osmneImedíações ,
k Civil, se oncamínnerõo para J GaArt. 3.,. A Bandeira Nacional nun.,
binete preaídenuíal. e d.'!I) para o ter-aí
ca se abate em ccutinêncta..
onde o Presidente na nCpúrJJi.ca rcceberá de seu antec-seor a Paíxa Presidencial. Em reêfl1rdiJ o sresmente
da República conuccra <) ex-Presadente até a porta jJrHlci!Jil.l do PaUl,Art. 35. Além das aotcnueoes rscio do Planalto.
pecifk.adas no certmouial mü'ra-, serão prestadas honras milit.arp-~ aos
Art. 42. Peitas .,,1> despedidas, o
Embníxudores e

MiUl~l,r'J">

eten-pctcn-

cíàríos que vierem .~ .ulecer no exerereto de suas funções no extcrtor ,

ex-Prcaldcntc sec-á ,t\.. }n'1;ant1~do até;
sua residência ou ponto 'te emcarque
pelo Chefe do Gabinete .Milita!' e r>.r

'"
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DO PODl':R E:l'::ECI1TIVO

um ôjudentc-de-Ordenc O'J Ofiehl de
Gabinete do r'resnrcn'e da &pública

Da Crlmunicaçãrl da Posse 0:0
Presidente da R6j:;úbl!ca

Art. 43, Caberá [Ia onere do cenmomal planejar e executar as ceri-

cnvraré Cartas ele cnnnceíana lIOS
Chefes de Estado dos países com 05

empossado.

Art.. 48. O r'restcente ria República

qnai~

mônius da posse presidencial.
D(I nomeao;"J.o dos MjnistT().~ de Estado, Mem.bros dos Gabinetes Civil e
Militai" da Pre:Jidencia da RepúbLica f. Chefes (},(J Serviço Nar.:wnal de

Intca-moçôes e do Estado-Maior das
Furç'as Armadas.

Art. 44. Os decretos de nomeaçao

dos mJVOS Mlrnatros de Estado, do
Chefe do Gabinet!! Militar da Presidência da República, do Chefe do Gabmete Civil da Presidência da Repú-.
bltea, do Chefe do Serviço Nacional
de Informações e do Chefe do Esta.d(>-

o Brasil mantém relações dtplc-

màtícas, comunicando-lhes sua posse
§ tv. As 'referldas cartas serão preparadas peco Ministério das notações
Exteriores.
~ 2". O Ministério da Justiça comunlcará a posse do Presidente da nepública ao!': Governadores dos Estaelos da União, do Dist.rito Federal e
dos 'rcmeonos e o das xeiacões Ex-

teriores às Missões

Maior das Forças Armadas serão as-

Do Traje

smcoos no salão de Despacbos.

O primeiro decreto a ser assinado será o de nomeação do Mini5~
trc de Estado d:f. Justiça, a quem l1!Lterá referendar os decretes de nomeação dos demais Ministros de astaco, do Chefe do Gabinete "Militar
§ 1~.

d" Presidência da República, do Ohe-

te do oaomete Civil da Prestdênota
da República, do Chefe do eervrco
Nacional de Informações e do Chef..
do Estado-Maior da", Forças Armadas.
~

;l".

Compete

ao

Che~e

do

cen-

monta; da Presidência da Repúbllca
organizar a cerimônia acima referida.
Dos Cumprimentos

Art. 45. No mesmo dia, o Presídenre da República receberá, em audlên..
Ch, solene, as Mi550es Especiais estrangeiras que houverem sido desiqDadas para sua posse.
Arl, 46. Logo após, o Pi'esidenW
receberá os cumprimentos das altas
«utoridadcs da República, que para
esse fim se hajam previamente ínsente.

diplomáticas e

Repartições consulares de cerreua
brasnorras no exterior, bem como M
Mi:;;sões breeneíras junto a Organísmos Internacionais.

Art. 49. O traje das cerimônias dll
posse será cstacejeeiôo pelo Chefe do
certmomal, após consulta ac Preatdent~

da Repúbhca .

Da Transmissão Temporaria ao
Poder

Art. 5(1. A transmissão temporárta
do Poder, por motivo de impedimento do Presidente da Repuhlica, se realizará ~1{J Palácio do Planalto, sem

solenidade, perante seus substitutos
eventuais, O~ Minist,TOfl de Estado. (\
Chefe do Gabinete Militar da Presidência da República., o Chefe dQ C:ra~
binete Civii da Presidência da Repú-

turca. o onere do Serviço Nacional de
lnfOIm:J.çõe~,
o Chefe do F.stado·
Maior das Forças Armadas e os demai~ membros dQS Gabinetes Militae
e Civil da Presidência ela República .
cAPí:ru~u

nr

do treuaente àa Rep1!blfC(I. e se11 comparecimento a solemrl,~ides ojiciais.

Das

visita~

itamercn, as Missões Especiais ~~
crangeíras e altas autoridades oa. we-

Al't. 51. O prcsíceutc da Repúuüca
r.ão re:r;hui pessoatmente vtsttas, exccto as de cucre de Estado.
Art. 52, QUf.::ldo o Presidente da
República comparecer, em caráter
ofkial, a festas e so:enidades ou fizer
qualquer visita, o programa será sub-

pública.

I'~o::'tido

Da Recepção

Art. 47. A noite, o Preaidente ('1;0
República recepcionará, no Palácio ao

a sua aprovação, por íntermê-

ATOS DO PODER EXECUTn'O

'dia do Chefe do Cer:moniil,J da Prestoencía da R~pública.
Das CCrimónias da I're~·tdéncia da
República

Art. 53. Os convites para as «enmônia,K da Presidência da República
.serão feitos por mterméüíc do cenmonfal do Minj~l.ério das RelaçõeA
-P.xteriores ou do Cerimonial da Preaídência da República, conforme o lo'cal onde as mesmas se realizarem.
Parágrafo único. Os cartões de
-convíte do Presidente da República
terão a, Armas Naciunais gravadas a
ouro, prerrogauva essa que se estende
excíusivamente aos zanoarxonores tsxtraordínános I'! Plenipotenciários do
Brasil, no cxtcnor ,
Da l!'aixlJ, Prcsü!cnclal

Art. 54. nee cerimônias cnetaís
.para as quais se exijam casaca ou pn.rcetrc uniforme, o Presinente na Re'pública usara, sobre <J colete da casa-ca ou sobre o uniforme, a Faixa Pre·
-stdenctal.

Parágrafo único. Na presença 06
de F.stMlo, o Presinente da Re'
púbüca coccra sunstatuír a Faixa
.I'resrcenciai por condecoração do retertco F,s:ado.

-cnere

Das Audiênoias

Art. :15. As audiências dos onere,
de "Miss:'to diplomática com o r'resr-dente da República serão solicitadas
por iru.ermédto no Cerit!l{lllial do Mircsterrc das ncracõcs isstcnorcs.
Parâgrafo único. O Cerimonial nó
Ministério das Relações Exte:.'lorcs
cneuminhará também, em caráter ex.ccpcronal, pedidos ne audiências ror.mu.acos por altas personalidades estrangeiras.
Livro de Visitas

Art.. b5. Haverá, permanentemente,
Pa~áclD cio ptanano, livro destmado li receber as assinat-uras das pcssoas que forem levar cumprtmentoa
HO Presidente da República e a Sua
'Senhora.
nu

Das Datas NacionaIs

An.,

-cnere

57. No dia 7 de Setembro, o
do ccrímoníal da Prestõéncía,

acompanhado dc um dos Ajudantesce-orcens do Presidente da Repúbli""-, receberá os Chefes de Missão dicíoroauca que desejarem detxer reeistrados. no livro para p.s.~e fim exis·
rente. seus cun.pcímcntcs ao cnore dfj
Governo.

l.'arágrafo único. O Cer-imcn.aã co
Mimstério das Relaçiip.~ Exteriores
notlftca.râ. com nntcccuêncta. os cneree de Mísaâo díptomatíca do horário
que houver sido fixado para esse ato
Art. 58 Os cumprimentos do Presidente da República e do Ministro
das Rehçõe~ Exteriores pelo dia d""
Festa Nacional dos países com 03
QIJ!Uf, o Brasil mantêm relações dtptcmoucas serão enviados pu; íntcrmcúl0 do Cerimonial do Ministério daa
Relações Exteriores.
CAPÍTULO It

Das Visitas Oficiau

Art. fi9. Quu!:d? o Presidente ali
ttepública visitar ofiníalznente Estado
ou Território da Federação, compeuré li. Presidência da nepúolíca, em
entenotmento com as autoridades Iocaâs, coordenar o planejamento e El,
execução da visita, observando-se o
seguinte cerimonial:
e 10. O Presidente da neoasne,
~erá recebido, no loeal da chegada,
velo Governador du Estado ou do Ter.
rrtono e por um Oficial-General dn
certa MinistE\rio Militar, de acordo
eom c cerimonial militar.
~ 2°. Após a~ honras mnttares, (]
t eoverriador apresentará ao Pl"esl'delJ~
te da República as autoridades preeentes ,
~ 3°. Havenríu convcntõncta, as au-,
toricaoes civis e ectestasticas e as autorrdades militares poderão formar
otparadamcllte.
~ 4". Deverão comparecer à che~ada do Presidente da República, o
vtoe-oovecnaoor do Estado. o i-readente da Assembléia Legisla;iva, c
i-resraente do 'I'rfbunal ce ausuce,
gecretá.rios de Governo e o Prefeito
Municipal observada a ordem de pr eredênoia estabelecida neste Decrete.
§ 50. AJ Gabinete ':1'1il:ta.r da erest-iêncía du República. ouvido o cenmonial da Presidêucta da rcepübnca,
competira orgurnear o corteje de automóveis da comitiva pre;;idcnclal,

14'
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nem como o das autoridades mtliba-

res. a que se refere o parágrafo rdeste erugo.
§ fJO. As auLoridades estaduais encarregar-se-ão de organizar u corte-

gem oficial, visitará o Governador, o
Vice_C.><)vernador, os Presidentes du
Assembléia Leaisíet.íva c do Tribunal
te Justiça e demais autoridades que
desejar.

ja de automóveis d.1,~ demais autort-

CAPÍTULO V

creces presentes ao desembarque p1'8'
sidencia) .
§

t-. O FresMente da

RepÚoll~a

te-

mará o cerro do Estado, tendo a ~U,\
esquerda o Chefe do Puder Exer.utivo
Est2.dmü c, na rrente, seu Ajudantede-Ordens
~ 8". Haverá, no pa.lácío do Oovel'
no um livro onde se inscreverll.o a1
PÇ;soas que forem visitar o Chefe de
Estado.
Art. 60. Por ocasião da partida cio
observarPresidente da República,
se-a procedimento análogo ao da chega.ôa ,
Art. 61. Quando Indicado por ctrcunstüncías espectats da visita, a j-rcstoêncía da República poderá díapenser ou reduzir as honras militares e
u presença das autoridades previstas
nos §§ F, 2" c 4° do arrígo 59.
Art. 62. Caberá ao Cerimonial do
Míníatério das netacões
Exl;eriofcs
elaborar o projeto do programa das
visitas oficiais do Presidente da Repúblií',a e do Ministro de Estado elas
Relações Exteriores ao estrangeiro.

Art. li:!. Quando em visita oficial
a um Estado ou a um Território, o
çice-presídente du República, o Prr:sidente do Congresso Nacional, o sresidente da cscnara dos Deputados e
o Presidente do Supremo l'ribur.:l.l
Federal serão recebidos, à chcguda,
pejo Gover'nadrrr, conforme o G:.lSO,
pelo Vice-Governador, pelo F'm<;ldente do I'oder Legislativo ou pelo 1'1';:,stdente do poder Judiciário estaduais.
Art. 6~. A eomunrcação de vuatos
oficiais de Chefes de Missão d:plo:lIll.tina acreditados
junto ao Governo
brasnciro aos Estados da União
e
Territórios deverá ser feita 31JS respectivos Cerimoniais pelo Cerfmcnial
do Ministério das Relações Extertorcs. que Lambem fornecerá os e.ernentos do programa a ser elaborado.
Art. 65. O Governador do Estado
ou 'I'crrítono ter-se-á representar à
chegada do Chefe de Missão rttpjomnt:~:l estrangeira em visita oficial
Art. 66. O Chefe de Missão diplcmátrea estrangeira, ql1.<inrlo em vra-

Das Visitas de Chefes de Estado
Eslnrngeiro3

Art. 67. As visitas de Chefes de
estrangeiro ao Brasil começarão oficialmente. sempre que poseivel,' na Capital Federal.

R~tado

Art. GiL Na Capital Federal, a V!sita oficial de Uhcfe de Estado cs..
transeíro ao Brasil mtctar-se-ã cem
o recebimento do visitante pelo prl'lsidel1te da República. Comparccerfio
ao ücscmbarque as seguintes autoridades: Vice-Presidente da República;
Decano do Corpo Diplomático, onere
da Missão do pais do visitante, Ministros de Estado, Chefe do Gabinvte Militar da Presidência da ncrcblioa, Chefe do Gabinete Civil da eresidêncía da República, Chefe do serviço Nacional de Informações, Chefe
do Estado-Maior das Forças Armadas, Governador ào Distrito Fed",!'\l,
Secretário-Geral de Pnlibica Exterior
do Ministério das Relações EXCCl'iores, Chefes dos E~tado:; Maiores da
.õrmada, elo Exercito, e da Aeronáutica, Comandante Naval de Br3."ilÜ,
Comand'l.nte Militar do Planulto, Secretárfo-Gernl Adjunto para Assuntos.
que incluem os do país do vtsttante,
Comandante da, VI zona Aérea. Di,
reter-Geral do Departamento de Policia Federal, Chefe da Dlvísão l1olitica que trata de aSslmtos do pars do
visitante, além de todos os ecomre-.
nhantes brasileiros do vrsnante. o
cncte do Cerimonial da Presidência,
da República, os membros da ccmiurva e os funcionái-íos diplomáticos dn
Missão do pai~ do visitante.
Parágrafo único, Vindo o Chefe do
Estado acompanhado de Sua seoucra, o Presidente da Re,JÚblica e as
autondaoes adma indicadas Iar-ac-óo
acompanhar dar.; rcspeetívaa senncraso
A!':-. 6S. Nas visitas aos Estados e
Territórios, sere o Chefe de Estadu
estrangeiro recebido. no local de desembarque,
pelo Governador. pelo
Vice-Governador,
pl!los Presidentes
da Assembléia Legislativa e do Tribunal de Justiça, pelo Prefeito MU~i
cipal c pejas autoridades mure-os

ATOS

»o

nnlto . Serão,

previst.as no § l° do artágc !'i\l, além
do Decano do Corpo Consular, ôo
cõnsui do pais do visitante e das al-

di~posição

Da

VI

cneccac dos Chefes de Misstlo
Dip/omalica e entrega de
credenciais

Art.

70.

Ao cheg.'l;r ao Aeroporto

lia ccottat Federal, o novo cnore "e
MisSãÔ seri recebido pelo In~~cdut.():·
Diplomático do Minist.l'O de illstudo
das Relações Extenorcs.
§
l'' O gncarregado de Negócios
pedirá ao Cerimonial do Minüit0rio
rías Relações Exteriores dia e hora
para a primeira visita ao novo Chefe
de Missão ao Ministro de zstaõo das
Relações Exteriores.
§ 2" Ao visitar o Ministro de Estado das Relações Exteriores, o novo
Chefe ele Missão solicitará a 9,udii..n cia de estilo com o Presidente na Icepública para a entrega de suas orectenctais e, se for o caso, da rtevocateria Lia seu antecessor. Nessa visita,
o novo Chefe de Missão deixará. em
mãos do Mini&tl'o rle Estado a cópia
Iigurada das oredenctass.
,§ 3" Após a primeira nurltência
com o Ministro de Estado das notaçõea Exteriores, o novo Chefe de Missão visrtarn, crn data merceua pelo
Certrnonial do Ministério elas Rdações
Exteriores, o Secretãrio-Gp.r~.] de 1'0Iitioa Exterior, o Secretário-Ge~al
Adjunto da área, do pais que representa e outros Chefes de raepartamente.
,§ 4~

igualmente, jJO~tOR.::'

dOR
membros ctu Ml&S"'0
carros de Estado.
§ 1" Dirigindo-se ao Palár\io Pr0sic'.encial, os carros dos membros <.la
Mísaüv diplomática precederão o 00
Chefe de Míssáo ,
§ 2° O Chefe de Missão subrra a
rampa, tendo, a direita, o rnrrocut-x
Diplomático e, à esquerda, o membro
mais antigo de sua Mi&.">ão; os demais
membros da Misslto serúo rJi5fl05~OS
em grupos de três, atras dos primeiros.
§ 3" A porta do Palácio Pre~i,.l!~!l
cial, o Chefe de Missão será recebido
pelo Chefe do Cerimonial aa r'residêncía e por um Ajudante-de-Ordens
do presidente da Repubhca. os qua-s
IJ conduzirão ao Salâo Nobre,
§ 4" Em seguida. o Chefe .to Cerimonial da PL'esictelleia tia H,epÚbJic-a.
entrará, sozinho, no Salão de creoencíats, onde se encontra o presrôente
da. República, ladeado, :). uírctta, pdo
Chefe elo oamnete Militar da Presidl:n~ia da l-I;epublica, e, à esquerda,
pelo Ministro de Estado das He,aÇÕP.R Exteriores e pelo Chefe do Gabinete Civil da Presidência da República, e pedirá permissão para int.roeunr o novo Chefe de Missão.
§ 5' Quando o Chefe de JAissão [.)1'
Embaixador, os membros dOR Gabinotes Militar e Civil da Premdêneia
da República estarão presentes e sl'~

Diplom~t.ica

tas autoridades civis e munares C:>pecia.lmente convidadas.
CIIPÍTut,O

""
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Por intermédio do Cerimomótl

do xümsterto ocs Relações axtenorcs.
o novo Chefe de Missão solicitará data para visit~l~ o vrce-r'restdentc da
rcepubüca, o presidente do Congresso
Nacional, o Presidente da Câmura düs
Deputados,
presidente do aupremo
'rrtbene...l Federal, os Mini~tros de J%tado e o Governador do DiRtr:tJ Fe
ncrer. Poderão igualmente ser marcadua malicllCill.s com outras altas uutorídaoes federais.

°

M

1',1,0

colocados, respectivamente,

por

ordem de precedência, â direita. e ã
esquerdu do sumo de Credenciais.
§ 6" Quando o Chefe de Mi~sâo f"l:
Enviado F.xt.raordinário e
Ministro
Plenipotenciário, estarão
presentes
somente as autoridades mencionadas
no s 4".
~ 7" Ladeado, à direita. pejo chefe do Cerimonial da Presidência e. à
esquerda, pelo Ajudante-ele-Ordens da

Presiueute da República. o onere de
Missão penetrara." no recinto, segut-to

do Tntror'!utor Diplomático e d,l~
membros da Missão. A cnl.rudu (lo
Salão de Credenciais, deter-se-á para
saudar o Presidente da 'Repub1ic;),
com leve íucunacão ele ca OSCil..
§ flO .aproxtmanrro-se do ponto em

Art. 71. No dia e hora marcados
para. a audiência solene com o Presídcnte da República. o
tntrcdutor
Diplomático conduzirá, em '10.rl'O do

jcstacto, o novo Chefe ele Missão, cte
SUl.\ rcsxíêncte, ate o Pajáeio do Pta-

RI< encontrar o Presidente da
República, o onere de Missão, ['.0 (11'ter-se, rura uovn saudação, após o
que o Chefe do Cerimonial da Pl'~"!
uência da República se adiantará e

que

f(:..~ú li

necessana apresentação.

E:n

7"

A':r.05

no
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seglJlí3a, O Chefe de Missão apresentará as Carw,:> C!edenciais uo Prestdente da RepúblIca, que as passara
às mãos do Ministro de Estado das
eetecoce Exteriores. Nau haverá uis-

cursos.
§ 9° O Presidente d;>
R,eO'íblil'i!,
convidará o Chefe de Missão a sentar-se e com ele conversar.
§ 10. Terminada fi. palestra por mtelativa do j-resídente da República. o
Chefe de Missão cumprimentara o Mtntstro de Estado das Relações sxtedores e será apresentado pelo Presidente da República ao Chefe do Ga.
binete
Militar da Presidência
da
República e ao Chefe do Gabinente
crvn da Presidência ali. República.

§ 11. Em eegutda. o Chere de M!s-

Ifuo apresentara o pessoal de sua comttcva: cada um dos membros
,,~

Missão se adiantará, será apresentado e voltará à rosicao antencr.
§ 12, Findas as apresentações,
o
Chefe de Missão se despedirá. do Pi-esídente da República e se retirara
precedido pejos memhros da Mis.o:à.:"l e
pelo Introdutor Diplomático e acompanhndc do Chefe do Cerimonial d3
Presidência e do Ajudante-de-Ordene
ao Presidente da Repúhlica. Parando
no fim do Salão, todos se voltarão
para cumprimentar o Presidente dl\
República com novo aceno de cape..
ça .
§ 13, Quando chegar ao topo da
rampa, ouvir-se-ao os dois Hinos Ne cionais.
~ 14. O Chefe de Missão, o Chefe
do Cerimonial da Presidência"
(1
Ajudante-de-Ordens do Presidente da
República descerão a rampa, dirigin··
do-se à testa da Guarda de Honra.
onde se encontra o Comandante, que
convidará o Chefe de Missão .. passá-la em rcvista . O Chefe do cerimonial da presídênota e o Ajudar-te.
de-Ordens do Presidente da República passarão por trás da Guarda de
Honra, enquanto os membros j.l. mtssão e o rntrocutor Diplomático se encaminharão para o segundo automo-

ver.

§ 15, O Chefe de Missão, '10 cassar
em revista a Guarda de Honra, rum-

pruncntaré
do cabeça a Bandeira
Nacional, conduzida
pela cropa. e
despedir-se-á do Com:lndant.e, nn
cauda da Guarda de Honra,
sem
apertar-Ih", a mãe.

~ te.
Terminada a cerunõma, c
onere de Missão se despedirá do
Chefe do Cerimonial da Presidcnrlh
e do Ajudante-de-Ordens do presrdente da República, entrando no p-tmelro automóvel. que o conduzirá, na
frente do cortejo, à sua residência
onde cessam as funções do rnerooutor

Diplomatíco,
§ 17. O Chefe do Cerimonial

üa

Presidência da República fixara
o
traje para a cerimônia de apresentação de Cartas creoenctaíe, 'lPÓS consulta ao Presidente da República
§ 18. O DIário Oficial publicará ::
noticia da apresentação
de Cart~'J.e,
Oredcncíaís.
Art. 72. Os Encarregados de Nego-

cios serão recebidos pelo Ministro de
l%tado das Relações exteriores em
audíêncía, na qual farão entrega c.as
Car-tas de Gabinete, que os acrl'l,E-

tam.

Art. 73. O novo Chefe de Miss~(,
solicitará, por intermédio do Cerimonial do Ministério das Relações ~Kte
rimes, que sejam-marcados 'lia e nora para que fi sua esposa vll',ite a 8 ..·
nhcra do Presidente dn
República,
não estando essa visita sujeita a protoccto especial.
CAPÍTII"LO VI!

Do Fa!ecimento do Presidente
da Rcpú.blica

Art" 74. Falecendo o Presidente da
República, o seu substituto legal,
Jogo que assumir o cargo, asslnarà
decreto de luto oficia; por oíto rüus ,
Art. 75. O Ministério da Justiça
fará as necessárias comun'ceçõcs d.0S
Govornnrkires dos Estadas da Irntão
do Dtsbrlto Federal e dos 'r'errnónoa
no sentido de ser executado o uec-eto de luto, encerrado o expwliPlli.e nas
repartições públicas e fechado 0 comércio no dia do funeral.
Art. 76. O ccnmcn.al do Mi:-lisi.é1'10 da.s Relações Exterlorf'l; fará M
devidas comunicações às Missões diplomáticas acreditadas junto ao Governo brasileiro, às Missõc:; diplomáticas I! Repartiçõf'.s consulares de carreira brasileiras no exterior e as MLl;sões brasileiras junto a Organismos
Internacionais.
Art. 77. O Chefe do Cerimonial da
Presidência da nepúbüca providenctarà a ornamentação fúnebre do Ba-

ATOS

1&0 de Honra do Palác:o Prcaidcncial,
transformado em câmara ardente.
Das Honras Fúnebres

Art. 78. O Chefe do Cerimonial
coordenará a execução das cenmónias
fúnebres.
Art. 7[1. II.s honras fúnebres seràc
prestadas de acordo com o cenmon 'at
routtae .
Art. 5U. TranSportado o corpo pura
a câmara ardente, terá início a ,,:s~·
tacêo oneial c pública, de acordo com
" que for determinado pelo cenmonial do Minist.ério das Relações Ex-

eenores.
Do Funeral

Art. 81. As certmonres renriosas
serão realizadas na câmara ardente
por Ministro da religião do Prusidente falecido, depois de terminada a
visitação pública.
Art. 82. Em dia e hora marcados
para o funeral, em presença de Chefes de Estado estrangeiros. dos Chefes dos Poderes da Nação, do Decano do Corpo jjtplcmático. dos Re;"1tl":scntantcs cspecraís dos Chefes de Estado es~rang~jros dp..slgnados para aa
ccrirnónias e das a.tas autoruradcs
da Repubhca., o Presid~Clt~ da nepublloa. em exercício, fechará a urna
funerária.
Parágrafo único.

A segutr, o Che-

fe do Gabinete Militar da Presldênera da República e o Chefe do ·:Jol'~::'lM
nete Civil da J'restdência da República cobrjrão a urna com o Pavilhão
Nacional ,

Art. 83. A urna funerárta será
ccnduzlda da câmara ardente para a
carreta por praças das Forças armadas.

Da Escolta

Art. lHo A escolta será eonstttulâa
do acordo com o cerimonial muuac.
Do Cortejo

./l..rt. 85. Até a entrada do cemitério, o cortejo será organizado da ~c
gulnte forma:
Carreta runerána:
Carro do MInistre. da religião do

nneco
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(Se assim fór a vontade lia. fa-

míttaj ;

Cano do Presidente da Repubíroa, em exercícto:

_ Carro da Iamíha ;
Carros de cheres de E&tadD estrangetros:
Cl!,.~I'O do Decano do Corpo DIpíomãuco:
cerro do Presidente do conereu.<;0 Nac.onaf
Carro do rresrcente da Câmara
dos Deputauos ;
- Carro do Presidente do Sopremo
Tl'ibuIlal Federal;
Carros dos Representantes icpcetais dos Chefes de gcitaJo Eseranzeiros designados para as

ccnmomas:
Carro do Mlnlstro de nsraco
das Relações Extertores ;
Carros dos demais Mlni.stros de
Estado ;
Carros do Chefe do Gabinet",
Militur da Presldêncíu da necubllea, do Chefe do Gabinete U1M
vít da Prcsídênoia da Republrca,
do Chefe do Estado-Maior das
Forças Armadas;
Carros dos Governadores do o-strtto

Federal,

dos

Estados rta

trmac e dos Terrlt6âc3j
CarrO!; dm; membros aos G;j,bl~
netcs Militar e Clvil da Fr(:s!~
t:Mnc:a da Repúbltoa ,
~ 1.~
Ao chegar ao cemítêno, U,3
acompanhantes deixarão seus a.-ttomóveis c rar.ío o cortejo ~ p". A arna será retirada da carreta por praças das Forças Armadas que a ievarâo ao local do sepultamento.
§ 2" Aguard4<'io (I lérer.l'o, junte i
sepultura, os Chefes de Mlssào diplomâtlca acreditados junto ao CioVC'IlJO orasncíro e altas nutortrtcore
civis e militares. que serão coiocao-s.
segundo a Ordem Geral de PrCC(',M
dêncía, pelo Chefe do õerrmonmt .
Art. 36. O traje serã previamente
[nuicado pelo Chefe do Cerimonurl ,
Art. 37, neeuaanco-sc o seouttamente fura da Capital da RepúbEca,
o mesmo cerimonial será observadoaté
ponto de embarque do reretro.

°
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Parágrafo único. Acompanharão 0S
despojos auborlrlades especialmente
indicadas pelo Governo jeederaf ca...
bendo ao Governe do E:ótado da
União ou do 'I'crrrtór.io, onde'l~r a

ser efetuado o sepultamento, ceaüae.r
o funeral com a colaboração das au-

toncades rederata.

('A)municaç:io It.~ MiSl;õe;; diplomáti_
cas brasileiras no exterior.
§ 5,~ A Missão ctíplomãttca brast,
letra IlO pais do Chefe de Est,'l,lio frllecído pocerã hastear a Bandeira Nacional a meio pau, independentemen.,
te do recebimento da eomuntcacã« ne
qUE' trata o parágrafo anterior
OAP!TGLO X

Do Feíecímento de Autoridades

Art. 88. No caso de falecimento ne
autoridades civis ou routtares. o G,lvemo poderá dd,~r~b.r as honras rúnecrcs

ri

serem orestadas, não :leVl':n-

do o prazo de luto uítrupussar três
rüas .

Do riaecímento de

cnete

de EsWao z,'strangeiro

Art. 89. t-atecenoc o Chefe de astece de um PMs com reprPA~entaç,l:{)
diplomática no Brasil e recebida pc.o
Ministro de Estado das Relaçéie;> Ex-

teriores a comunicação oncíai

J.'-'S,';ê'

fato. o Presidentg da República apre-

sentará pêsames ao cne:e Ja M;sstlo,
por intermédio do ChP1:e do certmcnial da Presidência ue, RepLiblica.,
§ 19 O ccnmccier do Ministério das

R e 1 a ç õ e s zxtenores providenccara.
para que .sejam enviadas mensagens
telegráficas de pêsames. em nome do
Presidente da Repúhltca, ao nuaess ir
e à tamilia do falecido.
~ 2." () Ministro de ~'stado das Retncoes srxtenon-, enviará pêsames.
por telcgmma, ao MinIstro -tas Rf<Iccões Exteriore;; do referido nats c
visitará, por intermédio do rnrrocotOI' Diplomátdco, o Chefe da
ssc .
§ 3." O Chefe da Missii.o bra.suevr a
acreditado nu pais enlutado apresei>
tara cemrlol€mc!as em nome .to :":,0vemo e
associar-se s. :':.3 manifcstacões dfl pesar que nele se :M:;~a
rcrn . A cntcno ou Presidente da xepública, poderá ser Igualmente desrgnado um xenresentcnte R5peditl '.U
uma Missão Extraordináríu para !J.Ssítu- as exequlas ,
§ 4,~ o decl'e'.;o de luto onc'ai será
assinado ne pasta da Justiça, I! qual
fará as competentes comumcaçêes
aos Govel'lladorcs de ~stado da União
e dos 'rerruónos. O Minis~él'to das
Relações rxtencres fará a devida

Fa!~cirnento

Do

do Chefe dI! Missiío
Diplomática Estrangeira

Art. SO. Faleeondo no BTasll ttm
Chefe tio Missão diplomática acrc-ntadc junto ao Governo orasilettu o
Ministerro das Relar,ões Exter;o,p'::>
comumoarã o tato. por- telegrama, .1-()
representante dtplomático brasucuo
no país do finado. mstrumôc-o a.
apresentar pêsames ao respectivo Governo. O Chefe do Cc,'jmonial DOncortará com o Decano do Corpo Drplcrnáticc e com o substituto ímediato do falecido as providências re':ltivas ao funeral.
§ l.~ Achando-se no Braãfl a rami11", do finadCl, o Chefe do cenmcn.m
da Presidência. coa l{epública. e o lutrodut.or Diplomático deixaràc em sna
residência cartões de pêsames. r-apectjvame~te, em nome do rrestcen-

te da

R~pClblica

e do Ministro de

E~

tado das nelaçõcs E;-:Leriores,
§ 2." Quando o Cr.efe de Missão for
rembatxador, o Presidente da F''1õú~
tníca CClmpcrecerá à câmara, mort-taria 0:1 enviará l'epl'c:;;entante.
~ 3" A sulda do
féretro, estarã-,
presentes o Rcpre:;;entante do I'rcsi
dente da República, os Cl'....tea de
MiS::;oes diplomática!; estrangeiras, o
Ministro de Bstadn das Relações Exteriores e o Chefe do Ccrimonl;l,L
§ 4" O caixão será transportado
para o carro Iúncbre por praças das
Forças Armadas.
~ e- O cortejo obedecera à s·~gl.:ir.te
precedência:

Escolta fúnebre:
CaLTu fúnebre;
carro do M:ni5tro da religião 11"
fiml.do;
-

Carro ela

-

f~milia;

Carro do R.epresentantp- do ere.
s:dell~e da República;
- Carro do Decano do Corpo Diplomatico;
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Carros dos Embaixadores estrangeiros acreditados perante LI Presroente da República;
_ Carros de Ministros oe restado:
_ Carros rícs Enviados Eid1.'aoi.'"di~
nanes c Ministros Plempotcnciárros
acreditados junto ao Governo brasileiro;
_ Carro do suosututc de Chefe
de Missão falecido;
_ Carro dos Encarregado!', de Ncgôcros Estrangeiros;
_ _
_ carros do pessoal da Mls~;a'J drpíornauca esLrallf,:eira enlutada~ 6 O traje da cerimônia será nxcco pelo Chefe do cenmomei.
A!'t. 91. Quando o Chefe de Míssão diplomática não for sepultaria no
Brasil, o Ministro das Relações Exteriores, com anuência da farnllia do
fírrado, mandará celebrar a[if1ic, reugloso, para o qual serão convidados
os Chefes ele Missão diplomática a.creditados junto ao Governo brasileiro
e altas autoridades da Repuhl.ca..
Art, 92. As honras fúnebre'> serão
prestadas de acordo com o cenmcmar
0

mllitar ,

Art. 93, Quando falecer, "10 exterior, um Chefe de Missão díplomataca acreditado no Brasil, o Pre51~
dente da República e o Ministro das
neiacoes Exteriores enviarão, por Intermédto do Cerimonial do Mmístérío
das Relações Exteriores, mensagens
teíeerancee de pêsames, respectivamente, ao Chefe de estado e ao MI~
nistro das Relações Exteriores do
pais do finado. e instruções ...cl('gr(i~
ficas ao representante dlplomátJco
nele acreditado para apresentar, em
nome do Governo brasüetro. ~ ..m dolêncras à famllia enlutada, I) Introdutor Diplomático, em nome 10 MInistro de /!:stado das aeiecoee Exteriores, apresentará pêsames ao En·
carregado de Negócios do mesmo país,

ocesrnc sn
Das condecorações
Art. 94. Em solenidades promcvrdas pelo Governo da União só P"'>de~
rão ser usadas conoecoreçõcs c medalhas eonrencas pelo Governo federal. ou condecorações e rneda.lhas
ccnrerides por Governos estr..ngeíros.

Parágrafo único. Os muuares U5!\tão as condecorações esta!Joele<-lda.!
Pelos regulenientos de cada FO!Ç&
Armada.

0l'u~m

cerca de PrecerJi!n,'tfl.

A orcem ce preccctõncía na." cenrnónla.s oficiais de caráter federal, na

Capital ria República, será a seguinte:

1
2 -

Presidente da Repub!i~~
Vice-Presidente lia H~púlJ:ica
Cardeais
Embaixadores estranoeiros

3- presidente do Congl·<..'s~') tracíonat
Presidente da câmara
dOIl
Deputados
Presidente do Supremo 'rnbunaí Federal

4 -

Ministros de Estaco (~1}
Chefe do Gabinete .'vIllitar da
Presidência da Rcpúbhca
onere do Gabinete CIvil <I~
Presidência da Repúbltca
Chefe do Serviço Kaeiona./ de
Informações
Chefe do Estadu-Mnior das
joorçaa Armadas
consurtcr-oerar da Repúbjioa
Envtruios Extraordinários e Mtnutrce PllJnipotencirirto~' estran(JlJtroIJ

r-resrõente do Tribunal Bupe1'101' Eleitoral
Ministros do Supremo Tribun.1,l
Federal
r'rooureooc-oerar da rte-pnbltca
Governador do Dístrtb- Federal
Governadores dos Estud<)~ da
UnIão (-2)
Senadores
Deputados Federais ($3J
Almirantes
Marechais
Marechals~eto_Ar

Chefe do Estado-Maio:- da Almada
Chefe do Estado - Maior do

Exército

SecretárJo~Geral de
Politlca
ExterIor (.1)
Chefe do Estado~Malor da Ae-

ronéutrea

(81) Vide artigo 4g e seus parágrafos
das Normas do cenmccrat PÚblico
(·2) Vide artigo 8~ das Normas l11:l
Cerimonial Públlco
(~3) Vide urtigo [l" das Normas do
Cerimonial Público
(·0 Vide artigo 4" § 1° das N~rlIla.!
do Cerlmonial Público
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Almlrantcs-dc-Eaquadra

oenerats-ue- Exército
J'~mbaixadorc~ F.xtraor,~i:'lál'iosc
Plenipotenciárjos (Mjni~tl'OS de
1" classe) ("5)
'renentes- Brigadeiros
Presidente do Tribunai Ftl.ieral
de Recursos
Prcaldente do Superior 'I'ribu-

nal Militar

President.e do 'pnbuna. Superior
do Trabalho

Ministros do

Tribur.~J

aupenor

F.lp.itnral

6 -

de

N611óci06 es-

Min:stros do Tribunal Fed.eral
de }{eeursos
Minísbros do Superior Tribunal
Militar
Ministros do Tribunal ar-pertor
do Trabalho
Vice-Almirantes

Oeueraâs-de-Divíaao
Ernbaixarioree (Ministros de 1"

etasscr
Majores-Brigadeiros
cnetee de
Brasil

Substitutos

eventuais dos MI-

nistros de Estado
Secretários-Gerais dos Minl~té
no»
Reitores das unrversmccec Fcuerais
Diretor-Geral do Departamento
de Policia Federal
Presidente do Banco CenU':\.] cc

E;nc(J1l'egados

trangeiros

Diretores-Gerais das secretarias do Senado Federal e da
càmara dos Deputaocu
Procuradores-Gerais da Jusí,iç!l
Militar, Justiça do 'I'rabalho II
do Trilmnal dp. Contas rlã "'nião

Brasil
Presidente do Banco do nmsn
Presidente do Banco Naei'Jnal
de D~senvolvimento zccoomico
r-residente do flanco Na~j,)nal
dI" Habitação

Secretario da Receita rrecerar
Ministros do Tribunal de Contas da União
Julze,~ do 'I'ribunal Superior do

Trabalho
Bubprocuradores GeraiR ca Pe-

públi(l~

Perscna.lidadca inscritas no Li-

vro do Mérito

Igreja sediwrls no

r'rerettos daR cidades de mata

de um milhão

(l.OUD.OUO)

habitantes

Arcebispos çatólicos' ou eoueoxLentes 'de outros religüies

Presidente da Caixa ECOnÕmLCf1
l"ederal
Miniiitro;;-ConseUleiros

Preaidente do Tribunal de .ruetíça do Dlst.r.íto Federal
Presidente do Trjb~lllal de Contas da União
(~5)

apenas os Embaixadores que cheítam 011 tenham chefiado :J,tIissãu díplomntica no exterior, tendo aprcaenCon~iderem-!\e

tudo, nessa condição. cartas
Credenciais a Oovemo est.rangetro. Quando estiverem PT(õsentes diplomatas estrangeiros,
05 gmbatxactores em apreça terüo preucdêncíu sobre At.mruntes-ue-zsuuaora e Generais-deExército. Em caso oe vis;t.a. ele
Chefe ele Estado, chctc «o Governo ou Ministros das, Relaçôea
Exteriores estrangeiro, (l Chefe
da. Missâo diplomática brns.leíra
no país do visitante, sendo MInistro de 1" classe, terá precedência sobre seus (\()i",g;l,S, com
exceção do Secretário-Gemi de
Poütlca Exterior.
Presidente do Tribunal

tímo '

Marl-

ce

estrau-

perros
Adidos

Militare:;

e:;trangei1'03'

(OIiciais- Generais)
7 "- Contra-Almirantes
oenerais-õe-anrscta
Embaixadores comísstcnaocs ou
Ministros de 2" classe
Brigadeiros-do-Ar
vtce-oovernedores dos EstadoS
da tjuíãc

Presidentes das Assen.oíétas t.egigla.~ivas dos Est.ados ela União
Prealdcn..tos elos 'r'noucois de
Justiça dos Estados da União
Diretor-Geral do Departamento
ndnnnístruüvo do Pes.óo:ll Civil
Chefe do Gabinete da Vice-Presidência. da República
Subchcícs dos Gabinetes Militar e Civil da Presidência {la.
República.
Assessor Especial da presidência da República
Aesessor-cnere da Asscsscna
Especi('.,; de Re'ações Públicas
da Presidência da. República
Assistente-Secretário do onere
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do Gabinete Milit.'lr da presldcncíc. da República
Secretários partícurarca do I'rc-

Membr:"Js do COI1SelllO Nacio~aJ
de Pesquisas
Membros do Conselho N!lciOlm!
de Educação
Membros e10 Conselho Pedcraj
de Cul~ul'a
secreténos de Estado do G(,vemo do Distrito Federal

r,\clelltfl da República
Chefe do Oerftur.rual dn preradêncla da ficpü':lJica

Secretât-íos de
Imprensa
Presldêneia da Rcpúbhca
Diretor-Geral da
cronar

'155

da

Agência NlI,Inspos católicos ou equivalentes
ae oll/ms religiões

Presidente da coucrnt oe Medicamentos
Chefe do Gabin~t!'! ,'a seoreta-.
ria Geral do cooscrno ~il: Segurança Nacional
Chefe uo Gabinete do Serviço

Conselheiros es!;rangeiros

cónnaes-cerau estrangeiros

ArJ.idos e Adjunlos MiW,:res estranaGiras (Capitães-de-Mar -eGuerra, coroneís c 'Cu).'rJ!,êb_

Nacional de rnrormacoes

Chefe do Gabinete do estaco-

Maior d.~s Forças Armadas
Chefe da Agencia Central do
Serviço tcecicnst de Informações
Oneres do·~ Gabinetes dos MiM
nistros de asreec
Presidente do conselho ;:-oaClona: de Pesquisas
Presidente do Conseltlêl Fectr-ra.l
de Educação
Presidente do Conselho Fe.~aal
de Cultura
Governadores dos 'rerrucnos
cncnceter da Ordem Nn~iun~l
do Mérito
Presidente da Academi.~ Brasileira de Letras
Presidente da Academm Brasileira de Cíênciaa
Presidente da Ass:J~iaçàr. ue«.
suetra dI'! Imprensa
Diretores do Gabinete Civil da
Presrdêncja c13 RepúbJic:J.
tnrero-ee-ucrars de De partamente do::; Ministérios
Superintendentes ele ór<>1'I03 H:(i(-u-ais
~
l-'rr.;:;iclentes dos ItlstH,ut.o~ e
Pundaçêes Nacionais
Presidentes dos Conselhos e
Comlssôes Federais
Presidentes das Entidades Autárquicas, Sociedades de Economia Mista e Empresas Ivúbücas de àmbltc nacion.1.l
Presidentes dos Tribunais Regionais Eleitorais
Presidcllt~s dos Trib'Jll::li~ Regtonais do Trabalho
Prel>identes dos Tri~!un\li~ do'!

Contas do Dlstrtto Pedern l e dC5

Estados da União
Presidentes dos 'I'riuuuuis de
Alç.1,da do,s Estados 10\ União
Reilores das trnrversmacea Pstaduats e particulares

iJ-

AVIadores
Presidentes das Confedera cões
patronaja e de 'rraoarnauorcs
de ameno nacional
Consultores Jurídicos dos Mt··
njstérios
Membros tiu Academia JJnI~:_
leira de Letras
Membros da Academia Rras:Jeíra de ctõccras
Diretores do nauco cenrra: do
Brastl
Diretores du Banco do BoslJ

Diretores do naoco Nacional tll-'
Desenvolvimento Econômico
Diretores do Banco xactonar deHabitação
Capitães -oc . Mar-c -G-UCI'l'U
Coronéis
Conselhe-iros
Coronéis-A viadorcs
Scerctárfos de eetaoo oos CC)·
vemos doa estados da Uniàc
Deputados Estadual)'

Desembargadores dos Tribunais

de .rusttc« do DtS~~li .., Federn!
'e dos EstCldos da união

Adjuntos dos Gabinetes :\-mltare Civil d~, Prestdànc!a n.c Hepública

-

'ProclH'uclores-Gera:s do Distl'i_
to Federal e dos Estados ôc
Uniâo
Prefeitos das Capitais .tcs estados da União e das cidades
de mais de quinhentos ui,l

rsou.ccni habitantes

Priraeírca

çeíros

secrel.drios

estrcn.

Procuradores da República nos
Estados da. União
Consultores-Gerais do Di~tl"i-
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'"

to Federal e dos EstMlos dI!

Segundos Secretários

União

Juízes do Tribunal etarinmc

Cônsules estrangeiros

Eleitorais

Aaiaoe e Adiuntos Militares ee-

JUi3CS dos Tribunais

'l~,,",glonais

tranaenos roapítãco-oe-õorvcta.

Juizes dos Tribunais negian,>,ill
do Trabalho

presidentes das

Câmaras Mt.-

l()-

nicinais das clctades de mais de
um ·milhão (1.000.000) de habi-

tantes
Aàid()~

c Adjuntos lIiilita«'ls estrangeiro:; (Capttãea-de-Prugu-

ta, Tenentes-Coronéis e 'renentes-corcnéís- A via deres
11 -

mrctores de

do Distrito Federal e dos l%titd05 da União
Jui:ocs <1'16 Tribu::als de Au;u-da

e

Capjtie5~de"Corveta

l'ista.-

estadual
Monsenhores católicos 011 eqtuvalentes de outras religiões

ncureres
presidentes das Oámarar, MuJ1l-

Ajuâantes-de-Ordcm do Presidente da República (MaJOres)

nicipais das Capitais
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dos dl1 unsêo e d;\o~ cidades de
mais de quInhentos mil
(5ÚO.OOO) habitantes
Juízes de mreno
procuradores Regionais do 'rrabalho
Diretores de Reparf.íçêes Federais
Auditores da. .Justiça Mílltar
Auditores do 'I'rtbunal de Oont~

Promotores Públicos
Procuradores Adjunto<; da República

Diretores das Faculdades seteduais e Particulares

Min;s~

Majores
segundos Secretát;o..<;
Majores- Aviadorcs
Secrdários-Gerais dos 'remtorios
Diretores de Departamento dAS
Secretarias do Distrit.o il'etleral
e dos zstados da. Uníão
preaídentes dos Conselhos Estaduais
Chefes de DeJ1a,rtarr.ento elas
universidades gs',~ua.J:; e Par-

Presidentes das rcnuoades Autárquicas, Sociedades de Eccnornía Mista e Empresas PÚblicas de âmbito regional ou

Capitães-de- Fragata
Tenentes-Coronéis
PrimeiroS Secretários
Tenentes -Ccronéis -nvrecores
Chefcs dt'! Serviço da Presidência da República
Presidentes das f,'cderações r'atronau e de Tr1.balhad61'~s de
êmbtto regionai ou estadual
Presidentes das câmaras Mu-

dos

t~

dos nsteoce da trono
Delegados dos Ministérios nos
Estados ae trmão
Presidentes dos rnentutcs c
Reglollllis

Divis~o

térios
Prefeitos das cidadss de mscs
de cem mil (100,000) hanltan-

Juízes dos Tribunais de Contas

Fundações
duais

Majores c Majores- A viadtlre~
Ajuda:o.Les-de-Orà~fh do Presidente da Rcpüblica (Capit;J,~Sl
AdjuntoF, dos Serviços da p,e~
sidência da República
Oficiais do Gabinete Civil da
Presidência da ncroniíca
chefes de Departamento das
Universidadés Federais

cipals das cidades de mais de
cem mil ([OO.ÚOO) h abltant.es
Terceiros secretdrios estrang el-

'0'
Adidos e Adjuntos MüitarM estrungeiro8 (Capitães-Tenentes.

Capitães e Oapitães-Aviadores).
11

p-rofessôrea de Universidade
prefeitos MuniciPais
Cõnegos ClLt611cos ou o'lqllival entes de outras rellglõell
Capltâ.;s~Tencnt.e$

capitães
-rerceíroe Secretários
ccpítães- Aviadores
presidentes das çâmeres MuniCIpais
rnretcres de Repartições do
Distrito Federal, dos EStados da
umêo e Territórios
Diretores de E~colas de Ensino

Becundárto
Vereadores Muníotpaís
A ordem de precedência, nas ecrtmontes oneíaia. nos Estaào~ da unú'to,
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com a presença de autoridades teucrers. sert<.. a seguintf!:
1
prestdente da República
2
vice-Presidente da Itepcbnca

Deputados Federais ("4)
Aimirant~s

Marechais
Marechais-do-Ar
Chefe do Estado-Maior da Armada
Chefe do Estado-Maior
do
Exército
secratano-oerat de
Política
Exteri-ol' (~5)
Chefe do Estado-Maior da Aercnauuca

r- 1)

Governalior do Estado da Ijman
em que se processa a cerimônia
cardeais
[j,'mbai:mdores estrangeiros

presidente do Congresso Nacional
i-resatcntc da Câmara cos
Deputados
Fre,;idente do Supremo Tribunal
Federal
4 - Ministros de Estado (~2)
Chefe do G:1oinete Militar da
prcstdcncía da Rcpucnca
Chefe do Gabinete Civil da
presidência da República
onere do Serviço Naciunul de
Informações
onere do Estado-MaioJ' das
Forças Armadas
Consultor-Geral da RE:puhlicR
3 -

5 -

EmbaIxadores xxtraorõinãnos e
Plenipotenciários (Mlui~tros de
1') classe) «r.)
'I'encntee-Br tgecctros
Presidente do Tribunal FedN31
de Recursos
Pl',"sidell~e do Superior Tribunal
MHitar
Presidente do Tribullal Superíor do Trabalho
Ministros cc Tribunal Superior
Ekltolal
Prefclto da Capital estadual CDI
que se processa a cerimônia

vtce-Oovernudor do E:;tado <ia
untac em que SI" processa a ce-

rtmôrtta
Presidente -Ia !\sseI:Jtll0i.. Legislativa do Estado da CI'iáo
em que ~e processa 'l. cenmo..

Enearregados
trangeiros

>;L'

Ministros do Tribunal Federal
de Recursos
Minisu'os do Superior Tribunal
MHitar

(-4)

Vide artigo 9<> das Normas do
Ocrtmoruaj Público

(·5)
(~6J

Presidente do Trfbuna! f;up,~rjor
sâeítoral
Ministros do Supremo Tribunal
Federal
Procurador-Geral da Recúbhcu
Govellladon,s ucs outros- Estados da União e do Distrito ec(';3)

seoacores
("1)
(~:.::)

('3)

NegÓl::08 es-

PIO-

Enviados üxtraoraínartos e Ministros Plenipoiencuirioe ectrangelTOS

cternt

de

6

nla
prcaíctente do Tribunal de .rus-

uca do Rstado em que
cessa n ccnmõnía

Armírautes-de-rtsquacra
Generais -de- Exérei to

Vide artigo 2," das Normas do
cernnoruai publico
Vide artígo 4." e seus paregra-

roa da.'; Normas do Cerimonial
Publico
Vide artlr;o 8~, artigo 99 e arueo 10 das Normas do Cerimonial Publico

Vir!t>: ar tlgo 4q § 1° das Normas

elo Cenmorual Público
considerem-se apenas os Embaixadores que chefiam ou senharn chefiado
Missão diplomatica no exterior, tendo apre.,
sentado, nessa concüçàc, Cartas
Credenciais a ooverno estrangeiro. Quando estiverem presentes diplomatas estrangeiros,
os Embaixadores em apreço terão precedência sobre Almirantes-de-Esquadra e Generais-deEXército. Em caso de visita de
Chefe de Estado, Chefe do G<!.
vemo ou Ministro das Relações
Exõeriorc.s estrangeiro, o Chefe
da Missão dtptomátlca bnMileiril

no pais do visitante, sendo Minístro de 1" ctasse, terá prece-

denela ~Obl"e seus colegas, oorn
exceção do secretano-oeiar de
Poli tíca Exterior.
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Ministres do Tribunal eupenor
do Trabalho

'vtce-Almirantes
Generais-de -Diy:isão
Embaixadores (Ministros de

l~

classe)

Brasi~

sediados no

Arcebi$pos católicos o1t equ/1Jutentes de oarae religiões

Presidente do Tribunal de ocotes da União
Presidente do Tribunal Marttt-

mo
Díretcrcs-Geraís das Secretartas
do Senado Federal c da Câmara dos Deputados
Substitutos eventuais dos Ml~
metros de Estado

secretanos-oerats dos Ministérios

Reitores das 'lrníverxidades Pederaís
Diretor-Geral do DepaItamento
de Polícia Federal
Presidente do Banco Central do
Brasil
Presidente do Banco do Brasil
Presidente do Banco reccionar
de Desenvolvimento Bconômícc
Presidente do BanCO Nacional
de Habitação
:M1nistr<>s do Tribunal de contas da. União

Juizes do Tribunal Superior de

Trabalho

eucorocurauores-oerats da Re;

pública

Proeuradores-Gcrais da JustJça

Militar

Procuradorcs-Gernia da Justiça
do Trabalho
Procuradores-Gerais do 'rnuunal de Contas da nntão

Vice-Governadorcs de cunoe
Estados da União
Secretário da. Receita Federal
Personalidades inscritas no Livro do Mérito
Pl"l':feito da cidade em que 38
processa a cerimônia
Presidente da Câmara Municipal da cidade em que se processe a cerímônta
Juiz de Direito da Comarca em
que se processa a cemnônia
Prefeitos das cidades dI' mare
de um milhão (1,000,000) de
habitantes
Presidente da Caixa zccnômíca

Federal

estran-

Cõ1tsul.cs-Gerais estrangeiros
Aaiàos

Majores-Brigaueíros
Chefes de Igreja

Ministros-COnselfK'iros
geiro,ç

Militares

estrangeiros

(Oficiais- Generais)

7 - Contra-Almirantes
Generais-de-Brigada
nmbarxacores Comissionados ou
Ministros de 2~ orasse
Brigadeiros-do- Ar'

ruretor-oerai do Departaménto Administrativo do ressoei
Civil

Chefe co Gabinete da vícoPresidência da República
SUbchefes dos Gabinetes M:l1.
tal' e Civil da Presidência da

xeouonce,

assessor Espocial da prestdêncte da República

Asaassor-cnere

da Assessoria

hspeçial de Relações públicas
da Presldênola da República
Assrstente-Secrctàno do Chefe
do Gabinete Militar da srestdéncia da República
SeCl':}ál'iOS rarucuieres do pre,
sidc
da República
Che do Cerimonial da Presidência da República

secretário de Imprensa da r-esrcencse da República
Direbor-Gcrnl da Agém;ia N",cíonal
Prcstdente da Central de Me[li~
eamentos
cnero do Gabinete da Secretaria Ger:l,l do Conselho de Segurança Nacional
Chefe do Gabinete c1<J Serviço
Nacional de Intormações
Chefe do Gabinete do zstaccMaior das Forças Armadas
Chefe da A:;:~ncla Cent.ral do
eervicc Nacional de rnrormeções

Presidente do Tribunal Regional
Eleitoral
Governadores dos 'I'err ítórtos
procurador da República no ns,
tado
r'rccuracor-oerat do Estado
Presidente do 'j'ribunal Beglonal do Trabalho
Presidente do Tribunal de Contas do Estado
Presidente

do 'Tribunal de Al.

çado do Estado
Presidente do Conselho Naoictlal de Pesquisas

Aros no PODf:R

:R~F.CU'IIVO

Presidente do Conselho Fede,al
de Educação
presidente do Conselho Federal

Diretores do Banco NMiona! de
Desenvolvimento Econômico
Diretores do Banco Nacional d~
Habitaçã-o
Capi tães-ee-crar-a-ouerra
Coronéis
Conselheiros
Coronéis-Avíadores
Deputados do Estado em que

de cuuura

cncnceter da Ordp.m Nacional
do Mél'ito
Presidente da Aoademía .arasiloira de terras
Presidente da Academia 'arsstiorrc de Cíénctas
Presidente da Assccíação ~ra'
sner-e de Imprensa
Drretorca do Gabinete Civil da
Presãdência da

se P:·CCflS5a a cenmôma

Descmuargadorcs do Tribunal
de Justiça do E.~tado em que se
processa a cenmõnta
ndíuntos dos Gabinetes Militar
e Civil da Presidência da R<:~
pública
Prefeitos das cidades de mnL~
de quinhentos mil (liOO.OO(1) ha;
bitantes
Del~gitrlos dos Ministérios 110
Estado em que se processa 3
cerimônia

República

Diretores-Gerais dos Departamentos de Ministérios
Superintendentes dro órgãos Federais
Presidentes dos rnstnutos P.
Fundações tcacíona.ís
t-resrcentes dos consemos e
Comissões Federais
Presidentes das zntmeoes eutárqiacas, SOCiedades de rcconomia Mista e Bmpresas Públicas
de àmbitc nacional
Chefes dos Gauínetes dos Ministros de Estado
xeito.ee das universidades icstacuaís e partícaíares
Membros do Conselho Nacional
de Pesquisas
Membros do COnselho Federal
de Educação
Membros do Conselho Federal
de cultma
Secretários do Governo do E;;.
tudo em que se processa r. ccn-

Primeiros Secretãríce estrançeí-

'"

Cônsules estrangeiros

consurtor-nerai do Pstado p.m
que se prccessa a cerimônia
Jui7.e..~ do Tribunal Maritimú
Juíscs do Tribunal Regicnaí
Eleitoral do Est&rlo em que se
processa a cerimónía
Juízes do Tribunal Regional do
Trabalho do Estado em que se
processa a cerimônia
srecdentes das Câmaras Munipais da Capital e das cidades de
mais de um milhão (1.000.00ll,
de habitante.';

mõnía

Bispos católicos ou equivalenle,;
de outras religiões

Adidos e Adju,ntos Militares ee:
tranoesros (Capit{íes-de~F7aga
ta. 'l'enenles-Coronéís e Tenentes- r;oron~is-A.viadores)

Conselh.eiros estrançeirca
A.didos e Adjuntos Militares 08-

trançetros (Caplbàes-de-Mar-e ,
Guerra, corcneís e coronéis-

Aviadores)
8 -

Presidentes das courcderações
Patronais e de Trabalhadores
d\! âmbitu nacional
COnsultores Jurídicos dos Ministérios
Membros da Academia Brasilet,
ra de Letra,s
Membros da Academia BrasfleiIa de Ciências
Diretores do Banco Central do
Brasil
Diretores do Banco do Brasil

'59

lf -

Juiz Pederal

.nazes do Tribunal

de Contas
do ll;lado em que se processa
a cerimônia
aurscs dIJ TL'Íbu~al de Alçada
do Estado em que se processa a
cerimônia
Presidentes dos Institutos
e
Fundações rtegionats e zstacuaís
?resl,dentes da:; Entidades au-

técqutcas, SOCiedades de Economia Mista. e Empresas Públicas
de âmbítc resronar ou estadual
Diretores das Faculdades Fedcraía
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de uonartaroen:c das
ümversídades Es',~ dual!> P. Particulares
presidentes da~ Câmaras Muni.
cipnis das cidades de muia de
cem mil (lOU,O'.lU) trabit-tntes

Monsenlwres católicos ou equieczeures de outras religióes

~h~fes

Ajuclantes-de-Orrlp.m do prestuente da. J:{,!:'públic<t (Majores)
Capitãea-de-Jrragata
Tenente~-Cor'm",,~

Terceiros ser;Teíjrios eetrançei-

Primeiros secre.anos
Tenentes- corcnéts-Avíadores

'"
Adidos e

Chefes de SP.fVh"n ,;a Presidência da Repúbhcu

Adl'-'-l'to~

.V/i1itares ce-

tranaoíroe
~~l;:>Lk'l-"';-TcJlrnt~s,
Capitães e Oapítães-Avíacor-eu

Presidentes la, Fedcruçôeu Patronais e de 'trabalhadores de

âmbito regional 011 esta·jU:li

Presidentes das Càmar-is Muni-

11 -

cipais das C.,p"'l'," U0S ij;sLl1C;oS
da uníão e das cntaces de !IJ~L1S
de quinhentos rol! (500.000) habitantes

Cônegos cató/wos ou equivalentes de Qultas re1i!lwes

Juízes de Direito
procuradores aeglQna!~ do Tra-

balho
Diretores de ':icp,trtiçocs

capitães-Ten ~nr·.~5
Capitães
Terceiros secre-sc:os
Capitães-A vtoccrcs
Presidentes Ja~ cemats camaras Municipai~
ruretores de Rf':partiç,ões do Es.,
tadc em que se processa a certmônía
Diretorp.,,; de EsrGla~ de F.n~l!"'.o

Fe-

derais

Auditores da .J..l.:l~iça Militar
Auditores do 't'nounai de con-

tas
Promotores Púbtieos
Procuradores I\.djuntos da Re-

pública

Diretores das vocumcdes Esta-

duuís e particulares

scmmaos Secretarias eeírunçci-

'"
Vice-Cônsules

Ajudantes-de-ordem

.rc

Adjuntos dos ~:;ervlço.,; da Pj e-.
suténota da República,
Oficiais do r..i-.'ü,i!le,e Civil da

Preaidência da rtepúbhca
Chefes de Dt:pll-rt:J,,-"ento
das
uraverstüaces Federais
Diretofl:s de D;visi'J em; Ministérios
Prefeitas das cidades de mais de

cem mil (100 0001 habitantes

Capitâes-de-Ccrveta
Majores

aenuo.tcs secrerõnos
Secrctárícs-Gerats oos Territórios
Diretores de Departamento das
Estado em qUI,

Presidentes 1n3 cousctncs
taduals

4 -

více-ocvemaoor
presidente da. A~semnléh Legislativa
Presidente do rrllJU"Jal de Justiça
Almirantes-de-Esqunrlra
Genera:s-rle-- Exór ci to
Ttm~ntes- B\"iguct~ i ':'.l,~

Prefeito da C'l.p',t.1.1 estadual em
que se processa a certmónta

5

çtcc-Aímírencea
tjenerrcs-de- OjYISêV)
Majur~s-Bl"igwje'l'l13

Chefes de Igu:i!J. eecaaos
Brasil

no

Arccbispos eatoncos ov enuiualentes em outras "cligiiJe:;

Majures-Aviad(J~es

processa a certmôn;a

2
3 -

I're-

sioente da üeouottca (Capitães)

QO

será a seguinte:
1 -- Oovernador
Cardeais

Majores e M::t,iO!es-Aviadore.s

Secretarias

Secundário
Vereadores MU1"r',lp8.b
A ordem de prcce-íencía. nas cenmontas oficiais, de~:l.'mU'T estcaua.

estrançeiros

Adidos e Adi'!lllu'i Mililares estrangeiros (C-lplt1.e..~-d,~-C<l)·l'eta,
10 -

ProfessoreS d"l Unlversodade
Demais pr€felÕ'"~~ Munlciparr

~11

Es-

neitores uas c-nversmaucs Federais
personalidades inscritas "CI9 Livro do Mérito
Prefeito da :d"ct", em que 1>C
processa cerímónía
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Desembargadr,rf's ';ü 'I'r.bunal
de Justiça
Prefeitos das cicnccs de mais
de quinhentas mil (500.tJOOl habitantes
Delegados dos Millilótér:os

Presidente da :;;ií.mUfil Munír ipar da cidade -m que se precesli. cenmônla

se

Juiz de Direito da ~~OmiLrr..il. em
que se processa ,~ cenmõnrc
Prefeitos das CU"lle~' (te mrns de
um milhão (I, lJQI). 001)1 de Ila-

jntantcs
6 -

Cónsules estrançeiroc

Contra-Almirantes

Generais-de- BrJ lj:ad;;.

Consultor-Geral

Br\gadeifos-do-A~

Presidente do c.L'rlh,maJ R(Ot~jo~
naj Eleitoral
Procurador Rd';'l':lfl.! da HlCpÚbbc:l no Rstad0
Procuraàor-G2nil do Est~ct(l
Presidente do Tribunal Ikgional
do Trabalho
Presidente do j'nounat de con;

t"

.ruíaes do
Eleitoral

Juízes do Trib;.wal lwgional da

Trabalho
Presidentes -ías Câmaras Municipais tia C:W','/\\ e d:!s cidades de mais de um milhão
(1.000.000) baultantes
[l -

Presidente 10 Tribunal oe Alçada
Chefe da Agên~ü .'10 Serviço
Nac.iMal de rnronuacoes
Bupermtondcntca de órgil.;)s Fe.,
ucraís
Presidentes .tos rnsututos
e
Fundações Nac.cnaís
Pl'eEidentes Ilu~ Ct'nsp.'ll<'s e Comíssões Pedcrars
Presadentes .ías E'ntid!1des Autarouícns. eocte-raoes de EG'~l,O_
mia Mista e gl'\;,resil,:; Públ:<.as
de âmbHo uaciona!
Reitores das ']t'l;-",ysiculcs

taduais e Part.icutarcs

Monsenhore.~ cat6licos OU eqtuoittra~
ellglDes

valentes de

Es-

Ca,:i tâes- de- Fr'lS'ata
'renentes-ooronets
'rsneotes-coroncts- A Vi(ij01'C'S
Presidentes .tas r'cuerccoss I'atronais e de rr"ball1ador~3 de

de Pesquisas

C,)Il<;<',!l'l Fl'.dl'rlll

de Educação

Membros no c msetho
de õuttura

âmbito regional

F·~l.k;ral

7·- Presidentes

tf!l.S

bitantes
de Dif<õjt-,.J
Procurador Rc~i')::1al

JUJ:LCS

CC) 'Trabalho
Auditores da ,11Jstir;1 Militar
Auditores do Trib'.ilkü de contas

SOl"fed\?1TLç,ões

Habitação
Capi tães-de- Mar-c-Guerra
Coronéis

coronéis-A vraeores
Deputados E:~ti\dClaj5

estadua!

cípats das cldajc><; r:e mars de
qu:nhentos mil t(;OO 0GOI
1l1.1-

eql!ivulen~es

Patronais e de Trabalhadores
de âmbito n~,:l;,l'l;,J
Membros da 'xca-ícnua IJJ'a~:i,)E'i
1'[1. de Letras
1Vh:rnbros da i\,(''t.;"m:;q nraf:ilei_
"a ce Ciências
Diretores do Banco central do
nrastl
Diretores do Banco a·) urasn
Diretores do aaoco aacícn.u de
Dcscnvotvímen'n accnõmtcc
Diretores do üanco rqacional de

1;1.1

Presidentes tas oamaras .1111ni-

aecretãnoe Jc Estado
Bispos católicos m!
de outras re!i9i,õ~s

Juiz Federal
Juizes do I'rtbunal de Cr'lnras
Juizes do Trib'ltl:ll de Arcacta

presidentes ri,:;
Institutos e
Fundações aceomns c rtstaduais
Presidentes das Entida,dM Autárquicas, soctcteoo, de Econom;a Mista e e.rrcrcscs Pubtícas
de âmbito reetcc-at ou estadual
Diretores das Faculdades Federars

Membras do ,J()t1s·:lho Naricrra l
Membros do

d<) F:stado
r'nbun.u Hcgi',mal

Promotores P'.lO:lc<J5
Din:loflO:; das ';;"ar.ulda{!es E:'t:'lduais e Partícujares
Vice-Cônulles <lst.Tanoeirus

9 -

Chefes de Dep-u-tnmento
das
Universidades }o,"rl.;;r~JS
Prefeitos das l:i1<J.lles de mais
de cem mil (1'J{) 000) hahitant"
ca pttães-de-Corvetn
Majores

Majores-Avâadores
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Diretores de Departamento das
Secretarias
Presidentes dos ccnseuios rtstaduads

10

Chefes de O"'Cl-"rtamento
das
Umvcrsídades Estaduais c Particulares
prcsldontes cus Câmaras Municipais das ctdades de mata de
cem mil (100.00()) habitautes
Profec.-<;ores (l". Univel'~jclf1de
Demais Prefeitos Municlp<1,ig
Cônegos caMliçu,o Oll e'/uiY'[I,IC':'Ites de outras relirJiões

capitães-trenentes
Capitães
Capitã es- A vla-fores
Prealdentes ctas demais Cimaraa Munlcípais
Diretores de R~part\~áo
Diretores de Esr;.. 'a.< de ET'.sino
Sccundárfo

Vereadores Muulclpais
DECrtETO N°

'7ü.2'7~,

DE

10

nF.

MARÇO DE 1972.

Declura de interesse social, para jin~
rie desl'lpl"opriac;eio pelo Departamento Nacitmal de Obras Contra as
Secas. erec de terreno neceR~dri(7, ir.
implanruC;áo do Projeto de trríaa.
eco do Açude Público Custódia, no
municlpio de CustóditL, EHado ae
Pernambuco,

o Presidente da República, usuncro
do. atribuição que lhe confere o arLig'J
81, item III, da Constituição, e nos
tel'lT.os rl;" T.ei n- 1.593, de 29 de dezembro de Hl64, dp.Clreta:
!'..rt. 1° Fica declarada de interesse
soe.aí, para rms de desapropriação
pelo nep~,~·tamento Nacional de Obras
contra ~s Becas, a área de terreno
com 17.831. 2S() m2 (dezessete milhões, '
oncccntos e trinta e hum mil, duzentos e cinqüenta metros quadradl'S!, representada na planta que
com este baixa, devidamente rubricada pelo Secretário-Geral do Ministério do taccnor, necessaría à ímplancaçiio do Projeto de Irrigação do ecude Público custccia. situado no município de Custódia, Estado de sernambuco.

I).'·L. 2' Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revcsedas as d:sposições em contrário.
ueesnm, 10 de março de lD72;
1.,,]' da rnéependêncía e 84" da
Hc~úlJJica,

ElI'.:iLlO G. Ji:lÉDICI
.J()S~

Costa CavalCtLnt!

DECR,ETO N° '70.276
MAI1ÇO

rus

DE: 10 DE

1972

Redistribl1l, com o resuectioc oúupan··
te. IJo.r'1, o Ministério do Trabalho e
vreoíaenoia Social, cargo do Insttiuto de Previ(]éncia e AIIó'ió'liincia
dos Sen'idore8 do E8tarUJ, e dâ cuNas prnvidénciu.ó'.

o Presidente da ttepúbüce, usando
das atribuições que lhe confere o arr.igo 81, item IH, da Constituição, !l
,()mio em víata o disposto no § 2' d(J
1,tT,ir:o ml. dn pecrero.te: n° 20(1, de 2:'t
De Ievennro de 1(\67, decreta:
ert. 1°. Fica redfstribuldo, com {I
resncctívo ocupante, para o Quadro
ae Pessoal - Parte Permanente -do Minisi.ério do Trabalho e Previútncia Sucial, um cargo de 'rêcmcc
A.uxJliar de Mecanizaçâo, código. , ..
A1"-4ü2 s A, ocupado por Joet Pereira
oe I<'lguei"edo, integrante de idenueos
Quadro to Parte da AdministraçM
Ventral ~ órgãos tocais lia Instituto
de prevldêucla e Asstetêneta dos Servtdcres li;) Estado, mantido o regime
jurícnco do servidor.
l\l't. 2". A redtstríbutcão de que trata este Decreto não homologa situacao que, em virtUde de stndícânma,
inquérito administrativo ou revisão
de «nquaoramento, venha a ser eonstderada nula, ilegal ou contrária àa
normas acmrmstrauvas em vigor.
Art 3~, O ocupante do cargo /'In
rcdístriuuídc continuará. a perceber
~IJUl; vencimentos e vantagens
pelo
orado de onrrem. ate que o orçamento
co Mínístêrto do Trabalho e Previrlência s-ciat consigne os recursos neeessarícs ac pagamento das despesas
-esuuantes de cumprimento do dtsposto neste: ato.
Art. 4°. O órgão de pessoal do rnsritmo dl1 Previdência e Asststênoía
dOJ gerv-toros do Estado remeterá. ao
do :lIIinis,,ório do Trabalho e Prevtcêncía Social, no prazo de 80 (trinta)
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dias, a contar da publlcaçêo deste De"rel{",. os <l~~ent:tment,(ls funçjonals d.-.
servidor mencionado no artigo I".
P."t. e- Este Decreto entrará em
V1f!W na data de sua publicação, revogndas as c.spcsíções em ccntrárto.
Brasília 10 de março de 1972,
15:" da Independência e 81 9 da

nenúcuca.

~:MÍLlO G. MÊDlcr

Júlio BaJ'(lta

Art. 4? A ocupante do cargo ora
redístr-íbuido contin'Jar~ a perceber 0~
seus vencimentos c vantagens pelo Qr~
gão de origem, até G~I' .) orçamento
do Departamento ,;;.ja~ionaJ -ie ~~str~
dali dI"; Roda,gem ~'ltJs.grj'"
recursos
necessários ao puganu-nto ja~ despesas rcsunantes do -u.nprnuentc 10
dtaposto neste ato.
Art. 5~ Este Decreto entrará em
vigor na data da ~ua publícaçào, rcvogndas as cuspcstçoes em contrario.
nrasiuu, 14 de março ce J.072;
151. 0 da Independência e 8~" da

r:,

l~epública.

DEcnn:TO N" 70. 'J.'i7
MAllÇO iJ,i

Dl'; g

Df.

I~J72

~lcpéllJ!i<:a.

usando

da!; arnbuíções que lhe CZlnfer'l o artigo 81. item IH, da oons-uutção, e

tflndo em Vista o ol,ispo~r,ü no artigo
99, s 2", do Dccreto-íeí n- :W(). (L~ 25
de revereirc de 19~7. dw~r"b'
Art. t-. Fica vedtstr-burdo, pura a
Quadro de Pessoal - Parte eurncmental' -

tio Departamento Nacional
de Estradas de Ro,-lage;-:l, do Mini.<;tério dos Transportes, um cargo de Encarregado ue catxe, ;~6tl.;F;Q AF-7C4.J1,

com a respectíve ocupants, Odete
Custódio de Almeida Integrante elo
Quadro Suplementar do :vnn;st-~l'jJ do
Trabalho e Previdência S'1ci::d, orumdo do exUn~o Serviço de Alim'~nta
ção da Previdência soctat

G.

MÉDIl.'1

Mário David

Rcàistribui carso, ~'Om ~ resucctiia
ocupante, paTa" uc-xirtamenco Na.
cional de Estradas de tcoaaacm, e
dá outras PTovidencias.

o rresiucntc da

F.MÍL.lO

(SAFS),

mantido o rflgjme .iuncjcc -eascat da
servidora.
Art. 2". O dísoosto neste ato l1ão
homologa situação que, em ',irtuClf: ele
srn.ncãncía. Inquérito odmnustmt.vo
ou revisão de enquanramento, venha
a ser considerada nula, ':(';"1 -u C'.'I1trárla a normas administrativas vigentes.
Art. 3". O órgaa Lle ressoai ec Ministério do Tra1Jal!II) " Previdência Social remetera, no prazo de 30 nnnta) dtas, ao do nepertamento Nocícn:tl de gstrndas de acdaxem, as <18
sentarncntos runcícnais r-a "en'iàol'fI.
mencionada no artig-Q 10 •

.4n.jr~!izza

.Júlio narrao
DECRETO :q-o 70.'~~~
MARÇO OE 1972

Dl-; ~l

DE

Torna sem et eíto resutrunucao de
cargo, com o resuectur» or~upante,
tara o QUrJdro ae Pessoal das Secrctonas do MinisUrio l"Jblico zredCTal.

O I'resídente da Hepúbltca, usando
das atrtbutcões que lhe confere G artigo 81, item lII, da oonstuu.çao, c
tendo ern vista o que CflJl,'ita. .tc Processe O" 454 de 1972, oo Depa-tamento Administrativo do Pessoal Civil
(DASP), decreta:

Art. l~ Fica sem ereno li redistribuição, para o Qli,('jrv cc pesscuí
das Secrctarías do :\1irâ3t~rjo Público
Federal. de um carga (3," onerar de
Administraçl0, código AF-201.1 G. C,
com o respectivo ocupante nenoertc
Ooperttno da Silva,
integru ntu
ao
Quadro de Pessoal Extinto da antiga
Fundação urasü-cenrral, pmcessarla,
pelo Decreto nv 69 1)'/5, de 3 de dezcmbrc de 197~, publicado no Diário
Oficial de 7 seguinte,
Art. 2" Este Decreto entrara em
vigor na nata da -tua pub]j;\:l,ç:l."l, tevonaeco as rüspcsícõos em contrcrto.
Brasília, 14 de::narço -re H172;
151." da rndepenrtêncín e 34,' da
Rflpública.
F:MiLIO G. IVriotcJ:
.ütreao Buzaid
JOó'é Costa Cavalcanti

764

DO FODEr.. EXECUTIVO

Aros

DECRETO NQ 70.279 -

DE 14 DE MARÇO UE 1972

Altera o Decreto '11.9 6~.51S, 6l.". 9 de abril ue HJGS, que apTot'ou o Quadro
único de Peswal da Universidade Federa! de Santa Mana, e dei outras
provid~ncia~.

°

O PresirJent", da Repllblica, usanoo da atrnnuçâo que lhe confere
artigo 81, j~c:m lII, da õonautuíção, e tendo em vista o disposto no
artigo 56 da Lei ns 3.780, de 12 de julho de 1960, decreta:
Art. 1~ Fica alterado, na forma do anexo, o Decreto no 62.518, de 9
de abril de 19G3, que aprovou o Quadro umcc de Pessoal da Universidade
jrederal de Santa Maria, a fim de reestruturar cargos em comissão ~ funções
gratifjcadl\~ c mcju.r outros, destanadcs ao tuncícnaraento de novas umdaces
umversitártas resultantes da Reforma Administrativa ccnsubstanciada no
respectivo Regimento Gemi aprovado pelo comemo unívenntano e pelo
(;ons,~jh[) Federal de F:ducaçáo.

Art. 2° A Divisão de pessoal da Universidade Federal de Santa Maria,
por força. ria .1,ptiüação do artigo 5~ do Decreto nv 67,326, de fi rle outubro
de .l.9'O, que ínstrmn o Si~l,ema rj(, Pessoal Civil da Adminlstruçâc P'ederul
(SIP;';C), flr.a transformada em Departamento de ressoar. diretamente
subordinado ao rtc.tor, integrado da UivisiiQ de Lenstacão ~ Controle de
carnes e rempregos e da Divido de Seleção e Apreteiçoamento.
Arl 39 Fica, igualmente. retificado o mencionado Quadro trníeo de
Pessoal, na, forrr.a dos anexos, para consignar arterações introduzidas no
enquaurumcnto de 6 (seis) Professores de Ensino il.grieola, pelo Decreto
nv G9.Scm, ele [) de outubro de 1971, que aprovou a retlflcilç.10 de enquadramenta de tuncíonarícc rlo Ministórro da Agricultura, e aproveitados no
Quadro da umversictadc reto Decreto nv 64.672, de 10 de jlln:~o de 1969, em
conseqüência da Incorporação dos coregros Agricollli; determinada pejo
rcc.cro nv ea , 178, de 25 de janeiro de J9G8,
Parágrafo único. As vantagens í'Inaneeiras decorrentes da aplicação
deste artigo, vigoram a partir de 26 de janeiro de 1968.
Art. 4° Em decorrência da aplicação do .al'tigo 20 da Lei n? :3.700, de
12 de junho de 1900, fica rnodtfteada a estrut\l~a da série d", cla~-"N; de
Assistente Comercial, de conformidade com o anexo.
Art. 59 O Departamento de Pessoal da tjniversidade apOf;tlla.r<i- os
titulo" dos funcionários abrangidos por este Decreto.
Art. 6Q A despesa com a execução deste Decreto será atendida com
os recursos próprios da Universidade. Federal de Santa Maria.
Art. 7° Es:;~ Decreto entrará em vigor na dato, de sua nubhcnçao.
revogadas as. diF.posiçães Em contrário.
I j rusflia, 14 de março de 1972;
151Q da ãndepenclencra e o4~ da
República,
ENLlLIO G. MtDICI
Jarlu:lS G. Passarinho

Os anexos mencionados no art , 3Q , foram oubücactos no D.O. de 17 de
março de 19'12.
DECRETO

N~

70.280 -

DE 14 DE II1AllÇO DE 1972

Institui a Medalha t'cll'TW1Ta Felippe e dá outras providências
O Pruaidcnte da República. uennco da abribuiçào que lhe confere o

a.rtlgo 31, item IH, da constttuíçüo, decreta:

Art. 10 Fica inst:t,uida a Medalha Carneiro jeeüppe, destinada a dístinguir rersonaneeues. Inclusive servidores Civis ou militares, por trabalhos
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reaJizarlo~ no campo da pesquil'[t eientíftca ou tecnológica, ou Olltras ativicoces retacíonndaa co.n o «csonvcivimonto de aplicações pacíncas da ener-

gia nncíear,

Art. 2~ A Medalha Carneiro jeehppc será concedida anuarmcnto, j,XJT
ocasião do anrversano da criação da comissão Nacional de Energia Kuc:ear
y)'~creto nv 40 110, de 10 de outubro de 1956), mediante porbarja de seu
presidente, após aprovada a indicação peta ccmíssao Delíberatíva.
Art 30 A Comissão Nacional de F.nerr;ia Nuclear manterá um livro
ríc registro, no qual será inscrito o nome de todos os agraciados com a
!\'~cd~lha Carneiro Felippe, e expedirá OI> respectivos diplomas.
Art. 4n O modelo e as especrrtcacões da Medalha Carneiro F€lippe
constam dDS anexos: c 2, ao presente Decreto.
A~t. 5~
As despesas decorrentes da execução deste Decreto correrão
à conta dos recursos próprios da Comissão Nacional de Energia Nuclear.
Art. 6Q Este necreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas aa dispceiçôes em contrário.
Bra.';ília, H de março de 1972; 1519 da Indej:end!!ncia e 80 [la
República.
EMiLlO G.

MÊDICI

Benjamim MárIO Baplista
N~ 70.280, DE 14 DE MARÇO DE 1972
ESPECIFICAÇóES DA MEDALHA CArtNEIRQ FELIPPE

ANEXO 1, AO Db'CRE'1'O

A Medalha cerne.ro Felippe tere formato circula:" e será cunhada em
bronze, com 3 i milímetros d': dlámetrc, contendo as seguintes esoeoíãcações
em arte relevo.
1 -- Anverso: 3.<: centro, a r.flgie do Professor José Carneiro F"!Jippe.
circundada por um dtstlco, com a seguinte ínsczlçâc: "Medalha Carneiro
Felippe".
II - Reverso: o emblema cn comissão Nacional de Energia Nuclear.
A Medalha será encimada POr urna fita azul-claro com passador.

-es
ANEXO 2, AO Dji',Ç,RE'fO

N~

10.2.00, DE 14 0& MARÇO

D~

1972:
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DECRETO N° 70.21l1 -

DE

EXECUTIVO

14

DF. NlI\RÇO DF.

1972

Dispoe sobre a estrutura da Secretoría de AssisUn~ia MCdico-Socira do
Minislcl'jo do Trabalho e Previdência S()~i(H> tra7!.storma funçoes 9raUttcaaae em camas em comissão, crau timçõcs gratificarias no Quadro do
Pessoal, e dá outras prooiaêncías .

O Presidente Lia República, usando da atríbu.ção que lhe conrerc o
arfígo 31, itens IH e V, da. oonsutuíção, e tendo em vista o artigo 181,
item UI. do rrecreto-Ieí nv :JOO, de 25 de fevereiro de 1967, e o artigo 11 õa

I-ei

rr 3.7110, de 12 de julho de 19EO, decreta:

1~ A Becrctarla de Assístôncíu saeeico-eccrei. criada pelo Decreto
ne GIi,f1l4, de 4 de agosto de 1971, atua como órgão ('.entra! de Dlreçâc

Art.

Superior, competindo-lhe cspcoíaímcote:
I
F,labotar ou controlar a etacoracão cns normas gerais c diretrizes
na área de suas atctou.cões:
II
Piscahzar os serviços do: natureaa médica. farmacêutica e odontológica quer prestadas direta ou Indiretamente ao Mín.steno;
111 -- Desempenhar todas as runcões de apoio à eecretana-ocrar na
sua área de competência;
IV - mxerccr outras atribuiçi3~ delegadas pelo Ministro de Estado ou
Secretário-Geral.
Art. 2' A Secretaria de Assistência Múdíco-Boetal compreende:
1.
2.

Gabinete

Coordenação de Planejamento e Organíaação
2.1 Assessoria de Planejamento
2.2 Assessoria de Organização
3. Departamento de Assistência Médico-Social
3.1 Divisão de Controle de serviços Diretos
3.2 Divisão de Controle de Serviços de Terceiros
4. serviço Admímstratívo
4.1 Turma stnanceira
4.2 Turma de Material
4.3 Turma de Expediente e Comunicação
Art. 3'1 As atribuições das Unidades de que trata o artigo anterior
serão nxsoas pelo Ministro.
Art. 4Q Fica aprovada, na forma do anexo, a tabela discriminativa dos
cargos em comissão e funç6es gratificadas da gecretana de Assistência
Médico-Social.
Art. 5~ A transformação em cargos em comissão das funções "ratificadas reracjonedaa no anexo. criadas pelos Decretos nv- 58.332, de 15 de
julho de 1966 e 55.784, de 19 de fevereiro de 1005. somente s-e ereuvarc com
a publicação dos respectivos atos de provimento, mantido, até então, o
preenehtmento das funções gratificadas constantês da situação anterior da.
tabela aprovada por este Decreto.
Art. 60 A despesa com a execução deste Decreto será atendida pelos
reeursoe orçamentários próprios do Ministério do Trabaiho e Previdência
SOCial.

Art, 7Ç Este Decreto entrará em vigor na data de sua pubücaçec,
revogadas as disposições em contrário.
aeeeme, 1\1: de março de Hl72; 1510 da Independência e !>4Q ela
República.
EMÍLIo G. MilllCl
Júlio Barata.

o

anexo mencionado no art.

de 1972.

~ç,

foi publtcadc no D.O. de 15 de março
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DECRETO N n 70, 2B2 _

'09

I.>E 14 DE MARÇO DE 1972

Retifica os Decretos 11.0 51.(;29, ó:;; 19 de dezembro de 1962, e 64.012, de 21
de janeiro de 1969, e dá outras providencias

O Presidente da Icepública, usando das atrãbuícôes que lhe confere o
artigo 81, item UI, da coostatuíção, e tendo em vista o que consta do
Processe n? 27.377, de 1964, do Mlrustérto da Justiça, decreta:
Art. 1° Ficam rctíttcacos os quadros numéricos e as relações nominais
anexos ao Decreto nO 51,629, de 19 de dezembro de 1952, para o fim de
consíôerac excluído 1 (um) cargo de Atendentc, <:ódigo P-1703.7, e incluido
1 (um) cargo de Enfermeiro-Auxiliar, código p~1'i(}6.a, ocupado por Bertasetne de Almeida Barbosa.
Art. 2° Em conseqüência do disposto no artigo anterior, fica. igualmente rcttücaoo o Decreto nv 64.012, de 21 de janeiro de 1969, alterado
pelos de no- 65.759, de 23 de novembro de 1969; 65. B54, de 11 de dezembro
de 1969; e 69.104, de 23 de agosto ue 1971, para o fim de considerar excluído
1 (um) cargo de Atendente, código P-1709.9, e recrasstücado, em Auxiliar
de Enfermage.m, código P-l701.1S.A, mais I (um) cargo de EnfermeiroAuxiliar código F-1706.a, alterados, assim, os respectivos quadros numaricos. bem come as relações nominais, na forma dos anexos que a este
acompanham.

Art. Sv A alteração de enquadramento ora aprovada nâo homologa
situação funeional que, em virtude de denúncia, sindicância ou inquérito
admimstraülvo, seja considerada nula, ilegal ou contrária as normas acrmntsbratdvas, em vigor.
Art. 49 O órgão de' pessoal competente aoostnara o titulo da runcíonárta, abrangida por este Decreto ou expedirá, se não o possuir, ato declaratório da respectiva situação funcional.
Art. 5~ A retíncaçãc a que se refere o artígo 1" deste Decreto prevalecerá a partir de 19 de julho de 1960; e a reclassificação indicada no
arugo 29 a partir de 28 de fevereiro de 1967, correndo a despesa conseqüente à conta das dotações ccçamentar.es próprias do Ministério da
.Justlça ,
Ar[;. 6~ O presente Decreto entrará em vigor na cata de sua publicação, revogadas as disposições em eontrano.
arasine, 14 de março de 1972; 151 n da Independência e 84~' da
República.
EMÍLIO G. MimeI
Alfredo Buzaid

Os anexos mencionados no art..
março de 1972,
DECRETO N.O 70.283

2~

foram publicados no D.a. de 17 de
DE Ui DE MARÇO DE 1972

Dispõe sobre o Quadro de Pessoal do Departamento Nactonal de Estmdr;s
de Rodagem. (DNER) , Co dá outras pl'ovid.ências

O Pre.o,irlente da Becubncn, usando da atribuição que lhe contere o
artigo 31, item lU, da Constituição, P. tendo em vista o disposto no artigo
20 da Lei n,o 3.71\0, de 12 de .iuthc de 1960, decreta:
Art. 1" jeica alterado, na rorma do Anexo I, que constitui parte .ntagrame deste Decreto, o Quadro de Pessoa; do Depn.rt.amcntc Nacronul de
Estradas de Rodagem (DNERJ, aprovado pelo Decreto n. O st.tsa, de 7
de agosto de 19tH, com as modificações mtroduaídas pcros Decretos numeres
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52.20H ele z de julho de H)'>:l, 81 l'68. de 26 de julho de 1\.167, ~".54~, -te
27 de outubro de 1!J59, f.f,.l:l2, de 29 de janeiro de 1970 e 58.40~, dI' 23
de março uc lU71, para Iundír a Parte tcspectat com a Parte Permanente,

e corrigir '" proporctonaurtaoe

ja~

respectivas séries de crasses. na

"lIl-

romucaoc do que dispõe o artigo 20 da Lei n.v 3.'180, de 12 de jUJ1.1'') ue
19r.O, regulamentado pelo Decreto n." 48.921, de fi de setembro de 1960,

Art. 2.' A atteracào de que trata e~t", Der.reto nii,o acarretará aumenW de cesoesa, ficando para tanto, suprimidos, de oontomndaue oonr (J.

Anexo II, 3.231,

Üre~

mil duzentos e trinta e um) cargos vagos mle-

grantes das Partes Permanentes c }%peciul do Quadro etc Pessoal do ue-

partameubo Nacional de Estradas de Rodagem (DNERI.
A~t, 3,° O provimento dos cargos vagos, constantes do Anee» I, ~e:á
processado na forma ô-, !egi~i1.lçâo em vigor.
Art. 4.° Os CtLl'g05 mtomantes das antigas Partes Permanen-e e
l%p,,"clal ooutinaam preencmdos p~JOS seus atuais ocupantes,
Art, 5." Este Decreto entrara em vigor na data de sua oubucação,
revogadas as drspoaíçôes em euntràrro ,
jsrasnía, 15 de março de 1972; 151.° da Independência e 3~,~ da

neouanca.

EMILIO G. Mf:VICI
Mario David ánareasza

o anexo mencionado no art.
de 1972, (Suplemento).

DF.CRETO N° 70,2114 --

DE

15

1~

foi publicado no D.O. de 27 de março

Dl;;

MARço DE 1972

Redi$tribui, com o respectivo ocwaun
te, cargo do Minislerio dos Transportes para o Deportomento de Pc>[icia !,'cderal, e dá outras providca-

cuu.

o

Presidente da Repúbtiea, usancrc
das ctrnnacões que lhe confere o !ir
t.ígc 81, item 111, da Constituição, ':l

tendo em vista o disposto no li 2" do

arur» eg, do Decreto-lei n- ~()O, do
25 de fevereiro de J957, decreta ;

Art. 1" Fica. redistribuido, com u
respectivo ocupante, para o Quadru

de Pessoal ,- parte Especial. do De-.
oartarcentc de Policia Federal,
\>111

careo de ascrtturano. f'''Orligo .. ", ..
AF-202.8.A, ocupado por Wald'w p~
retra de Lucena, integrante do ',)'Ia
dro de Pessoal - Parte aunjemenvar
do Mínlstério dos 'rransportes. orum-

dos do extinto Serviço de Nave'?,a~v
da nacía do Prata - Autarquia r'e
detal, mantido " regime juridico e
previdenciário de servidor.
Art. 2° A rerríxtrtbutçào de que traLa este Decrete não homologa "tua
ção
que, em virtude de amdicãncta,

inquérito administrativo ou revisá" de
enquadramento, venha a ser constõerada nula, ilegal ou contrária, aoS normas administrativas em vigor.
Art. 3' O ocupante do cargo ora
rcotstnouícc continuara a percabeseus vencimentos e vantagens
pelo
ôrg~o de origem até que o crcamcn\;.) do Departamento de Polícla fI',,deral consigne aR -eoursos -recesenru.s
ao pagamento das despesas -esunantes do cumprimento deste uto.
Art. 4c O órgão de pessoat (lo Mi·
rusténo dos Transportes remeterá [t.,
do Departamento de Policia fCéd~.~<1.1,
no prazo de 30 (trinta) dias, ,. contar da publicação deste Decreto. "s
assentamentos funcionais do servidor
mene.onado no artigo 1°.
Art, 5~ Este Der.reto entrara r-m
vigor na data da sua pubjícaçan tevocactas as disposições ,em contre.nv,
Brusítia,
15 de março de
1972;
151" da Independência e 84" da
tcepúbüca.
EN;tu;o G.

M~OI(;l

Aureac Duzaid
Marto

ooua

Andicaz~u
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DECRETO Na 70.286 .-

MARço DE 1972

Jll:ARÇO DE

Rlldistrtbui, com o remecttoo ucupante, cargo do ex- rreportosnento 10s
correios e Tel';'g'rajos pa.Ta a Universidade Federal do Rio Grande do
Norte, e da outras providencias.

O Presidente da jcepúhllca, usando
das atrrbuiçüca que lhe confere o artigo 81, item UI, da consttnuçêo. ~
tende em vista o disposto no artigo
00, § 2°, do Decreto-·lei nv 200,
2·5
de fevereiro de UlG7. decreta.
Art, 1" Fica redistribuldo, com a
reS1Jectivo ocupam.e, para o Quadr'J
de Pessoal -Parte Permanente, ria
Universidade Federal do Rio Grande
do Norte, um cargo de Telegrafista,
código
CT-207.12.A, ocuparln
001'
Arnaldo acnes Nelson. integrante de
iguais Quadro e Parte do ex-cepartamento
dos COrreios fi
'r'etegratos,
atual Empresa Brasileira de Correios
e 'rcreerarcs. mantido o regime íundico do servidor.
Art. 2" A l'edi/;tri:Juiçâo de que \.r,lta este Decreto não homologa sítuação que, em virtude de sindid,"'cio.,
inquérito admini~trativo ou
rev-ss«de enquadramento venha a ser considerada nula, ilegal ou contraria às
normas administrativas em vígnr .
Art. 3" O OCupante do cargo ora
redistribuido
continuará a percebe:r
seus vencimentos e vantagens
,1('10
órgâo de origem até que o orçan-cnzt
da
Universidade
~'cderal 10
flÍl1
Grande co Norte consigne as O"Cl'1"SOB
»ecessanos ao pagamento das de<;pe_
saa resultantes do cumprimento ceste ato.

*"

Art. 4~ O órgão de pessoal da ~m'
presa Brasileira de Correios e rerégrafos remeterá ao da Universidade
f<'ederal do Rio Grande do Norte nc
prazo de 30 (trin!;&l dias a contar da
publicação deste Decreto, os asse» ..a-

mentes runc.oners do servidor -nencíonadc no artigo 1".
Art, s- Este Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em mmtrll,yHJ.
nrasma.
15 de março de
,972'
1510
da
Independência
República,
EMÍLIO G,

M!':orcl

Jarbas G. Passurmno
Hygino C,

coreeu:

(O

84°

d:;

lJE:

15

O~

1972

ícotitrca O Decreto n p 68 821;, de :10
de junhu de 1971. que redistmbutn
cargo, com a respectiva ocupante,

para

a unsneresaaac Federal

ae

Pel'7wmbucu.
o

Presidente da República, usanao

das atribuições que lhe oontere o artigo 81, item IH, da constmucão. e
tencc em vista o que consta ao processo n'' 3.~30-71, do nepannmente
ndmtnistrattvc do Pessoal Civil,.,.
(DASP). uecrcta:
Art. 1" u'ca retificado o artigo to
do Decreto n'' ú8 829, de 30 de junho
de 1U71, publicncc no Diário Oticuú
de 1" de julho seguinte, para considerá-lo com a l;3guin~,e redação:

"Art, i- Fica rechstríbuíeo, com
a
respectiva ocupante, para
o
Quadro umco de Pessoa! .ía rntvcrsiouoe Federal de Pernambuco, um cargo de natnogrcro, co
digo
Al<'-ijU3 .s- B. ocupado
Dor
Leocárüa Alves da
Silva, inte_
srante do Quadro de -essoer
Parte Permanente
do Mtrustério dos Transportes, mannco o
regime jurídico pessoal da servidcra , "
Art. 2" Este Decreto entrará em
vigor na data da sua pnbltoação, rcvceaoas as disposições em coutrano
Brasília, 15 de março -re 1::172;
151"
da
Independência e S4°
ela
República.
l%ríLlO G. MÊVICI

Mario ooua Andreazza
Jarbas G, Passarinho

DEURETO N° 70.287

UI': 15 nr-:

MARÇO DE lSn

R<Jrlistribut cargo, com o rilspectiw
orupa'llte, do Mjni8têrio da Saúde
para () Departamento Aanurnstrati»o do Pessoa! Civil, e da ontras
prul)utiJnclaS.

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

tigç 81. item IH, da Ccmstituiçâo, e
tendo em vtsta o d'scosto no artigo
99, § 2", do Decreto-lei n- 200, de 25
de fevereiro de 1967, decreta:
Art , I" Fica redístrfbutdo. pa-a o
Quadro de Pessoal - P'urte Perma-,

A:roS DO PODER EXECUTIVO
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ncnte -- do Depn,rt"'l.mento Admínís-

tranvo do pessoal Civil (DASPl, um
cargo de Operador de Raica-X, cotnp;o P-l'lü6.13.B, com o respectivo
ocupante Paulino Barbosa Junior, ír..
tegrante de iguais QLJadrr.! e Parte do

DECRETO N° 70.288 MARÇO DE lll72

cargos, com, os respectivos ocupan·

ec, pam, a nnniersíaaae Fede.ral do
Rio c-runae da Norte, e da outra~
providências.

Art, 2" A redistribuição de
que
truta este uecreto não homologa si-

tuação que, em virtude de smdieán-

Departamento Administrativo do Peseoer CiviL no prazo de 30 (l,rin"a,)
dias, contados da data de publicacuo

deste Decreto. os assentamentos funcionais do servidor mencionado
no
artigo 1
Art. 40 O ocupante do cargo ora
redístrtbuído continuará a perceber os,
~em; vencimentos e vantagens
pek,
órgão de origem. ate que o orçamanto do Departamento Aômtntstratívo
do Pessoal Civil consume os recursos
necessarícs ao cumprimento do dispm;w neste ato.
'
Art. 5° Este Dp.creto entrará em
vigor na data da sua puulícaeão, revogadas as disposições em contrário.
nrasína, 15 de março de 1~73;
1510
da
Independência e l!4° da
República.
Q

•

O Presidente da. República, 's2.ndCl
das at-nbuiçoes que lhe confere o 3,1"
tigo 81, item 111, da oonstüuíçêo. "
tendo em vista o que consta do Processo 51'1-72, do Departamento Administrativo do Pessoal Civil, decreta:
Art. r- Fica retificado o üscrete,
u- 69.90:.1, de 6 de janeiro de 1972 \:,0blicado no Diário Oficial do dia 'r' seguinte, qUI! rerãstnouiu cargos, cem
os respetcívcs ocupantes, para ° QUD-dro de Pessoal - Parte Especia r da
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, para considerar o 1,~~gO
ocupado pcío scrvruor Jose Antunes
de Carvalho como Oficial de Admíntsr.ração, njvel 14.R e nâo 12.A (I~
Quadro Extinto - Parte IX. do M'·
msténo dos Transportes, tendo e!rl
vtsta. a promoção cto rP-ferido servioor
publicada no DiáTio otvnai de H (;Q
dezembro de 1971.
Art. 2 Os efeitos deste Decreto re .
troacem a 7 de janeiro de Hln.
Brasltra,
15 de março de
um;
Independência e 84" d"
151"
da
0

Repúbltca ,

EMíLIO G. MtDlCI

EMÍl,IO G. MEDICI

Mario David Andreaz;;rr
Jarbas G. Passarinho

F. Rocha Loçôa

DECRETO NQ 70.28D

15 m:

Retifica o Decreto nO 69.902, de 6 ae
taretrc de
1972. que redistribuill

Min"istérlo da Saúde.

da, inquérito administrativo ou revísão de enquadramento, venha a ser
considerada nula, ill;gaJ ou coutrarta
a normas administrativas vigentes.
Art. 3° O órgão de pessoal do Ml,
nisccnc da ecuoc
remeterá ao do

DF.

PE

15

DE MARÇO DF.

1972

Retific{l, o Decreto ?l~ 69.5'.!G, de 18 de novembro de 1971, que (('ÍSpõe sobre
o Quadlo ünico de I'eó's(lal da Universidade Federal da Bania e cri

outras -nrooíaéuctac,
O Presidente do, República, usando da atribuição que lhe confere (I artigo 81, item IH da consuaikão, to tendo em vista o díapcsto no artigo ~6
da Lei n- 3. 7flO, de n de julho dF, 1[1130, resolve:
Art. :.0 Fica retificado, na forma do anexo, (I Decreto n.s 59.545, de 18
de navembro dG 1971, <lo fim oe corrigir omi~~ões e inclutr cargos em oomissão e runcccs gr:.l.Lj[lI:adas om atendimento à reforma universitária e
aemtntstratrva aprovadas tetos oecretos numeras 62.241, de 3 de fevereiro
de 1963, 134.899 e 114.900, ambas de 29 de julho de 196[1.
Art. 2" A despesa com ,1 execução deste Decreto será atendida com os
recursos próprios da umverstcace.

A'rOS

no

PODER

zxecvnvo

Art. 3~ E~Ve Decreto oon~.""'n';, em vigor na data de sua publicação, revogadas 2.s dtspostções em contrário.
Brastlía, 15 de março de 1972; 15F' da Independência c 84,0 da Repúhllca,
l!;l>1íur,

G. MI:;Pl<':I

Jal'br.:.s G. Pm;Rnrinlw

o anexo mencionado no art. 1~ foi p1llJ licad o no D.O. de 1'1-3-72.

DECRETO N9

vo. 290

MARÇO DE

- DE 15 DE
1972

rada, nula. ilegal ou contrária às normas administrativas em vutor ,
Art. 3 O ocupante do cargo ora
rcdistrfbuidc
continuara a perceber
seus vencimentos e vantagens pelo órgão de origem, até que c orçamento
do Ministério da Educação e c-utuca
consigne os recursos necessártcs ao
pagamento das despesas resultantes
do cumprimento do
disposto neste
ato.
Art. 4" O órgão de pess.-,aJ CIO MInistério da .rceece remeterá 'to cro
Ministério da ecucacêo e Cultura, no
prazo de 3D (trinta) dias, a contar ca
publicação deste Decreto. os assentamentos funcionais do servidor meuclonarto no artigo 1°.
Art. 50 Este Decreto entrará em
vigor na data da sua publtcaçào, revogaaa~ as disposições em contrário.
Brastlia, 15 de março de 1972;
0

RediMribui, com o respectivo ocupante, para o Ministério da Educuçao
e CUUI(ra, cargo do Ministério ';;a.
Justiça, e dá outras providencias.
O Presidente da República, usanco
das atribuições que lhe conf:,re " artigo 81, item UI, da consutuicão. .,
tendo em vista o disposto no ~ 2" de
artigo os, do Decreto-Lei n- 200, ne
25 de fevereiro de 196'/, decreta:
Art. 1" Fica reorstruoíco, com <J
respectivo ocupante, para o Quadru
de Pessoa!
Parte permanente. do
Ministério da Bducaçào e Cultura, um
cargo de Inspetor de Alunos, côdigu
"C-204.10.B, ocupado por
Waltet
Ferreira, integrante de meoucos Qua·
dro e Parte do Mínístérío da Justiça.
Art. 2" A redrstrtbuiçao de que >:.r,lta este Decreto não homologa situaçao que, em virtude de stndieà.ncta,
tnqucnto administrativo ou revisão de
enquadramento, venha a ser constao-

DECRETO

N.~

70.291

~

15t" uu Independência
República.

e

~4°

da

EMÍT.ro G. MÉDICI

Alfrcd'o Buzaid
Jarbas G. P~sSMilll!o
DE 15

D~

M.1RÇO DE 1972

Dispõe só!)~e os Quad1'Os a» l'esslJu[ do Instituto de Previdência e Assis~
Iw;U!ncla dos Servidores do Estado - IPASE e do se~ Conselho Fiscal. e da outras -orooidêneioe,
O Presidente da República, usando da atrtbuícão que lhe confere o
artigo 81, item IIl, da Constdtuiçãc, e tendo em vista o disposto no artigo
20 da Lei n." 3.780, de 12 de julho de 1»61), e o que consta do Pror.e~so
n.v 10912, do Departamento aomtnistrauvc do Pessoal Civil, eccrcm:
Art. 1." FIcam alterados, na forma dos Anexos 1 c 11, que constatuem partes Integrantes deste Decreto, os Quitdras de Pessoal do Inst.ituto ue Prevtdênciu c Assistênciu dos SNvidores do E~tudo (IPASE) e
de seu Conselho Fiscal, aprovados pelo Dec.reto n.v 51.340, de 2.'1 de
outubro de 1~61, retuícado pejos Decretos n.os 62.046, de 4 de janeiro
ca 1968 e fi8.335, de lO de março de 1971, para fundir, com a parte Permancntc, a Parte Especial criada por rorçe da aplícaçâo das Lere números :1.~li7, de 5 de outubro de 1961 e 4.069, de 11 de junho de 1062, '" coriígir lJ, proporciunalidude das rcspectivas serres de classes, na conrc-,
midade do que dispõe (1 art.igo 2Q da, Lei n- 3.780, de 12 de julho de 1960,
regulamentada pelo Decrete n." 48.921, de 8 de setembro de 1960.

774
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Art. ~.o As eíterccoes de que trata o rut.ígo anterior não ecanct-irão aumento de despesa, ficando, para tanto, suprtnudos. na f'lt,na do
Anexo III oeste Decreto, 188 (cento e oitenta c oito) carr-os do (.,)lIacw

de Pessoal do Instituto de Previdência e Assistência dos servidores da
Estado e de seu Conselho .l:"iscal.
Art. 3" Os cargos íntegramee das antigas Partes Permanente e B:~
pedais ccntmuam preenchidos netos atuais ocupantes.
Art. "."

Esl·e Decreto não ore, udicará a revísãc de situações que. em

virtude dfl stndtcânota ou inquérito acmtmstrauvo, venham a ser consideradas ilegais ou contrárias as normas admtnistra.tivns em vigor .
Art. 5.° Este Decreto entrará em vigor na data da sua pubhcaçáo,
revogadas as cusposiçõcs em contrário.
nrasnie. 15 de março de 1972; 151.~ da Independência e 1l4.~ da
Repúbhca •
EMíLIO O. MÉDICI

Jú!Ü) Barata
Os anexos mencionados no art. 19 roram publicados no D. O _ de 27 de
março de 1973. (Suplemento).

DECRETO N° 70.292 M/lllÇQ DE

1972

DE

15

DE

Dá nova ?'eclação ao artigo I" do De,
crere n° 64.027, de 27 de janeiro -ie
19(19, Que declara de utilidade publica para tins de desaP7Dprlaçfto
o imóvel que 1nenciona, secesscrso
ao Ministério da Marinha..

o Presidente da República, usando
da atrttnuçêo que lhe confere ~ artigo 81, item IlI, da Constituição, jie~
ereta;
Art. l° O Art. 1° cio riecreto.. ....
n" 64.027, de 27 de janeiro de HlCofl,
passa a vigorar com a seguinte redaçãc:
"Art. 1" E' declarada de unudade púuuca para fins -íc '"'e5.1proprlação. de acordo com (J artigo 6° combinado com o arcígo
5" aünea a do Decreto-Lei

n' 3.365, de 21 de junho de 1914
terreno de propriedade do ·;::.r
Humberto França de Faria, 10(;,1.~
Iízarto
Rua
'rcotõnro Frolre
s'rcauenn. Ilha do oovernador,
Estado da Guanabara, mednmo
de rrente 19,OOm, por Igual !llr_
gura pela linha de fundos, eom
27,50m, por ambos os lados aree
total de 522,:lOm2 e conrrontcoicc
pela linha de rrcnte com r a'tnnamcnto da rua, pelo ladr, uireito com terrenos de pl'vpl'ie-.H.de do Sr. samuor Gonçalves oes-

Q

à

terra pelo lado e$qllE'Td~, eom terreto do Estado da Guan>lbara. e
pelos fur.dos com terrenos da.
União sob a jurrsdtção do 'Mir.istéríc da Marinha",
Art. 2" Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publtceçâo, eevogadas as disposições em contrário.
arasnta. 15 de marco .:le lJ7~;
151" da Independência e 84° dfo
Republiea.
EMiLIO G, MiNCI

ArtalbeTto de Burros Nune3
DF.GRETO N° 70.293
!lE 16
lI'J:lillÇo DE 1972

I)F.

Publica os í.ndices
de
aiual"iM-ção
monetária dos salârios dos últimos
24 (vinte e quctroí mesee.Óna /01"ma ~stabelerJida na Lei n° 5,i.51,
de 12 de junho de 1966, e dei outras
provilUmc!.as.

o Presidente da República, usando
da an-íbuíção que
lhe
contere o
artigo 81, item IjI, da Constit.uíção
e tendo em vista o díaposto no § 2"
co arüígo r- da, Lei r," 5.151, de 12 de
junho de 1968, decreta:
Art. 1° Para reconstituição
dos
salários L'C,ÜS médios dos
murros
24 (vinte e quatro) meses, conforme
estabelecido no ~ 2" do art-igo l° d;l

ATOS DO

~OllER

Lei n- 5.451, de 12 de junho de 1963,

serão utilizados os seguintes coeficientes, apnoavets aos
satartos uos
meses corrcsponoentes, para os ncotdos coletivos de trabalho ou decísoes
da Justiça co Trabalho, cuja vtgên<CÍa termine no mês de março de 1972.
coeficiente

Mês
Março
Abril
Maio
,Junho
Julho
Agosto
actcmbro
Outubro
Novembro
Dezembro

de
de
de
de
de
de
de
ce
de
de

1970
1970
1970
1970
10'10
1970
1970
1970
1970
1970

Janeiro de 1971
Fevereiro de 1971
Março de 1971
Abril de 1971
Maio de 1971
Junho de 1971
Julho de 1971
Agosto de 1971
Setembro de 1971
Outubro de 1971
Novembro de 1$171
Dezembro de 1971
Janeiro de 1972
"Fevereiro de

1972

1.47
1,4:1
1,42
1,40

Ui>
1,3:'>
1,32
1,29

1,21\
1,26

125
(23
1,21
1,19

'i75
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nso 81, ítem UI, da constíuicçãc. de
acordo com o art. 47, da Lei número
5.510, de 28 de novEimhro de HlC,fl, a,lterudc pelo Decreto-lei nv 812, de ti
de setembro de 1969 e tendo em vistlt
o que consta do Processo CrrE n- 768
de 1971 do Minist,érln da Educação e
Cultura, decreta:
Art , 1". Fica autorizado o runcíonamento da FaCllldad6 de Comuníca.,
çâo Social
Estilcio de Sá. mantida
pela Sociedade de Ensino Superior
rsstacto de Sá, com sede no Rio de
.janeíro, Es~ado da Guanabara.
Art. 2~, Estc Decreto entrara em
vigor na data de sua publicação, revogadas as dispostçóes em contrano.
nrasnia 16 de março de 1972;
1510 da' Independência, e 840 da
República.
EMÍLIO G,

MtDl~I

Jarbas G. pass(l.1"':il1~Q

1,18

1,t6

1,J3

DECRETO NO 70.2S5

1,11

1,10
1,09

......

1,07
1,08

1m

1.02

Parágrafo único. O salário
real
médio a ser reconsuturoo será. " média arumcuca dos
valores obtidos
'pela apüoaçâo dos coeficientes acima
aos salários dos meses
correspondentes.
Art. zv Este Decreto ent.rara em
vigor na data de
sua pubt'caçãc,
revogadas as
disposições em contrário.
Brasília, 16 de março e.e 1972;
151. 0 da Independência e 84.~ da
República.
EMiLw G. M"8DmI
Júlio Barata

DECRETO N° 70.2.94
DE 16 DE
MARÇO DE 1972
Autoriza o funcionamento da Faculdade de Ccmwnicaçõo Social Estácio de Sá, Rio de Janeiro - Gn,

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

DE 17 DE

MAIlÇO DE 1072

AprolJa alterações introduzidas
nos
Estatutos da Centrais Elétricas Bra_
sileiras S. A. --- ELETROBRAS.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o art.ígo 81, item UI da Oonstttuição, e
nos termos do artigo 5", "in fine",
da Ll:i nO 3.890-A, de 25 de eoru de
19(H, modificada pela Lei nv 1 400,
de 31 de agosto de 1964, decreta:
Art. 1
Ficam aprovadas as alterações introduzidas no artigo 5~, no
parágrafo 2" do ar-tigo 6·, no artigo
8" e no art.ígo 35 dos EStatutos da
CeIltrais h:létricas Brasileira~ S. A.
- ELETROBRAS sociedade de:' economia mista com sede em Braeíüu Q
eonetituioa na forma da LeI n- ....
3,890-A, de 25 de abril de 1981, conforme dellberaçào de sua Assembléia
Geral Extraordinária realizada em 27
de dezembro de 1971. os quais passa~
rão a ter a seguinte redação:
"Art. 5~. O capital social e de ors :
4.705000000,00 (quatro bilhões, setecentos e cinco milhões ce c-ruzetros),
dividido em 4.630.906.099 (quatro bilhões, seiscentos e trinta milhões, novecent.as e seis mil e noventa e nove) ações ordinárias, 7.573 6[17 (sete
milhões, quinhentas e setenta e oito
mil, seiscentas e noventa e sete) UÇÕes
preferenciais Classe "A" e 66.515.204
Q

•

'"

ATes

LO

FOOEU

(sessenta l'; seis milhões, quinhentas e
quinze mil, duzentas e quatro) aç:õcs
preferenciais Classe "B", no varor nominal de Cr$ 1,00 (um crusatro) cada
uma.

Art.

.

6~

parágrafo 1."
Pnràgrnío 2.° A d'etríbuícêo
de
ações provenientes de aumento de capital mediante Incorporação de reservas e correção monetária ser-a feita
nu prazo
máximo de 60 (sessenta)
dias. 11 contar da data de publicação
da ata da Assembléia Geral que a

houver aprovado.

Art. 8." As ações preterencíajs nno
se podem -convertcr em ações ordínarias e terão prioridade no reembolso
do capital e na distribuição de dividendos.

Parágrafo l.~ As ações preferenciais
da Classe "A", que são as subscritas
ate 23 de junho de 1969, e as decorrentes de bonürcações a etes atrrbutdas terão »norxnõe na distríbuiçáo
de dividendos não mrcnores a 2 %
(dois por cento) ao ano, à taxa legal
de remuneração do Investtmento P.::lS
ernpreaas de energia elétrica.
r'aranraro 2.0
As ações preferenciais da Classe "B", que são as subscritas a partir de 23 de junho de 1969,
terão prioridade na dístríbuíção de
dividendos de 6 % (seis por cento. ao
ano.
Art. 35. O e-xercício socte.t encerrar-se-á a 31 de dezembro de cccta
ano e occdecrá, quanto a balanço,
amortização, reservas e dtví.tenuos,
aos preceitos da Lei nv 3.a9[J-A, de 25
de abril de 1961, e suas an-cncõcs
pOi>teriQ}'e,s, da legislação federal sobre
energia elétrica e da legislação sobre
as sociedades por ações e aos pre,<;~n
tes estatutos.
Pad.gmfo j,« A Assembléia Geral
destinará anualmente, dos lucros liquietos apurados

no exercido, 0,5 %

(meio por cento) calculado com
no rmpita.1

Pf\SC

~or:ial

Integralizado, para
constituição do Funr'lo de Desenvolvimento Tecnológico. destinado a execução de programas de desenvolvi-

mp.nto no campo da tecnologia.
Parágrafo 3." Poderi a Assembléia
levar as importâncias que: julga:': convenientes à "Reserva para Estudos e
Projetos", ao "Fundo de Asssstencta''
e a out.ras reservas cuja constcturcâo
venha a consíeerer necessária.

EXli:cunvo

Purágrufo 3." O pagamento de dividendos e bonificações em dinheiro
,<;p.rá feito no p1'37.0 máximo de 6[J
(sessenta) dias. a contar da. data depnuucacão c». atu du Asscmoícta Geral que os houver aprovado."
Art. 2.~ Este neereto entrará em
vetor 11:1 data de sua pllbliC'lç'to, revogadas as disposfç.ica e-n contrário.
Brasília, 17 de março de 1972;
151." da Independência e 84.' da
RepUbJica.
EMÍLIo G

MÉ;)J~r

Benjamim Mário Raptista

DECRETO N° 70.295
MARço I)E 1972

DE

17

DE

Aucra os aruooe 19 e 29 do Decreto
n' 47.446, de 17 de dezembro
1959 e dá outms pro'IJidiJrn:ias.

de'

O presidente da República, usando
das atrrbuiçóes que lhe conf",re o artdgo 81, item III, da oonstítuíeão, de-

creta:
Art. 1.~ Os artigos 1." e 2." do Decreto o- 17.415, de 17 de dezembro'
de 1959, passam a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 1.° E' criado, nos E,<;tar1os doRio Grande do Sul c de Santa Catarina, o Par-que Nacional de Aparados da Serra, abrangendo terras situadas nos naunícípíce de Cambará do,
Sul (aS) e Praia Grande (SC).
Art. 2.°

O

Parque

Nacional de

Aparados da Serra, com sucerncíe estimada em 10.250 hectares (l02 km2),
compreende todas as áreas situadas.
dentro do seguinte perímetro: "Começa na interseção da margem direita
do Rio CamisaJõ com a E~tr:J.da Camburá-Pra.ia Grande {Ponto Lj ; ~('r:ue'
pelo lado direito desta estrada, no
,<;entiào de Praia Grande, até o cruzamento com o- Arro'o das Perdizes
(Ponto 3); dai. continua, na mesma
direção, pelo lado direito -ía estrada
até a chamaria F.~carpa do reexmai em
um ponto ele onde se tem a visão, em
direção sudoeste, da Scnu do Oavnlinho (Ponto 3); deste ponto, seguese em linha reta em direção sudolHte
até o sopé da encoste da Serra do
Cavalinho no seu ramo oriental (Ponto 4); daí, segue pele sopé da escarpa em rttreção {)e,<;te :l,tê o ponto
denominado Haio Brancot<'axinalzinno. nas nascentes do Arroio da Pc-

A1'OS De)

drc (Ponte, i;); dai, em direção aproximada norte, em uma distância de
'Cerca de 2.230 metro.'; até o encontro
com o Rio Camisas, no local chamada
Taquaral (Ponto 6); contínua peta
margem direita do Rio Camisas utc
o cl'u~amento com 11 ssf.rada para São
Francisco de Paula (Ponto 'I); dai
segue sempre peja margem dsrclte do
jcio Camisas, passando pelo local chamado Morro Agudo (Ponto 8); até
a Interseção COIIl a Estrada campari-Praia Grande (Ponto 1)."
Art. 2." Fica o Ministério da Agri~
cultura autorizado, através do INCRA,
a desapropriar as terras norangidas
pela nova delimitação do Parque Nacional de Aparados da Serra e a proaseguir nas ações ele desapropriação
propostas com base no Decrete n'' ..
47.4413, de 17 de dezembro de 1959.
Art. 3.° O Ministério da Agricultura, por intermédio do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal,
baixará. dtlntro do prazo de sessenta
(60) dias, o Regimento do Parque e
as instruções que se fizerem uecessárias para o seu cumprimento.
Art. 4.° O presente Decreto entrara
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrario.
Brasília, 17 de março de 11172;
151. da Independência e 8V da
República.
0

EMÍLIO G.

MÉDTCl

L. F. Cirne Lima

DECRETO N° 70.297
MI\l\ÇO DE 1972

I!ii:

7"17'

PODEI! EXF:CUrTVO

17 DE

ncooaa os Decretos que conced<!ram.
à Compantaa Brll1/.Swick do Bl'rlsil
S . .1. autoJi"açeio paTa funcionar
na República Federativa do Brasil.

O Presidente da República, usando da atribuição qUE' lhe confere o
art. 81, item 111. da consueuíção. e
!lOS termos do Decreto-lei n- 2.G27,
de 26 de setembro de 191(1, decreta:
Artigo 1° l<'ica cancelada, a pedido,
a avtocízacão concedida à Companhia Rrnnswiek do Brasil S. 11.., sediada em Purtland, Maine, Estados
Unidos da América; para funcionar

no Brasil com o objetivo de; eomercjo
c Indústrra em gerai. ficando, conseqüentemente, revogados os Decretos
números 17 .l~36, de 18 de janeiro de

1927, e 35.577, de 27 de maio de 1954,
"" respectiva:; Cartas.
Artigo 2~ Este Decrete entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brusiha, 17 de março de 1\172;
1.~1"
da Independência e 84' da
República.

ElIEIl,IO G. MtmcI
MaTcu~' V'inÍ(;iu:; Pral'ini (le Moraes
DECRETO

N~

MARÇO

70.298
DE

Dl.:

20

DE

1972

Indui na Parte Especial do Quadro
de eeeuxü da Superintenàência doDcsenvo!villumtú da pesca ...
(SUDEPE) cargos de professores de
ensino elementar, com os resieoüvos ccurantes. e da outra.s p-rovi.dên<.:ius.

o Presidente da República, usanuo

da
go
do
da

atnauícão que lhe confere o artiat. item III, da Ccnstrtuiçâc, tenem vista o dâspcatc no artígc 34
Lei n" 4.242, de 1'7 de julho de,
1963, e no parágrafo único do artigo
19 do Decreto 119 134.172, de 6 de março de 1S69, e o que consta da EKpOsíçâc de Motiv<ls nv 185, de 2 de marçc de 1972. do Departamento Admímstratdvo do Pessoal Civil. decreta:
Art. 19 Ficam Incluídos, de acordo
com o parágrafo úmcc do artigo 1.0
do Decreto uv 64.1'72, de 6 de março
de 1969, na Parte Especial do Quadro
<ic Pessoal da Superintendência do
Desenvolvimento da pesca (SUDEPF:),
os cargo.'! destinados ao aproveitamento de proresscres de ensino elemental', amparados pelo arttgo 34 da
Lei nv 4 242. de 17 de julho de 1963,
na forma da relação anexa, Que
parte intP.grante deste Decreto.
Parágrafo únteo, Os efeitos lr.~a:i!l
do aproveitamento a que se retere
este artigo vigoram a partir de 18
de julho de 1963.
Art 2" A SUDEPE, por íntermédio de seu órgão de pessoal, cpostíIara {JI; títulos dos servidores acrangidos por este Decreto, exigindo a doé

cumentação necessária ao extlrdcio de.

cn.rgc público e observando, em cada
easo. o estatuído no artigo 99 da COIJS_
tituição.

Art. 3~ O <ii5posto neste Decreto
não homologa situação que, em vtrtu-

AIOi:l DO PODER E..XECUIIVO
de de sindicância. mquêrttc adrninia-

tratívo ou revisão do aprcvcítamcuto.
venha li ser considerada nula ou contrária es normas legais em vigor.
Art. év Este Decreto entrará em vlgor na data de sua publtcaçâo, revcIrada<; as disposições em contrário.
Brasília 20 de março de ln2;
1510 da' Independência e 84~ da
Republica.

gãc de origem, ate que orçamento do
:Ministério da Agr;cultura consigne os
recursos neeessãnos ao pagamento da
despesa resultante
do cumprimento
deste ato.
Art. 5~ Este Decreto entrará em
vigor na data de sua pubttoacãc, revogacas as cnarosicoes em contrario,
aeesme, 20 de março ãe 1972;
UH°

Iridependência e 81

Q

da

F,:YliLIO G. M~DIcr

M(Írio David Andrea=
L. F. Cime Lima

o anexo mencíoaado no art. 1" foi
publicado no D.O. de 2L-3-'2.
DECRETO N° 70.299 M/lRçO DE L972

da

República.

EMÍLlO G. Ml!:DIcr
L. 1". Cirne Lima

DE

21)

DF.

Redistribui, com. o respt'ctivo oüy.j)u'll. te, para o Quad1'o de pe~soal
-I'U1'tc Especial - do Mm'Men? na
Agricultura;, cargo orig.inuno da; extinta Compun'nu NacJ{)naL de NrJ,oeçaçõo Costeira - Aut!1rqma Federal e dá outras proV!d~ncUi~.

O r-ccctcente da República, usando
das atribuições que lhe conrere o ar.t.igo 81, iten: UI, dl;'- oonsttruícãc, "
tendo .em vista o dísposto no artigo
99, ~ 2", do Decreto-lei n" 201), de :05
de fevereiro de 1967, decreta:
Art. 1" Fica rcdistrâbuidc, \_~r~ o
Quadro de Pessoal - Parte Especial
_ do Ministério da Agricultu~'a, um
cargo de Mecânico de M:'LqUln,,,,; ...
A-1S0fi.8.A
ocupado por
Eduardo
Nascimento Filho integrante uo QU~'

dra de Pessoal - Parte Suplementar
~ co Ministério dos 'I'runsportes. oeigtnano da extinta Companhia Nacíonal de Navcguçào Costeira -- Autarquia Federal, mantido o regime j urjdicu e previdenciàrto do servidor _
Art. 2" O Mimstcrto dos I'ranspor .
tes remeterá ao órgão de r'csscar de;
Ministério da Aericultllr~, no 'pra zu
de 3D (trill~a) dias. a contar Lia 1:1.1
hli~.ação deste Decreto, o aeeentamento lndividual do servidor aqui mendanado.
Art. 3" O disposto neste Decrete
nuo homologa situação que, em virtude de aíndícêncía, ínqucnto acnmrustranvo ou revisão de enquadramenta, venha a ser considerada nula,
ilegal ou eontrúrfa às normas admlrríatraüívas aphcáveis :t espéele
Art. 4" O ocupante uo ~urgo orll
reotstrrcuioc
continuará a perceber

seus venoimeutos e vantagens Velo ór-

DECRETO N° 70.300
MARÇO DE 1972

DE

20

DE

Redi8tribui CU1'gO, com a remectn.a
ocupante, para o Instituto Nacionat
de Colonização e Reforma Agrária,
e dá outras providências.
O Presidente da República, usando das atribuições que lhe confere o
art.ígu 81. item 111. da Ccnst.ituição,
e tendo em vista o disposto no artigo 90, § 2', do Decreto-lei n" 2Qrl, de
25 de fevereiro de 1967, comtcnacto
com a artigo 2~ do Ata Oomplemen-

tal' n- 52, de 2 de maio de
creta;

i\j5~,

de-

í-

Art.
Fica redistribuido para o
Instituto "'acionai de Colonização l;I
Reforma lI.gral'ia um cargo de Escrivão de Policia. códígo POJ.-3úl.12,

com a respectiva ocupante. Jandirn
Cirilo Rocha, intel;':l'unLc do Quaaro
de Pessoal do 'I'erntórío Federal

ele

Rondônia, mantido o regime jurídico
pessoal da servidora.
Parágrafo único. O cargo de que

trata este artigo fica transformado
no de oricíer de éctnunístraçào, "0digo AF-20L12.A.
Art. 2" O dispo~to neste fite> não
homologa s.tuaçào que, em virtude
de aíndícâncta, Inquérito admímatrntívo ou revisiio de enquadramento,
seja considerada nula. ilegal cu contrária a normas admimsbrativas vigenteso

ll.rt. 3° O órgâu de pessoal do Ter..
ritôrlo Federal de Rondônia I'enwte_
d, ao cio Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da
v:gênc:a deste
Decreto, os assentamentes funcionais da servidora mencionada no artigo 1".

ATOS DO ~ODER i!:XECIITIVO

Art. 4" A ocupante do cargo era redistribuído continuará a perceber os
seus vencimentos e vantagens ceto órgão de origem, até que o orçamento
do Instituto Nacional de Colonização
e Reforma Agraria eonstgne o'; Tecursos necessários ao pagamento da
despesa resultante do cumprimento
de cnsrostc neste ato.
Art. 5" Este Decreto entr.'I.r"~ em
vigor na da~a de sua publicação, revogaoes as disposições em contrano.
Brasília, 20 de março de 1972;
1[;10 da Independência e 114" da
Republica ,
EMÍLIO G. MtnIcI

cane

L. F.
Lima
Jose Costa Cavalcanti

DECRETO N" 70.301
DE 20 DE
MARÇO DE 1972
Altera a reâaçõo do artigo 4° do
Decreto n° 511.155, de 5 de abril ae

1966.
o Presidente da República. usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição. "
tendo em conta o artigo SQ, § l°, da
Lei n- 'L 023, de 23 de dezembro de
H16ti, na redação que lhe foi dada
pela reí n- 5.737, de 22 de novembro
de 1971, decreta:
Al'~, I" O artegc 4° do Decreto ... ,
n- 53.155, de 5 de abril de 1960, passa a ter a seguinte redação:

"Art. 4

Q

A assistência a que se

refere o artago anterior será
prestada pelas Delegacias Regionais do 'I'rabarho e ,~onsistir1l.
num auxilio em dinheiro CCl'l'C;'·
pendente a até 80% (oitenta. per
cento) do ss.íarto miniIT\(') iocat, "
critério do Ministro de Estado,
devíoo até o prazo máximo de 5
(selsj meses, a partir do mês seguinte àqU01~ a que corresponder o número de meses computado" no cálculo da indenlzuçâc
efetivamente paga pelo cmprega-.
dor ao emoretaco -tespecndo,
dentro Uf< disponibilidade (lo Fundo de Assistência ao rxesempregado" .

Art. 2° Este Decreto entra-a em
Vigor na data de sua publicação. re-

voeacas as disposições em corarano.

nrasüta, 20 de março de
\fJ72;
151.0 da Independência e 84." lia
República,
EMÍl.IO G.

MF.DICl

Júlio Barata

DE()R~TO

N." 70.302
MARçO DE

DE 20

Dg

1972

Concede reconhecimento à Fa.culda-de de Ciéncias Econômicas dó! Bj,umeuuu, E~'tado de Santa Catl'1.rirl.ll.

o presidente da República, usando
das atribuições que lhe contere o artigo 81, item lU, da ccnsttso-cno, de
acordo com o artigo 47 da ,LeI ..
nv 5.540, de 23 de novembro de 1968,
ultérado pelo D~creto~lei 11" 842, de
9 de scuembro de 1969 e tendo em VISta o que conste do processon- 1.965·
70 do Ministério da Educaçao e Cultura, decreta:
Art. 1° E' concedido reoonnec'men-.
tu ti. Fac1Jld~de de õtõncías eccnõo»cas de jstumenau, com o curse de
s'conomía, mantida pela Prefeitura
Municipal de Blumenau. EstRd'J de
Sanba Datarina .

Art. 2.0 Este Decreto entrara em
vigor na data de sua publicação, revogadas as cnsrostcoes em -onrrario .
Brasília, 20 de março de 1972;
151,0 da Independência e 84.0 da
República.
i!JlI([Íuo G. MEDICI

JarbrJs G. Passarinho

N.~ "lO 303
MARÇU DE 19'12

DECRETO

DE 20 ~E

Institui a Comissâo Aeronáut!c.'l Bru_
siíeira na Europa, extingUi.. a Comissão Aeronáutica em Lr)'narcs, de
Regu!amento (10 Coque traia o
mundo de Apoio, aprovaria pelo Dilereto 11" 66.492, de 24 de ~I){il de
1970, e dâ outras proouiencios.

o Presidente da República. usnmjo
da atribuição que lhe confere o arttgo 81, item IjI, da Constituiç.'io, e

780

AxQS

DO POpER ExECUTIVU

de acordo com o artigo 79, .h oecre-

to n.v 60.ti21, de
1967, e

31

de

março

de

Considerando que os encargos da
atual Corc.issâo Aeronáutica em Londres são exercidos por oficiais designados para
servirem na comrssao
Aero~')álltiGa

em Wa,s11ingt.on, o que

tem dificultado o pronto atendímento
de medidas relacionadas com ooru-

promrssos decorrentes
da nqmsrçâo,
nu nrea européia. de UCl'OWlVCS, pe-

ças e equipamentos para a FAB; e

oonsiceranoo a necessidade cc se·
rem centralizados em um orgia sediadc

IH.!.

área curopcía os encargos

atrtbutdcs atualmente a crie-ais da
comíssào nercnáut.iea em wasníngton. o que redundara em oencüc,o
dos mais relevantes para a .ndcsm.,
aeronaunca orasnetra. alem de ;'05s.entter economia para os cofres ;.:úbliM~. com a
supresaâc de viagens
constantes de oficiais de Washington
para Londres, decreta:
Art. 1 E' instituída, no Mmistério
da Aeronáutica, a Comissão Acrcnãuraca Brasileira na Europa (CABE),
com sede em Londres. Inglaterra. cun,
a finalidade de centrarízar, naquele
Continente, os encargos de aquisição
c recebimento de aeronaves, bem como ele peças e equipamentos ucsttnados à Força Aérea BJ'asileir'\
Q

Serão também
centraüaadas na oonussac ecrocãutt-

Art. 4° Os cargos exercidos nor mlntares na Comissão Aeronáutica, jjru-

sücím na Europa suo consíceracros de
caráter permanente. para os Uns do
artfgc 103, item I, letra "a". ~Jo necreto-Iei n- 728. de 4 de »nosto de
1969.
Parágrafo único. A desif(n:l.çií-o co
pessoal para servir na CABE -cru retto. por ato do Presidente da República.
Art. 5.° As des;Jp.~as com a execução deste Decreto serão atendidas
pelos recursos orçamentários do Mimstérto da Aeronáutdca .
Art. 60 O Ministro da Aeronáunca,
no prazo de 30 (trinta) dtas. l: contal' da publicação deste De~"etc. batxará
as instruções rcenaccrce du
funcionamento da CABE.
Art. 7~ reste Decreto entr-e-a em
vigor na data de sua publlcaçâo, revogadas as díspostcões em t: mtrano.
BrasiJia, 20 de março de lt72;
15P da
Independência e ll4" da
República.
EMfLIO G. Mf.DIC!

J. Amripe Macédo

DRCRETO N° 70.304

DF. 20 OF.

],HRÇO IlI': 1912

Parágrafo Único.

ctcs da Força Atrea Braulleira rejaetonactes com a indústria eeronàutí-

Altera o RUMAER, aprovado pelo
Decreto número 41.660, de 7 de
nno de 1%7.

Brasileira na isuropa. a oomísseo Ac-

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe conrere o artigo 81, item IH da Constituição, decreta:

ca nrasnetra na Europa

1115

ntlvida-

ca

brasileira e com a tnstruçào e
adestramento de pessoal.
Art. ;00 A partir da data -m que
for ativada a Comissão Aeronáutica

rcnautíca Brasileira em Londres suá
automaticamente exttnta e seus ncervoa e oficiais considerados transtcn.
dos para a CABE.

Art . 3" A uonnsseo
ncronauuca
arasnctca na Euro);:a, que será subordinada ao Comandante de A.ooio Militar, terá u auu cocautuícao c atnouíçõcs especificas definidas em utc
do Ministro da Aeronáutica.
Parágrafo único. A cnena da ... _
CABE é exercíea por ortotat Superior
do Quadro de Oficiais Aviaoel'e~ da
Ativa, com o posto de Coronel, dtplcmado no Curso Superior :ie Comunde.

ru-

Ficam incluidos no Plano
de que trata o Rcgufamentu de
Uruíormes para os Militares da «escArt. L"

Ger~J

náutica (RUMAER). uprovauc pelo
Decreto n'' 41.660, de 7 de junho de
1957, os segUintes unncrmcs:
1 5.° trntrcrme.c

Ojiciais
L

7.° trrníormc-A -

Barat6ia T'ninsito
Canicula Externo

2 Subo/lciais f! somentoe
5." Uniforme_C - ncroieía T1'unsito
7." Unírorme-A _ Canícula Externo
3 - CaJ108 Soldados c 1'aijeiros
7.? Uniforme-A _ Canícula Externo

ATOS DO

r'cose

Art. 2. Os uniformes de que trata
o artigo anterior têm as seguintes
composições:
0

1 -

Ojicirlis

5.0 Uniforme-C -

BaratMa Trânsito

(fjg. 8-A)

-

Gorro sem pala azul-baratéía

- Túnka aaul-baratcla

- Camisa asur-oxrorô
-- Gravata vertical preta
- Calça azul-barateia
- Cinto de lona azul
- Meia preta
- Sapato preto
- Luva de couro preto, para uso
eventual.
'{.o Uniforme-A _ camouta Externo
(fig lO-A)

Boné aaur-terateta
Camisa axut-oxfcrd, de -e.nfcuta,
com ombreiras
Calça azut-baratêía
Cinto de lona aant
Meia preta
Sapato preto.
2

Subr;ficlals e Sargentos

-

5.0 Unlforme-C -

(!ig
-

Randciia Tl'uw,·ito

24-A)

Gorro sem pala azut-baratéía
Túnica azul-baratéia
Camisa azul-oxford
Gravata vertical preta
Calça azul-barntéia
Cinto de lona azul
Meia preta

- Sapato preto
- Luva de couro preto, lJal'a uso
eventual.
7. Uniforme-A _ Canícula Ezlerno
(fig 25~A)
ncué aaul-baratéía
Camisa eeui-cxroro. de canícula,
com ombreiras
Calça a.zul-baratéia
- Cinto de lona azul
- Meia preta
- Sapato preto
0

3 -

7." trnrrorms-A -

Canlcuia Externo

Gorro sem pala azul-baratéta
carmsa aaui-oxrore, de canícula,
ombreiras
Calça azul-barateia
Cinto de lona azul
- Meia branca
- Borxeguím preto.

com
-

Art. 3." A camisa asut-oxrord, de
ea.tucula., oom ombreiras tem a seuuínte eaoecincecuo:
1 - Ojiciai.ç (figs 170 e 171)
- De tecido azul-oxford de algodàc
ou misto. gola aberta, tipo esporte;
ombreiras com entretelas internas
feitas do mesmo tecido da camisa,
partindo das costuras nas mangas e
abotoando na camisa, em sua outra
extremidade, por meio de um botão
pequeno de jacín« preta, com dirnenSM3 de 0.055 m na base e O,03m em
cima; fechada com 5 (cineol botões
pequenos de jnnna prcta : dois bolsos
retangulares com portinholas abotoadas em ponta, com machos -re C,035m
e com porta-lápis costurados tnterramente, como na figura; os bolsos com
as dimensões variando entre u.tzm de
largura por 0,135m de altura e (l,14m
ce largura por O,1:>5m de altura, conforme o tamanho da camisa, as portinholas têm um mínimo de n,(l)Jm de
altura na poeta central, os anguíos
inferiores dos bolsos são quebrados
conforme mostra a figura; mangas
curtas, pouco aoima, dos cotovelos (de
5.04m a 0.08111). As ombreiras são
revestidas com luvas confeccionadas
roa mesmo tecido da camisa, com as
insígnias de posto e distintivo de
quadro, uordaclos em linha preta, do
tamanho dos dourados ou prateados,
usados na túnica.
:4 -

sucottcuns e

Sargentos

Cíigs 170 e i 71)
Semelhante à dos Oficiais, confeccionada no mesmo tecido, com custintivos de graduação e de quadro,
sendo os dos Bubcricia.is bordados em
linha preta; tamanho idêntico ao do
Oficial, aplicados de forma semelhante; e os dos Sargentos. bordados em
linha preta sobre o fundo de tecido
igual ao da camisa, aplicados nas
mangas, O,O?m ahafxo da costura dos
ombros.
:3 -

Cabos,

Soldado.~

e Taijeiros

(fig 170)

Cabos, Soldados e Taijeiro.~

(fig 43-Al

031
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- Semelhante às dos Oficiais e sargentos, confeccionada no mesmo tecido, com cusuouvos de graduação e
de quadro, bordados em linha preta
sobre o fundo de tecido igual ao da
cnrmsa, aplicados nas mangas, O,ú7m
abaixo da costura dos ombros.
Art. 4. O gorro sem pala nsulbaratéía tem a seguinte específicação:
Q

A'ros

782

1 -

DO PODER

Oficiais (fig. 172)

De tecido mi~t.o ;v,lll-baratêia,
em feitio retangular, com as pontas
superiores ligeiramente arredondadas,
tendo a altura de 1/3 do comprimento mais ü.mm, sem tampo, levando
UITI,1, tira externa do mexrnn tecido,
medindo de altura a metade da altura do gorro mais O,Olm e sobrepondo-se na parte cttanteira. para o lado
esquerdo, 1/6 do comprimento do
gorro mais O,Olm; in~ígn!,~ de posto,
tamanho pequeno, do Jaco esquerdo;
mso de cordão dourado de O,002m na
borda superior da costure externa.
"

-

Suooficiais e Sargentos
(fig 173)
I

Semelhante ao dos Oficiais, sem
o friso dourado nas costuras; com
distintivo de gmdunçao, sendo os dos

Suboficiais em metal, tamanho pequeno, e os dos Sargentos bordados
em linha amarelo-couro, tamanho pequenc, cem e.nam de largura colocados em lugar íctcntíeo ao dos Oficiais.
3 - Cabos, Soldados e Tai}t!iros
(fig 174)
~ Semelhante
ao dos Sflrgenm5,
nonfenntonado no mesmo tecido, sem
qualquer distintivo.
Ar~. 5,°
A calça azul-baratéia do
7.° uniforme-A -- para Cabos, Soldados c 'I'aífciros de que trata o presente decreto terá fp.itio idêntico a
do 5." uniforme-H, de que truta o item
IV do artigo 23 do RUMAER, tendo,
porém, passadeiras menores para uso
do cinto.

Art. 6.° Os uniformes de que trata
o presente Dellreto poderão ser usados;
1 -

OjiciaÍi!

5." Uniforme-C - õaratéía Trânsito
- 'Trânsito, a passeio, apresentação
individual e viagens.
Obs: ~ E' vRdarlo o uso deste uniforme em formaturas, solenidades e
. . enmõmas públicas; ou mnttares, internas ou externas que exijam o comparecimento incorporado.
7,0 Uniforme-A --- Canícula Externo
~ Trânsito, apresentações individuais ou coletivas, sclcnídudes reuniões e viagens. Serviço externo com
o equipamento determinado. Serviço
interno, somente em Gabinete (quan-

EXECUTrvo

do determinado pelos respectivos CoO?-anqa~tes, Diretores ou Ch~f~s). SerViÇO aerec, em casos especiars ,
Obs. - a) E' vedado o uso deste
uniforme em cerimônia civil cu militar, em que é exigido "passeio completo" aos civia.
b) E' vedado, ainda, o uso deste
uniforme em serviço interno, nas organi?açÕes Militares em que seja obrrgutórío Q uso do lO." no serviço interno.
2 -

Subojiciais

5.° Uniforme-C -

e soraenun
1>aratciia Tninsito

- Nas mesmas eondições em que
é usado pelos Oficiaís .
7.° UnHorme-A - Canícula Externo
- Nas mesmas condições em que ê
us.'l.do pelos Oficiais.
3 -

Cabos, Soldados 8 raiteirce

7.' untronuc-a - Canícula Externo
- Nas mesmas condições cm quo
é usado pelos Oficiais, suoonctaís e
Sargentos.
Ar~. 7.< O Ministro da Aeronéutíca,
tendo em vist", as condições cumancus das regiões, a opcrucíonahoade
das Organizações e o interesse econômico do Ministério poderá restem"ir a uma ou mais regiões do país,
ou mesmo abolir, a dístríbuíção 011 o
URO das peças constantes do 5.
UniIorrnc A e B, previsto no RUMAER,
para Cabos, Soldados e Taifeiros.
Art. 8.0 Os Oficiais no exercício
das funções previstas na ",linea "e"
do item VI do artigo 24 oo Regulamento de Uniformes para os Militar~s da Aeronaut.ica (RUMAER), usarao, no 7," Uniforme-A _ Canicula
Externo, os mamares n? 2, de que
trata o referido Reguiarccnto.
Art , 9.0 Fica abolido o Gorro sem
pala previsto no Item XVlI do artago
iu, Item XIU do artigo 20 e Hem
IX de artigo 23 do Regulamento de
unrrormes para os Mihtureu da Aeronáutica, aprovado pelo Decret.o número 41.660, de 7 de junho de 1967 .
Art.. 10. Este Decreto entrara em
vigor na data de SLJ~ publicação, revogadas as disposições em contrário.
Q

nrastua, 2[1 de março de 1972;
151.0 da Independência e 84.0 da
República.
EMiJ.ro G. MÊDrCI
J. Arcrwe Macedo
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DECRETO N° 70.305 --

DE

21

no r-onsn
DE

)'dAnçO DE 1972

1'orna sem eteíto aproveitaml!nto de
disponivâs 1W Quadro de reeooai do
Ministério da Marinha.

O Presidente da Repúbfíca, usando
das at-niutções que lhe confere o artigo 81, ítczn IIl, da Constituição, e
tendo em vista o que consta da Ex-

posição de Motivos nv 123, de 1 de tevcrerrc til: 1972, do Departamento

Administrativo do Pessoal Civil

.

(DASP), decreta:

Art. l° F'icu sem crerto o aproveitamento, no cargo de ascrevente-natilógrafo, código AF-201.'1, <;0 Quadro
lJ~

Pessoal -

Par-te Permanente -.

do Ministério da Marinha, de Vara

Lopes Vieira e Leonete de Souea Cavercemc, disponíveis do Instituto da
Previdência e Assistência do .s Servirlores do Estado (IPASE1, ronstantc

do Decreto nO 6~.227, de 21 de setembro de 1971, publicado no mario Oli·
cirr.l de 23 seguinte.
Art. 2' Este Decreto entrar-i, em
vigor na data da sua pubjícação, tevogadas as disposições em contrario.
aresina, 21 de março de 1972;
1510
da
Independência e 34" da
Repúhliea .
l'MÍLIO G.

MÉDICI

Adalberto de Barros Nunes
Júlio ãorata
DECRRTO N° '70.306

OE

21

DIt:

MMIÇO DE 1[1'72

Torna sem eteno aproveitamento àe
(nsponivel na Universidade Federal
Rural da eernamouoo.
o Presidente da República, usanco
das atribuições que lhe contere ') artigo 31, Item III, da Constituição. f)
tendo em vista o que consta do Processo nó 156-'72, do Departamento
ê.dminíatratdvo do Pessoal Civil, de.
ereta:

Art. I" Fica sem flfeito ') aorc
vettamentc conl>tf\nte do Decreto: . .
nv 69.801, de 15 de dezembro ele ::171,
publicado no Diário Oficial de 16 seguinte, de E:líliio Lopes do Almeida no

EXecUTIVO

cargo de zscrnurano. código
A.F·202.10.n, do Quadro tratco
de
Pessoa! da Univen;idarie Federal wurul de Pernambuco. tendo r m vista
haver sido aquele servidor excluído
rio regime de dÍi;pnnibilldarle pelo Deereto n- 66.813, de 30 ue junho ce
1070, publicado no Diario Ojidrzl de
r- de julho ~llb5eqllente
Art.. 20 Este Decreto entrará em
vigor na data da SUf\ publicação, revogadas as dispostçôca em contráno ,
Brasília, 21 de março ..1'" 1972;
151" da Independência e 81° da
República.
E'Mil.!O G
JaTl!a~

M~DJCl

G. Pu.SSG.l'inho

Júlio Batata
DECRETO N° 70.30'/
MATIÇO DE

D~

~1

OI;

1972

dispositivo ao õecreta.Ó:
n° 54,308, de 25 de setembro
de
1964, alterado pel().'J Deere!vs . . . .
c-s 60.769, de 29 de maio de Hl87,
t' 70.183, ee aa de teocrerro ae 19'72,
que eepecuíco. as funções pcrmanenses no exterior.

Acresc~nta

o Presidente da República, usanoo
da at.ribuição que lhe conrcre o artigo at, item IH, do, Const.ltuiçãu, e
tenrío em vista o disposto no urtdgc
103, item 1, letra "a", do Decretolei n- 728, de 4 de agosto de 1960, decreta;
Art. r- E' ncresccntada ca alínea
"d" ao inciso IV do artigo [0 cJ{} Decreto n- 54.3t)fI. de 2G de setembro
de 1964, na forma ebaíxo:
"Art. 1°.. ,
, .
IV . . ,', .. ,
, .. ,
,.,., .. ,.,
d) na ocrrussão Aeronáutica Brasneira na Europa".
Art. 2" Este Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, :1.1 de março (1e 1972:
Independência c lHO da
151" da
República.

EMiLW G. MIlDlcr

J. 4raripe Mu.cérto

'"

ATOIl 00 PODER EXF.tUTlVO

DBCRE'tO N" 70.308 -

DE 21 lW

MABÇO DE 1972

Torna sem efeito aproveitamento, UI)
çuaaro de pessoal
do, r"1!nistério
dos Transportes, de servvjore~ aISponiveis do tnsunuo de Prm!iáéncía e ASSIs/enc/a dos SerVidores ao
Estado e cassa
a d'ispo;'liblliáade
dos rnesrnos.

O r-restdente da República, t\5l111'
do das a.tr-Ibuiçôes que lhe conrere".
.uttgo 81, item IH. da ocnennocàc.
e tendo em vista o disposto IH;. artagu
67 da Lei nv 1.711. de 28 18 outubro
ele 1952, decreta:
Art. 1° Fina sem efeito o aproveitamento, no cerco de aervente, córüg;J aL-l04.5, do Quadro de Pessoal
Parte Permanente - do Ministél!~'
dos Transportes, de rrmnorsc.
Cindido neaerra e José Rj\)e;r~ de
Aoumo, servidores em cüspombíttdade do Quadro de Pessoal do Inst.it.u,,, dlC Previdência e Assistência do~
gervrdcres do Rstado (IPAtiEl, MI'tuado pelo Decreto n- 68.880. de 6 de
julho de 1971, publicado 113 Diário
Olicial de 7 seguinte, tendo em vista
uec haverem tornado posse ri<1 prazo
legal.
Art. 2° Fica cassada a 'fisponibiüdado dos servidore", 'indicados nv ato
ligu anterior, a partir cte 7 de a;>:ost.a
de 1971.
Art. 3" Este Decreto entrará ern
vlgor na data da sua pubíícecüo. ft:+
vogadas as disposições em contréno.
Brusiha, 21 ele março de llJ72;
1::;1 0 da Independência e 8~"
da
~epilbllca.

do uecreto-tet n° 9.760, de 5 de setembro de Hi46, decreta:
Art. 1" Ficam autorizados:
a) 3. adquirir o dominio Clt,i!,
em
transferência de aforamento:
1) Ute Elsbeth Bceckh, J'J i.acio.
nanctode alemã, da fração ideal
de
1/10 do terreno de marmha 5ituadD
na Avenida Atlântica lIO i. i36, correspondente ao apartamento 11° 7, no
m~lad{} da Guanabara. conforme processo protocolizado no Mini:;wri0 da
l"a~flnda sob o nv 45.355, de 11J71;
2) Aida Bruno oupcno. .rc nacíonalidade itattana, da tração ideal d~
1/3 do terreno de acrescido as mnrtnha sltuado na Rua víscon.ícssa de
Prrassununga nO 51, correspondente
aos apartamentos 101, 201 e 301, tl'J
Estado da. Guanabara, conforme processo protocolizado no Minisbér io da
Fazenda sob o n" 6.172, de ~!)71;
o) a adquirir direito de """'''1\>;01"<1'
cão de aforamento:
Vincenzo Palerma e Raffaeh Mllro
Pnlermo, de naclonafidadc uanona, do
terreno de acrescido de maruiha foituado na RUa. Vi.<,condes~a de Ptras.
sununga n- 75, no estado 1a Guanabara, conforme proc.es50 prorozottzado no Ministério da Faaeurta sob o
n- 18.653, de 1968.
Art. 2°' Este Decreto en~l"al'á em
vi,::or na data de sua publicação, rcvogadas as disposições em contrario.
Rra8ilia, ~1 de março de 19'12;
151 0 da Independência e 8~" da
República.
EMiJ,IO G. Múnrcr
Antônio Delfim Neito

EMíuü G. Mf.nTCt
Mário Davüt Andreazza

Júlio Barata

DECRETO N° 70.309

DE 21 DE

:MJ\RÇO DE 1972

Autoriza estrangeiros a
ad(}uiri1"em
direitos sobre I)S terrenos que mcnciona.

O Presidente da República, usando da nta'ibuição que lhe conrcre o
artigo 81, item rrt, da Consutuíçüo, e
tendo em vista o disposto ria art. <:0;>

DECRETO N° 70.310

- DE 31 U1':

MIIRÇO DE Hl72

Classifica, os órgãos de àelflleraçllo coletiva existentes na arcr! co õtinístério da lndú:>tria e do Comércir'.

O Presidente da República, n~~ndo
da atrtbutção que lhe confere n urtígo 81, item lII, da constuotção. e
tendo em vista o dísposto 1111 r.et..
n- 5.708. de 4 de outubro ue 1971. cteereta:
Art. 1° Ficam classificados, de acordo com o Decreto n.v 69.382, de ]9 de
outubro de 1971, os seguintes órgão~
de deliberação coletiva existeoees ne

A::,os no

PODER

área do Ministério da Inuústria e do
Comercio:
1 -

órgãos de 2" grau (Jetra b do

artigo l' do Decreto n'' 69.382, de rs
de outubro de 1971):
a) Conselho
de nesenvotvimentc
Industrial (CDI);
b) Conselho Nacional da Borracha
(CNR);
c) Conselho Nacional de Turismo

(CNtur) ;
d) Conselho Nacional de Seguros
E'rlvados (CNSP),
e) Comissão Executiva do SaL •..
(CES) ,
j) Grupos de

Estudos e Projetos
tio Conselho de Desenvolvimento Industrial;
{I) Conselho
Deliberativo do In6encec do Açúcar e do é.lcoot;
II - órgãos de 3.° grau (letra c
do artigo lv do Decreto no 139.332, de
19 de outubro de 1971):
a) Junta Comercial do Distrito nederal:
b) Turmas da Junta Comercial do
Distrito Federal:
primeira 'turma:
Segunda Turma;
'rerceira Turma;
Quarta Turma.
Art. 20 Ficam mantidos na crassrtícação em que se encontram, decorrente da execução do Decreto
,.
n" 55.1J~0, de 28 de novembro de 1954,
até sua posterior reformulaçao, que.
deverá ser acelerada pelo Ministério
lia Iudúst.ria c do Comércio, os seguintes órgãos:
Grupos Setoriais c Subgrupos do
Conselho de Deaenvolvímento Industrial:
(.l/ CTS-l - Indústrias de Bens da
Capital;
b) Subgrupo 1.1
- Maquinaria e
Equipamentos Mecânicos;
o) Subgrupo 1.2 _
Maquinaria e
Bquípumentos Elétricos e tâetrôntcos;
d) Subgrupo
1.3 - Oonsüeuçãc
Naval;
e) GS-II -- Indústrias Metalúrgf-

cas Basrcasjj)

OS-IH -

Indústrias Qulmieas e

j-etrcqutmíeas:
g) OS-IV Indústl'lits de Produtos Intermediarias Metálicos;
kJ GS-V - Indústrias de Produtca
Int.ermediários n.~.o Metálicos;
i) GS-VI Jndústràau Autcmouvas e seus componentes;

EXIICUTlVO

j) Subgrupo
VI. I - Construç5eA
Aeronuuticas; inclusive suas peças e
componentes;
/.) GS- VII - Indústrias de nens do
Consumo Durável:
111) OS-VIII - Illliustrias de Bens
de Consumo não DuráveL
Comissões Consultivas do Conselho
Nacional de Seguros Pr.ivadcs:
Comissão Consultiva de Saúde;
Comissão consultiva de 'I'tanspor-,
te;
Comissão Consultiva rmoontãrta a
de Habitação;
Comissão Consultiva nural;
Comis.sáo Consultiva Aeronátlt,ic(t;
Comissão Consultiva dc Credito,
Comissão ccnsotnva de Corretores
d-e Seguros;
Comissão Consultiva de Problemas

Básicos;

Comissão Consultiva de Capitaliza·
cão;
Comissão Consultiva de wrontcpíos
e Similares;
Comissão Coordenadora de Planejamento do Programa 'rccnotogícc;
junta Administ.rativa do Fundo de
Amparo
Tecnologia;
Junta Acmrnistrauva do Funde de
Metrologia.
Art. 3~ Será observado, pelos ergãos a que se refere este Decreto, o
número de sessões mensais remuneradas estabelecido nos respectivos regulamentos, não podendo ultrapl'.SSo;.r
a previsão do artigo 2~, § :lo de, neereto no 69.382, de 19 de outubro de
á

1971.

Art. 4° Este riecreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 21 de marco de 1072~
1510
da
Independência e 84" da
República.
l:MÍLIO G. MÊDIor
Marcu~'

Vinicius Pratini de
Moraes

DECRETO N° 70.311
lI"'..AIlÇO DE 1972

DE

22

DI?

Rcutíca o Decreto n' 69.978, de 20 de
janeiro ae 1972, que declaron de
uti1idru1.1J publica, a Escola oe Al'er~
tciçoamento da Acronauticu Civil,
com sede no Rio de Janeiro, .sstado da Guanabara.
O Presidente da República, usunoo
da atribuição que lhe confere o ar-

no

A'J'OS

E'ODli;1l EXECl,?T1VO

tigo 81, item IH, da Constituição e
atendendo ao que consta do Processo
M.J. 29.068, de 1961l, decreta:
Art. 1" Fica retifir.ado, no arflgu ido Decreto n" 69.913, de

~O

de ía-

ncjro de 1972, o nome da sociedade
interessada, de Escola de Accncíçcemente da Aeronáutica Civil P:U;l. E:;·
cora de Apcrtciçoamcnto e prepara,
ção da
Aeronáutica Civil (EAIJ/WJ
Art. 2 Este Decreto cctr.na em
vigor na data de sua pubfícação. revogadas as disposições em contrário
.srasmu. 22 de março ue H.172;
0

151" da
Independência e 04"
Repúbbca .
EMíL:O G.

na

MÉDICl

N°

MARÇO

70.312

Art. l° !!:' dccturado de 'u.iiidad[l
púbhea, nos termos do artigo 10 da
L.ei 91, de 28 de agosto de 1935, combmado com o artigo I" do Regulamenta aprovado pejo Decreto
.
nO 1>0.517, de 2 de maio de 1961 o

Educandário Nossa Senhora do A~.
paro, com sede em Jacarepaguá, F",.
taõo da Guanabara.
Art. 2° Este Decreto entmrá em
vigor na data de s1!a publicação, revogadas as dlSPOS1ÇOC:; em -onnàno.
Brasília, 22 de março de 1972.
151" da
Independência e 34" da
Repúhltca .

Aitredo Buzaid

DECRETO

aruigc 81, item IH, da ConM.itulçà.o o
atendendo ao que consta do Precesso MJ. '7.312, de mn, decreta:

EMíLIO G. MtDlcr
DF:

2:1

DE

DE 1972

Declara de utilidade públieG. a Sociedade cearo do l,ibemo de proteção
4 uüancia. com sede em Sib Pau
lo, Estado de São Paulo.
O Presidente da República, usando
da ntríbuíçêo qLU, lhe confere o arugo SI, nem IH, da Consttruição e
atendendo ao que (:()nsta do Processo
:YIJ. 7.979, de HI71, decreta:
Art , 1,0 F,' decl!l,rll.da de utilidade
pública. IlO~ termos do arlJgo 10 «c
Lei ei, de 23 de agosto de 1S35, combinado com o artigo 1~ do Regula-

mente aprovado pelo Decreto ..... ,

Aitreao Buzaid

DECRETO N° '70.311
DE 22 DE
MARÇO Dll 1972
Revoga o Decreto n° 50.962, (fq 7 de
julho de 1967.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe contere o ertigo 81, item IH, da Constituição I!

atendendo ao que consta da Processo
MJ. 97, de 1966, decreta:
Art. 1° Fka revogado o Decreto
n- 60.962, de 7 de julho de 1$16'1. (11l~
declarou de utilidade públlea o Ginãsto Nossa S~nhola do Brasil, com
sede em Ootatína, Estado do resoírrtc

n- 50.,117, de 2 de maio de 1901, a go-

santo.

ctecace Cedro do Libano 10 s-ete-

Art. 2° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publtcaç âo, revogadas as cüsoostções em contrário.

Intáncia, com sede em São
Paulo, E!l.~-,:lo de São Paulo.
Art. 2 Este Decreto
entrará em
vigor na data de SUl!, puuucaçãc, revogadas as disposições em -ontrcr:o.
Brasília, 22 de março de líl72;
151
drl mdcpcnocncía e M" da
çüo

à

0

0

República.

N° 70.313
MIUlÇO 'DE 1972

MÊnrCI
Alfredo Buzaid

EMÍLIO G.

DECRETO N.Q 70.315

G. Mtnrcr
AI.jredo Buzaid

EMíLIO

DECRETO

Brasífla, 22 de marco de. 1972;
151." da Independência e 84.0 da
República.

MAR\iO DF:
DE

22

DE.

Declara de utilidade pública o Edu·
candário Nossa Senh.ora do Ampa·
ro, com sede em Jacarepaguú, Bs·
lado da G'danabara,

O Presldente da República, usando d<\ atribuição que lhe contere o

DE 22 m:

1972

Dispõe sol1re a estrutura búsica do
Centro de õccumeníaçõo e tntormática do MiniMério do Trabalho e
Prellidência S o oi a I, rectassitica
çargos em conüssão e funçoes oratiticaaos no Qundro de Pessoal, e

dá outras prov!rUncias,

O Presidente da República, usando
da atcíbuíção que lhe confere o ar-

706
ti~go 31. itens IH e V, da Con~titui
cao, e tendo em vista o artigo 181,
itens I c n do Decreto-lei nó mero

200, de 25 de fevereiro de 1067, de-

creta:
Art.. 1.0 O Centro de Documentação e rnrormauca do Ministério do
Trabalho e Previdência Social. criado

pelo Decreto n.v 69. OH, de 4 de agos-

to de 1071, subordinado diretamente
à. Secretarfa-Geral, :'It1.1a como órgão
de apoio às atividades do Ministério

no campo da estatística, processamento eletrônico de dados e documentação, competmõo-Ine especialmente:
1
Executar por processos elel.romecamcos e eletrônicos todos QS serviços de processamento de dados e
tratamento de informações necessários aos órgãos do Mfnistérlc e à
atuação do MiIlislro de Estudo;

n - Elaborar todos os tmbfllhos
de estatística e documentação da érea
de atuação do Ministério;
IH - Desenvolver os arstcmus de
trabmento de tnrormações. processamento de dados e estatística, dentro
de crftértos e normas que permitam
o acompanhamento da evolução tecnológica.
Art. 2n O Centro de Documentação
e Informática terá a seguinte
estrutura básica:
1. Coordenação de Processamento
de Dados (CPD)
1.1 Setor de Desenvclvirnento
1.2 Setor de Preparo de Dados
1.3 Setor de Produção
<I. Coordenação de Estatística (CE)
2.1 Setor de Pesquisas
2.2 Setor de .&;tutística
2.3 Setor de índices de Preços ao
Consumidor
3. COordenação de Documentação
(CD)
3.1 Setor de Documentação
3.2 Setor de Mecanografia
4. Setor Administrativo (SA),
Art. 3.e As atnbuíções das unidades administrativas de que trata o
artigo anterior, bem como a forma de
preenchimento dos resoecuvos cargos
em comissão e tunções grat.iffcadas,
serão fixadas pejo MiniM.ro de Estado. na forma do disposto no artigo
6.° do Decreto n.v 68 885, de 6 cc
julho de Hl7L
Art. 4." Fíca aprovada, na. forma
do anexo I, a tabela básica crscnmí-

nativa dos cargos em comissão e
runções gratificadas do Centro de
Documentação e Informática, cuja
vigêm,:ia só se efetivará com a publir:ação dos respectivos atos de provimento da situação nova, menuoo.
até então. o preenchimento da situação anterior.
Art. 5' Mediante prévia e especifica autorização do Presidente da
República, poderá o Ministro do Trabalho e Previdência Social contratar
espeoialistas, sujeitos à. legislação
trubaltuata, por' prazo determinado.
pa.ra atender aos serviços técnicos do
Centro de Documentação e Iníormétíca na forma do anexo II.
Art. I).' Passam a integrar provisoriamente a estrutura do Centro de
Documentação e Iníormáttca 05 segulntes órgãos do Departamento Nacional de Salário e do Departamento
Nacional de Mão-de-Obra:
I - Dívjsâo de 1Ildicr..-''' de Preços
ao Consumidor (DNS);
n
Divisão de Processamento de
Dados - (DNSJ;
III _ Divisa0 de Pesquisas do Orçamento Familiar rDNS1;
IV -- Divisão de Rstudos do Mercado de Trabalbn (DNMü).
Art. 7.° O~ recursos orçamentários
consignados às unidades ora transferidas passam, igualmente, para o
Centro dc Documentaçào c Informática,assim como o acervo, pessoal.
ccrgos em comissão c runcões gratificadas com os respectivos ocupantes,
ate: que se processe a publicaçào elos
respectivos atos de provimento decorrente da aprovação co seu Rer;imento.
Parágrafo único. Aos ocupantes dos
cargos em comissão c funções grataücadas, ora transferidos, serão nxadas atribuições provisórias em ato do
Diretor do Centro de Documentação
e Informática.
Art. 8.° FIca o Centro de Documentaçãc e Informática incluirlo entre
os órgãos beneficiários dos recursos
cio Serviço dn Conta emprego e Salário do Ministério do Trabalho e
Previdência Social.
Art. 9.' As despesas com a execução
deste DRCl'eto continuarão a ser atencncus pelos recursos orcamentanos
próprios do Ministério co Tr"ll(l,Ul-O e
Previdência SocIal.

Art. 10. Este Decreto entrará em
vigor na data de SU!t publicação, ficando revogadas as disposições em
contrario.
BrasHia, 22 de março de 1972;
151:' da Independência e 84.~ da
República.
EMíl.IO G.

MÉDICI

Júlio Barata

João Paulo dos

Rel.~

DECRETO N° 70.316

\O' ezoso
DE 22 DE

MARÇO DE 1972

Altera a aenoreaiaçõ» de Fac:J.lãade
, de Ciência:; Adul'inislrativa:; Pais
de Barros para Faculãade de Ad'lni'ltó'tlação e Estalistica Paió' tte 8r17'
ros.
o Presidente da Repúbllca, usanc.
das atribuições que lhe confere o (11'-

alterado pelo Decreto-lei n.s 812, de 9
de setembro de 1969, e tendo em víeta o que consta do Processo
.
n° CFE 470-72 do Ministórto da Educação e Cultura, decreta:
Art. l° Fica autorizado ('> runcionamento do CUrsO de Estatdst.lca na
Faculdade de Adminíscraçac P. resta~istic.'t pai!'. de narros, manttda pela
Instituição Educacional Pais de Barros, com sede em São Paulo, Estado
de São Paulo.
Art. 2" Este Decreto entrara c:n
vigor na data de sua pubncaçàc, revogadas a!'. c1isposições em ccatrõrro.
nrasma. 22 ue março ele 1972;
151"
da
Independência e 114"
da
República.
EMíuo G. MtDTCr
Jarbas G. Passarinho

DECRETO N° 70.318

Ligo 81, ítem IH, da consuuuçao, e

tendo em, vista o que consta tlo processo n- Cl<'J<.; 1'10-72 do Minis~(;Tl'J da
Edueaçãu e Cultura, cecrera:
Art. 1° A. Faculdade ele ;_,i{jncl,,"~
Administ.\'utivlJ.s pnis de Bar-ros, mano
tldll. pela Instituição gduoaciona l PaIs
de Barros, com sede nn <:i.-wde ele
sac Paulo, Estado de Sâc r'ac:o. passa
a denominar-se I"actllrlad!,
roi'
Admmístraçãc c estcusuca Para cnnarres.
Art. 2 F:ste Decreto entrara em
vigor na data de sua pubücaeac, n'vognuas as cnsposlções em ccntrãno.
Brasilia, 22 de
man;o de 1\)72;
151
ela Independência l: J~o da
República.
EMíuo G. MtoICI
0

0

Jarbas G. Passarinho
DECRETO N° 70.317
MallÇO DE 1972

l)E 22

DE

MARÇO DE 1972

Reatstrilmi caroo, com o resrecuoo
ocupante, para o Ministério da rndustria e do Comércio, c já outros
pronidéncías.
o Presidente da República, usando das at.ribuições que lhe contere Q
artígo 81, item 111, da Oonst.itu.çao.
e tendo em vista o disposto "10 nrtigo 99, § 2". do Decreto-lei nO 20(1 de
25 de rcvercíro de 1967, cornbmado
com o artigo 20 do Ato Comptement.ar n- 52, ele 2 de meio de 1969. deereto,;

Art. lo síca redístctbutdo, para o
Quadro de Pessoal -, Parte Pennnnente - do Ministério du rnuusma
c do comercie, um cargo de soetausta, código CT-202 .12. A, com (. relinecnvo ocupante Geraldo Palva cs-

DE

22

DI<.

Autoriza o jUnclonam~nt() do Curso
tte
Estalístiea na Faculdade
I[/:
Administração e Estatística. Pais aI:Barros, em. São Paulo, SP.
o Presidente da República, csan<lo das atrfbuicôes Que lhe contere o
artigo 81, item H'I, da Conutituíção,
de acordo com o artigo 47 .âa LeI ..
nv 5.540, de 28 de novembro de 1iJ65,

pote. integrante dl'! iguais Quadro c
Parte do ex-Depa rtamcnto dos correios e 'rercgraros, atual Ernpresa
Brasileira de Correios e 'I'elégra.íos, do
Ministério das Oomuntcacões.
Parágrafo emco. O cargo ora recãstnbuido fica. transformado no de
Oficial de Administração, código AF·
201.12.A.

Art. 20 O disposto neste Decrl'!to
não homologa situação que, em virtude de slndicància, inquérito adrru-

nístranvo ou revisão de enquadramento, venha <lo ser considerada t-uta,

ATOS
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ilegal ou contraria a normas arlmmlstrauvas vjgentea.
Art. 3" O órgão de pessoal da. Empresa Brasileira de correios ~ 'I'clégratos remeterá ao do Ministério Ciól
Indústria e du Comércio, no cruzo de

30 (trinta) dias, a contar da vlgõncru deste Decreto, os assencamentos
Iuncionaís do servidor rcencioncoo no
artigo 1".
Art. 4° O ocupante rio cargo ora
redistribuldo continuara a oerceocr
os seus vencimentos e vantagens peío
ergue de origem. até que o orçamento do Ministerfo da IndúSGr,~ c (lo
Comércio consigne os recursos neeesearios ao pagamento da despesa oecorrente do cumprimento deste ato.
Art. 5" ES7,? Decreto entrara em
vigor na data da sua publtcaçào. zcvogacas as disposições em eontrárto.
Bra~ilia, 22
de março de 1972;
151" da
mõcceadencía -e 31" da
República.
EMíLIO G. Mnnrcr

IJ.larcus Vinicius P1'uli'lli de
Moraes
HlIyino C. coreouí

DECRETO N° 70.319

1):;;

22 DE

MA'RÇO DE 1972

Crw, a Comissão Coordenadora
do
troteio Aeroporto lnternacio(,'al '(1.r<
Manat!s (CCPAIM).

o Presidente da República. usando
das atrãbuicões que lhe contere o nrtigo 31, item IIl, da constncrcs.o. e
dA conformidade com o llrLigo '19 do
Decreto número 50.521, de 31 de março de 1967, decreta:
Art. i- Fica criada, no Milll~:;(~rjo
da Aeronáutica, a Comissão cccrcenadora do Projeto Aeroporto Internacional ele Manaus (CCPA1Ml, tncumhida di' coordenar todos m trabalhos rencuvos ao projeto e fi" COllS·
truçãc do Aeroporto rntemacienar de
Manaus, de conformidade com as Diremaee Bàsjcas para execução do
-r-rojeto Aeroporto rntemaeíonar de
Manaus", baixadas pelo Mini3tro da

aeronaunca.

srt: 2° A CCPATM é diretamente
subordinada ao Ministre da Aeronau-

uca.

Art. :lo Para a execução da t ua finalidade, compete à CCPAIM:
u) Proceder aos ent~nàirr.enco3 com
os orgâos do Governo visando conseguir orientação e apoio rinancelro
para o desenvolvimento
glollfl.J do
projeto,
b) obter recursos para o financiamente da construção e- da ;l"luisição
dos equípamentos neccssanos à oreracao do Aeroporto Internacional de
Manaus ;
cl pré-qualificar as firmas, na forma da legislação em vigor, pata as
cures de construção de aeroporto:
d) assinar os contratos retanvos às
obras e à aquisição dO.5 equípnmentos.
Art. 4" A Comissão Coordenadora,
do projeto Aeroporto Internacional
de Manaus é Unidade Adminístrata-

va ,

Art.. 5° A CCPAIM tem a segu1J'l.·
te constuuícão:
Presidente
asscsscna
Seção 'I'p.cnica-Admln1S.f,ratIVil.
d) Seção Auxiliar.
Parágrafo uníco. ü Presidente da
CCPAIM dispõe de secretana para
seu assessoramento pessoal, no trato,
entre outros, nos assuntos de rteraçoes
Públicas,
Art~ 6" Ao Prestrlente da CCPAIM,
além ele outros encargos que lhe rorem cometidos, compete:
aI representar o Ministério dói noronactíca em todos os atos legais que
se fi7.erem neces.~ários a execução do
Projeto;
b) soucnar Assessores Técnicos, sem
prejUí700 d~s /Unções ClOE mesmos nas
orgamzaçoes de origem:
C) exercer as atrrbutcões de orcenndor de Despesas previstas na legislação em vigor;
d) dirigir e coordenar todos os trabnlhos da CCl-'AIM;
eJ representar a CCPATM em .0'
c]os 06 atos legais pertinentes ti, mcema .
Al't. 7 A creamsacao pormenorizada dos órg,10s constltutivos da.
CCPAIM, bem como as respectivas
atribuiçôes, serão estabelecidas no regimento interno.
Art. 8" O Presidente da C:CFAIJVl
e Oficial General do Quadro de Otíciais da Aeronáutica, nomeada pele
Presidente da República.
a)
/.J)
c)

0
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Art. s. A Assessoria da CCPAIM é
consnnuo« por ouoiais do oorpo de
Oncial~ da Aeronautrca e puucronários do Quadro de Pessoal - Parte
permanente
CIo Mimnerio da Ae-:
ronauuca, mediante soucnaeeo do
Presidente da CCPAIM.
Parágrafo único. A Assessoria todera ser, tambcrn, pr-estada mediante contratações de serviços cem nrmas especmltzadas, na forma da legislação em vfgcr .
Art. 10. As Chefias dos órgãos da
CCPAIM. bem como os demais cargos serão providos nu rorma que dispuser o regimento interno.
Art, 11. A cuscnmmecnc da Lotação Funcional sera escabeiecru.i em
Tabela de Organização e Lotação,
baixada pelo Ministro da eecor.aun0>.

Art. 12. O Comando de Ap.nc de
Intra-estrutura prestara o »eeessario apoio à CCPAIM, até a completa estruturação dos seus órgãos de
admuustração financeira.
Art. 13. O Presidente da ~CPAIM
submeterá, no prazo de 30 (I.rintal
dias após a publtcaçâo deste Decreto, à aprovação do Ministro .ta Aeronáutica, o projeto de regimento mterno da Comissão.
Art. 11. Este Decreto entrará em
vigor na data de sua pubtícacãc. revogadas as disposições em contxano.
Brastlin, 22 de março i'c' 1~'l2;
151~

da

República.

rudependêncie e 8<>0

da,

Er.:fLW G. MsvIcr
J. Arariie Macêào

DECRETe.:! W"10.320
MARÇO DE 11172

DE

23

DE

Estabelece normas essenciais à im_
plantaçao do sistema de (;las,~i!i~
caça0 de cargos in~tiluido »eía Lei
n~ 5.615, de 10 da de~embr(j de
1910, e du outms proVldGnc~r..;s.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
81, item UI, da Constituição, decreta;
Art. IQ. Na elaboração e na expedição dos ;,to::. necessários à lmplan-,
taçãc gradativa do Plano de elas-

';99

sírícacão de Cargos ilrevlsto na Lei
n- 5.645, de 10 de dezembro de 1rJ70,
observar-ae-ão as disposições deste
Decreto,
Art. 2°, As Bquípes Técnir,a.<; de
alto nível, nu área de ceoa Minlstértc.
órgão integrante da Presldêncta da
República e Autarquia federal, cabe
estabejcecr, anualmente e mediante
:{!l.~istêncla téoníca do Departamento
ll.dmjllistJ.'a~ivo do Pessoal Civil, ór.,
gão Central d., Sistema de Pessoal
ClvJ1 da Admíntstracão Federal
(SH'ECJ, a escala de prioridades a
que se refere o artigo 11 Clil. Lei número 5.645, de 10 de dezembro de
1970, a ser submetida à aprovacãc
superior. na forma do Decreto número 68. '[~6, de ? de junho de 1971.
Parágrafo único. A escala de pnorldudes c.ctcrnüncrá a área, setorial
ou global, de aplicação do Plano de
Classificação de Cargos, Ti!lattvamente a Grupo ou a Categoria FUllC;Ona!.
Art. 3 Para efeito deste Decreto,
considera-se:
I - Cargo - a soma geral ne
atrrbutções a serem exercidas por um
funcionário;
II - Classe - o conjunto de cargos da mesma natureza funcional e
do mesmo grau de responsabilidade;
III - Categoria Funcionai - o
conjunto de atfvtdades desdobráveis
em classes e ídentdf.cadas pula nature;>;a e pelo grau dl'! conhecimentos
exigível para o seu desempenho;
IV ~ Grupo - o conjunto de Catenonas Funcionais segundo a correlação e afinidade- entre as atividades
de cada t.ma. fi, natureza, do trabalho
ou o grau de conhecimentos necessários ao exercíctc das respectivas
utrtbutcõee.
Parágrafo único, O cargo poderá
ser;
a) Em comissão quando, envolvendo atividades de díreçêo e assessoramento, Reja ele livre provimento 6
exoneracâo pela autoridade competente, sausreítos os requíaítos legula
e regulamentares cabívets:
b) ~fetivo- quando integrar classe de Categoria s'uncsonat, exigindose para o respectivo provimento, em
classe inicial, ou única, habilitação
em prova competitiva esocciuce ou
em concurso público de caráter eliminatório.
Art. 4.° oeue Grupo terá sua escala própria de níveis de classificaQ

•
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çâo. pelos quais serão dístríbuídas ae
orasses das respectivas oatezonas
Puncionaís .
Parágrafo único. Não haverá VIncctacãc. para qualquer ereitc, entre
as cscjadas de níveis dos mversoe
Grupos.
Art. 5," Os Grupos serão estrutura(lOS em tantas Categoria,'; b'unci"nal~
quantos terem os conjuntos de auvinades 'dentif'ícadas segundo a natuseeu c o grau de conhecimento.'. exigível para o respectivo desempenho,
Parigrafo urneo , Na constituição
uns Categorias s'uucíonais considerarse-á, prtmorciaímente, a conveniência de se aglutinarem atividades que
se idcnt.iriquem com as inerentes ao
Grupo,

Art. 6," O decreto de, cstruun ação
uc Grupo poderá estabelecer requísttos espectncos para ingresso na classe micíal, ou única. das Categorias
sunciona.s que o integrarem, bem como sobre progressão e a~censã.o funcionais.

Art. 7." Expedido o ato de estruQ db:iger'lte
do órgão Central do SIPEC aprovará, no prazo de 30 (trfntaj dias, as
especlücações das classes das respectivas Categorias Funcfonaís ,
Art. 8," A fixação do número de
cargos que deverão integrar as classes das Categorias xuncíonais, nos
Quadros de Pessoal dos Ministérios,
órgi'ius Integrantes da Presidência da
República, Territórios, Autarquias teceraíc e órgãos Autônomos, resultará,
necessariamente, das seguintes providências:
I Estabelecimento da tceeceo.
de acordo com a regulamentação próprta ;
H -- Redução global do número de
cargos em relação aos atualmente
existentes, corno determina o artigo 1:1
da Lei n.s 5.645, de 10 de dezembro
de 1970.
Art. 9. Fixado o número ce cargos. a constituição das Categoria.'!
Funcionais nos Grupos processar-se-a
meüants, a transformação ou transposição dos atuais cargos que irão integrá-Ias, segundo a ccrrclaçào dU3
respectivas atividades com as que forem inerentes a cada Grupo.
turaçãc de cada Grupo,

0

~ 1." Para
efeito deste Decreto.
ccnstãera-se:
a) Transformação de Cargos _
li
ertcmcão das atnuuíçõcs de um cargo existente.
b) Tr.1,nsposição de Cargos
o deatccumontc de um c a r g o existente
pa..a classe de atribuíções correlatas
do novo sistema.
§ 2." A transformação ou tracsposição dos atuais carr-os vagos deverá
processar-se de acordo com instrução
normativa do órgão Central do ....

SIPEC.
li 3." A critério da

AcJministraçti.o,
podcrao ser u-anstcrmactos cargos vagos de séries ue classes e classes smgula,r!"J> ex'stentes. mdependentemente da eorrclaçâo de nt.ívíõaões prevista neste aruao ouscrvudc o dispnscc
no parágrafo antenor ,
Art. 10. Os cargos vazes das elasses iniciais de Ca:eguria Funcional
serão providos mediante concurso público de pmvas ou de provas e títulaS, de natureaa compeuuva e cncnnatona. ou mediante ascensão ou
progressão funcional, em virtude ela
prova especifica, de acordo com (la
normas estabelecidas em regulamentacao próprja..

Par1igl'OJ,fo a-oco. Os ci\.rg0:5 vagos
das eiasses ínterrnedíartas e finais
surao providos mediante progressão
funcional. na forma da regulamentação pertinente.
Art. 11. O~ ca: gcs providos somente serão transrcrmadcs ou transpostes se 00 resnecuvos ocupantes,
além de possuírem o grau de escorancace e a !w,t -tecão crorteconar exi~

gíccs para o excrcícío das atívídadcs
da Categoria s'unctcnat, forem habilttacos em prova competitiva espcciüca
de caráter ejimínatór!o.
§ 1" A prova a que se refere este
ar-tigo será planejaria, orgaruaada e

executada

pelo órgão

Central

do

SIPEC, eonsiderundo-se habilitado o

funcionário que obtiver no

n:inimo

60% (sessenta por cento) do tJ,a\ de

pontos llrevll'.to para a prova.
~ 2Q OS cargos ocupados pelos runctonanos que não lograrem habilitarse na íorma neste ai tlgo passarão a
integrar quadros supleroentares, extêntos, de acorde COIll o disposto 1'.0
artigo 17 deste Decreto.
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§ 3~ Tratando-se de transformação
do Cal"P:OS, a prova deverá ser prece-

-dída de curso sspcciüco e intensivo
de treinamento realizado petas -mt-

caces de aperreíçoamento dos Milliste-íos, órgãos iIltegrantM da Prer.il'lênela di República, 'pcr-ntónos e entar.,
quias ff'.del'ai~, mediante permanente
'supervisão, coordenll<;iiu c contl',,\c cclo órgão Central do SII'EC.
~ 4'1 A prova de que trata e.~te artigo será aplicada na :tIea de cada
MilllstcriO, orgao íntearam,e (1" Presidência da República, Território e
Autarquia reeerrc. antes de concrec-.
sar-sc a providência prevista no artigo 1·1 cesto Decreto.
Ai-t., 12. Na hipótese de ocorrer empate em rat,ao (ia nota outdda na pl'O_
vn a que se retere " artigo anterior,
terá pr eferencia. para ínctusão no
novo sistema suM'ssiv:\mente:
1Q O funcionário que tiver logres-o
sado, na serro de classes, carreira ou
orasse singular a que pertencer o cargo a se- tc-ansfcrmado cu transposto,
em virtude de concurso público ou
prova pública de habilitação de carater competitivo;
2~ O runc'onano que tiver logrado habilíl .ção em concurso público
ou prova pública de hanuttação de
caráter
competitivo realizado pnra
série de classes, carreira ou classe
singular de atribuições afins com as
da Categoria suncrocer:
3" O ocupante de classe majs eíe-

vaoa:
4Q O funotonário de maior tempo
-de serviço na série de classes, raro
ren-a ou ciesse singular a que pertencer v cacgo a s-er transformado ou
transposto;
5 O funcionário que possuir reator
tempo de serviço público feder a I;
60 O íuncíonano que possuir maior
'tempo de serviço público,
Q

Parágrafo único. Na apuracão dos
elementos enumera-tos neste artigo,
tomar-se-a por case a sttuacêo run'ci-oJ:aJ. existente à ne.te. da pubíícacâo
do decreto de estautnraçao do Grupo.
Art. 13, P, inclusão no noVo~is
tema rícs atuais ocupantes de cargos
da carreira de Diplomata, e do Magist6r:o superior obedecerá a critérios seletivos, específicos, a serem

acscvcvo
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cstaccicoroos nos eecretos de cstruturaçâo dos Grupos U! e !V a que
se refere o aJ tigo 2" da Lei número
5,645, de 10 rte dezembro de 1970.
Art. 14. N(X; limitee da lotação
fixada para cada Categoria F metonat, a tl'anSformuçliu ou transpost<;00 dos cargos processar-so-a 1.tOJ.'
decreto, n1Rdia'l~e proposta do 1VJl~
mstrc de B>tado ou dirigenk de órgão mtecrante da Presidência da Re~
pública, Cncaminhada 00 Presidente
da
República ,1:01' uttermédío do
altRraÇ:'!,O do regime Jurídico 0:05
órgão C'é'llkal do SIPEe.
Parágrafo único. O decreto
de
transrc.macãc ou tc-ansposícão do
cargos, a que Se retere este artigo,
devera coutcr o quadro numérico nemoustrauve da situação anterior nos
cargos que poderão s~r atngidos De~
transformação ou transposição, bem
como da sttuaçâo nova deco- rente da
fixação numérica dos cargos, meneio,
nada no a:'tigo 8V deste Decreto.
Art. 15. Se o número de ocupantes
dos cargo>. a s-erem atingidos pela
trancrormaçno 0'1 transposrcão, habilitados na forma do artig'J ccste
Decreto, for msunctcnte para completar a lotação fixada para a Categoria Funcionai, poderào concorrer à inclusâc ocupantes de cargos
de quaisquer sertes de classes c classes singulares, ínücpcndeutemente da
corrcreçêo prevista no artigo 9?, desde oue possuam o grau de escotanuade e habilitaçit(} profissional cxigídos em cada caso e se submetam
WJ processo sereãvc estabelecido neste
Decreto.
§ 10 O disposto neste artigo somente será aplicado uma vez em remção ao mesmo funcionário, ainda que
se ta ate de
Categorias 'sunoionars
rnversas ,

A norma deste artigô não ínD
Grupo Diplomacia e
nem sobre o de Magistério na parte
refer-ente aos cargos de magtstérlc
superior.
Art. 16, A ínclusão, no novo sistema de ctasenícaçào de cargos, cos
fll11c\onálios habilitados obcclecerá,
rigor<Jsamente, il. ordem da ctasstncaçá() obtida
na prova específica
competitiva a que se refere o artigo
11 deste Decreto, observando-se, se
§ 2~

cirle sobre
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COI' O caso, OS critérios de de-sempate
enumeraõcs no artigo 12.
P Os dirig8ntes dOi> órgãos de
pessoal encanunharào ao órgão G8n~
trai do SIPEC a proposta de tnctcsão, acompanhada da relação nominnj dos funcionários habilitados, nos
limites da lotação relativa. a cada
Categoria Funcional c das disponibilidade!> orç,~,mentárias, de acordo
com a seguinte seqüência;
iv A dos ocupantes de cargos anogtoos pela transronuccão ou trenspostcâo a que se refere o artígo 9";
e, se 101' o caso.
2° A dos funcionárIos mencionados no artígo J5 oeste rxcretc.
2" A inclusão poderá O~/)~ rcr em
tocas as cresses OU nas cíasses intermedianas da Categoria Funcional, de
cima, para baixo, ou apenas na cl.~.o;
se inicial, coruorme ror estaoetectcc
no oeereto de estruturação do Grupo
ê

o artigo 4" do Decreto-lei nv !lUO, de
29 de setembro de '1969, sendo nulos
de pleno direito, acarretando a exoneração ou dispensa da autor-idade
que 01; praticar, os atos que contrariarem a presente disposição.
Art. 20. O or-ne Central do 51PJ;<;C
expedira Instruções complementares
às normas constantes deste Deeret.o,
bem como resolvera os casos omts
60S.

Art. 21. xste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogartas as disposições em contrário.
Rrasllia, 23 de março de 1972;
151" da Independência c 81' da
República.
EM\LIO G. MEOI01
.utrcao Buzaid
Aaalberto de Barros Nunes
orlando Ge.isel
Mario Gib~Qn Barbuza
Antonio Deljim Netto
Mádo David Anaraosza
L. F. Cimo Lima
Jarbas G. Passarinho
rena Barata
J. Araripe Macêdo
F. Rocha r.oaõa
MarclI:J V"inici'u~ Pratini de
Moraes
Btm,Jamtm MárUJ Ro,ptista
rotio Paulo dos Reis venoso
José Costa Cavalcanti
Hygi'JUJ c. ccreetu

ê

rcsoecuvo.
Art. 17 A medida que for fendo
lmpjantado o nove Plano, OS cargos
remanescentes, não transf.()rmados ou
transportes, passarão a
lut egrar
quadros suplementares, devendo sersuprimidos quando vagarem, sem.
prenuzo, para os respectivos ocupantes, das promoções e acessos que couberem.
Art. 18. O disposto neste necreto
aplica-se UlS nmctcnãnos agregados
por força do aruígu 60 da Lei 'número 3.780, de 12 de julho dI! 19r.O.
Parágrafo único. Na hlpótes: deste artigo c para efciI;Q da identificação da Categoria Funcional em que
poderá ser incluido o runctonánc,
cons.cerur-se-ão as atribuições do
cargo em comissão ou da função gratffícadn em razão de que tiver O{.'QI'rido a agregação.
Art. 19. Os ÓTg~,OS da Adminíatraçâ(J Públtcn g'cdcral direta e as Autarquias federais, em que " regime
jurtdtco do respectivo pessoal seja,
por força de lei, o da legislação erauaztusta, deverão observar normas
19ual~ à~ c$tabele()ictas neste Decreto.
Pnrágrnfo único. A estruturação
dos orurcs. bem como a compostcão
eras oategortas Funcionais mediante
a transrcrmeção de empregos e sem
alteração do regime jurtotco dos
ocupantl:l~. processar-se-á por decreto, de acordo co~ o que .determina

DECRETO NQ 70 321

Dl:

<;3 DE

MARÇO OE 1;J72

Re1!oga o Decreto que concedes ti empresa Companhia Raymond-!I1oT·
rison-Knud~en do Bm~il S. A. autori;:ação para jlmcionar '!la Rcp'1lblica Federativa do Brasil.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o 31"tigo 81, item m, da ccostuciceo, e
IlOS termos do oecrcto-tet n" l.fi27,
de 26 de setembro de I91D, eecretc:
Art. 19. stce cancelada, a t'edido,
a autorização concedida à Companhia
Rnymond-Morr'isen-Knudsen do Bra-

sil S. A., sediada !lOS Estados Ullidos da América. para funcionar no
Brasil, ficando, r,onseqüentemente, revogados o Decreto no H..763, de 15 de
revcrerro de 1944, e respectiva caro

ta.

ATOS DO F'QDER FXECUT1VO

Art. 2~

Este Decreto entrará. em
vâgor nc." data de SUl!. publlcaçáo,
revogadas as dispOl;ições em connano.
Brasília, 23 de março de 197~;
151." da Independência e 81.
da
República.
Q

EMíLIO G. M';;lJlCl

Marcus Vinicius Pml.ini ele Moracs

DECRETO N° 70.322
DE 23 DE
Mmço DE 1972

Aprova mcorioração de empresa de
energia elét1"ica no E~tado de São
Paulo, outorça concessão para uso
exclusivo àe aproveitamento hi~
tl1'áu.lico e da outras providências.
o Presidente da República, usando ela abrtbuição que lhe confere o

artigo 81, nem III, da Constítuíção.
combinado com o artigo 61 § lf do
Deereto-Iei n" 2,tl27, de 26 de setembro de 1940, e artigo i- do Decreto-lei n" 7.062, de 22 de novembro do
1944, combinado com o artigo 65 tetra G., de Decrete n" 41.D19, de 26 de
fevereiro de 1957, e, ainda nas termos
dos artigos 14(1 letra a, e 150 do Código de Águas
ccnsíceranõo Que o Decreto número 69.667, de 3 de dezembro de
1971 declarou a cassação oara os
efeitos do artigo 139 ~ 1" di; Código
de Af,'-las, da exploração dos serviços
de energia elétrica nos Municípíoa de
Pierlade f! 'I'apíra.í, Estado de SiD
Paulo, de que era titular a Empresa
Elétrica de Piedade S.A., por averbaçâo de transferência, para seu no-,
me, do manifesto de aproveitamento hldráullco apresentado rio processo no S.A. 1.Ü93-35;

Considerando que o meS/110 Decre-

to revogou os Decretos n- 15.475, de

5 de mate de 1944 c n- 21.370. de 26
de setembro de 1946, o prhneirc que

autonacu a Empresa Elé~rica de Piedade S. A. a runcíonar como emprcsa ne energia elétrica, e o segundo,
que outorgou à mencionada empresa
concessão para o aproveitamento da
eneune h.dráulica de um desnível do
l'lo Piraporu, no díatnto e município
de Piedade, Estado de São Paulo;
consiceranõo que o citado Decreto
nv 69.6ü?, de 3 de dezembro de 1971,
outorgou à Centrui., Eletrtcas de Süo
PaulD S.A. concessão para os servi-

'"'

ços públir.(}s de energia clôtnca nos
municípios de Piedade e Tapiraí, Es~
tadc de São Paute;
Consider:\llde. finalmente, que os
bens e instalações pertencentes à Em.,
presa Elétrica de Piedade S.A. Ioram transferidos para o ncrurtamcnto de AguQS e Energia Elétrica do
jsstaec de São Paulo através cscntura.s de compra e venda e doação
cclcbrudas entre aquela empresa e a
citada autarquia, e que o.'; refer-idos
hens e tnss.uaçõcs foram por esta
nunsrenoos para a Centrais Elétricas
de São Paulo S.A. -

CESP. exce-

tuando-sc, na própria escntura de
compra e venda ratada, uma usina
hjdr~!étrlca, seus bens móveis e ImOR
vela, instalada no sitio denomlnaco
Poço Fundo, distrito c mun.cípto de
Plconclc, Estado de São Paulo, e, ainda uma subestação abaixadcra e mais
;1, transmissão intcrlj8"ada com a linha Votoruntirn - Juruparà, bens e
mstaí açôes que, de aCÔl'do com o
uonslgnado na própria escritura de
compra e venda mencionada. seriam
transferldos para ~ S.A, Indústrias
votorantun, para seu uso exclusivo,
decreta:
Art. 1". Fica aprovada a íncorporação da Empresa Elét,rica de Piedade S.A. pela S.A. Indústrfas Votoranüm com sede no gstado de São
Paulo, procedida na Assembléia Geral Bxlraordinária dessa Sociedade reahzada no dia 23 de junho de
HJ70, ttoando, outrossim, aprovadas as
conseqüentes moorncacões estatutarias nela previstas, inclustve a f"Te_
ViW~O do capital social tia S.A. In;
dúsbrras vctorantím para
o-s 54rl.ú80.()OO,OO (quinhentos e quarenta milhões c seiscentos e oitenta
mil cruzeiros).
A::,t. 2°. E' outorgada à S.A. Indúst.rias vctcrantam concessão para o
aproveitamento Lídráultco de um trecho do rio Plrapora, nÇl local â!'"n.ominadJ POÇD Fundo, snuarto no dIStrítc sede do municipio 'de Piedade,
Estado de São Paulo, não conferindo
o presente ululo, dcrczaçãc de P()der
Púbcico à concessionária.
Art. 3~. O aproveítamento se üestcna !;. produção de energta e~Hrica para uso exclusivo da eoneessionarta,
que não pudera fazer cessão a tere.elras, mesmo a Utuio gratuito.
parágrafo único. Não se compreende na, proibição deste artcgu o reme-
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cimento de energia aos associados da
conccsstonérte e vilas orerar-as de
seus empregados, quando construídas em terrenos de SU:l. proprjedade.

Art. 4°. A concessionária rtce obrtgada a cumprir o disposto roa Código

de AgUR!J, leis subseqúentos E regu-

lamentos.
Ar~. 5". A presente concessão vigorará pelo pram de 30 (trinta) anos.
Art. IP, Fica a eonccssionarta obrígada a requerer ao Governo Federal,
no" seís (6) últimos meses que antecederem o torramo do prazo de vigência da concessão, sua renovação,
mediante as condições que vierem a
ser estaoerecraas ou a comunicar, 110
mesmo prazo, suo. dests.tência ,
§ t- No ('.[\50 de desistência, r'cc
a critério do Poder ooccertonte e:orj.
gir que a concessionária reponha, por
SU.~ conta, o curso dágna em seu primitivo estado,
§ 2", Compete à concessionária P!OVocal' que o Governo do Estado de
São Paulo, titular do domínio das
águas. se marüreste, nos dois (2)
anos que antecedem o fim do prazo de vigência da concessão, sobre
MU Interesse ou não pela reversão
dos bens C' instalações e, encaminha!
dentro do mesmo prazo este pronunciamento ao Poder Concedente.
Art. 7". O presente Decreto entrara em vígor na data na sua pubücaça0, revogadas as cüsposrcões em

contrano.

Rras\Ha, 33 de março de 1972;
151" da Independência e 34' da
República.
EMíLIO G. Màrrrcr
Benjamim MárÚJ Baptista

DECRETO

~"

70.323 1972

Dl!:

23

DE

MARçO DF.

Dec'/.(Jra de utilidade pública, para ten»
de constituição de ~'ervidao, uma
faixa de terra ãestin.ad.a à patsagem da linha de tranmusenc coasiruiâa: no Muni(,."ÍpÚJ de Juazeiro
1Ul Estado da Bahia.
'

o presidente da República, usando da aunbuícão que lhe confere o

artigo fll, item UI, da Constituição e
tendo em vista o -üspostc no artigo
151 letra c, do Código de Aguas, re-

gulamentado pelo Decreto nv 35.851,
15 de julho de 1954, decreta:
Art. 1". Ficam declaradas de utilidade pública, .:IlJ,ê:a fim ele constttuicãc de servidão admlmstrat.íva, as
áreas de terra, situadas na faixa de
60 (sessenta) metros de largura, tendo corno eixo a linha de transmissão
estabelecida entre as subestações de
Barro vermelho e de Juazeiro, ambas s;tuadas no Muruntmo de .ruaze.ro, Estado da Bahia, cuja pjan,
ta de situação :r. 8.245 foi aprclVaõa
por ato do inrotor-ncrat do Deoa rta ,
monto Nacional de Agt;as e Energia
Elétrica, na processe MI.Iiffi n- 706.381
de um,
Art. 2". Fiea autorizada a Com-

de

0

panhia. Hldro EI&:riea do São Pran-,

ci"co a promover a consutuícão de
servidão adrrunlstrativr; nas referidas
áreas dE'> terra na forma da legáslaçH.O vigente. onde tal se fizer necessarío, para a passagem d:t linha
de transmissão referida no artigo lo.
Art. 3". Fica reconhecida a conveniênda tia ocnstítuicão de servidão
admlntstraüívu necessária em favor
da Companhta Ridr,Q Elétric. rio São
Pranoiseo, para o fim indicado, a
qual compreende o direito atribuido
à empresa concessíonàna de pra ti·
cal' tonos 0.0: atos de oonstrucão, operação e manutenção da mencionada
linha de transmissão e de linhas t-elelP'áfiea~ ou telefônicas al1xiliarM,
bem eomo suas posslveis '''lterilções 011
reconstruções. sendo-lhe assegurado,
ainda. o acesso à área da servidão
:l.trIJ,vés de prédio serviente, desde
que não haja outra v~a praticável.
§ I". Os proprietários da~ áreas dt'!
tarre. atingidfts pelo onue, limitarão
o uso e gozo das mesmas ao quo
íor compatível com fi existência da
servidão, abstendo-se, em consequênria, lia. práttca, dentro das mesmas,
de quaisquer atos que embaracem ou
causem .snos incluídos entre eles
os de erguer construções ou fazer
plantações de elevado porte.
§ 2" A CO!T'.pa:r.h\[. Hidro Elétrica
do São Franc:soo poderá promover,
em -Juízc, as medidas necessanas à
consbttutcão da servidão administrativa de caráter urgente. utiliza:r.do o
processo jud.cla.l estabelecido no Deereto-rei no 3.355, de 21 dE'> junho de
1941, com as modificações introduzidas através a Lei nv 2.7SG. de 21
de maio do 1956.
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Art. 4". Este Decreto entrará em

vigor na data da sua publicação, revogadas ai; disposrçôes em contra-

rio.

Brasília, 23 de março de 1972;
151 0
da Independência e 8i"
da

República.
EMiuo G. MF.n[CI
Benjamim Mário Baptista

DECRETO NÇ 70.321
MARÇO I)I!:

dando ao que consta do Processo -

M. J. 10 246, de 1971, decreta:

Art.

19 E' declarado de utilidade

púbnca, nos termos do artigQ

1~

da

Lei si, de 2B de agosto de 1935. combinado com o artigo 10 do Regulamento aprovado pelo Decreto nv ..
50.517, de 2 de maio de lS61. o Liceu
ele Artes e onctos
LAO, com sede
em Limoeiro do Norte, Estado do cee-

rá.

DE 23 DE

1972

Autorioo o funcionamento do tnsntuto Universitário Paulista, ()7fI, !São
Paulo ~ SP.

o Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição, de

~~~~~~ d~1~8 o d~t~go~e~~r~lad;e~9Gn;,

alterado pero Decreto-lei 119 342, ele
9 de setembro de 19(59 e tendo em
vista o que consta do r-recesso nO CFE
-- 744171, do Ministério da Educação
e Cultura, decrete.:
Art. 19. Fica autorizado o runcíonameuto do Instituto
UniWrsila:'io
Paulista, com 00 Cursos de s'sícoiogia, comuníoaçâo, Letras e Pedagogia, mantido pela Sociedade Universitária Paulista de gnstno Ren,)vado
Objetivo (SUPERO) com sede nu cidade de são Paulo, Estado de São
Paulo.
Art. _29
Est.e Decreto entrará em
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrarie.
Brasnía, 23 de março de 1072;
151. do. Independência e 84." da
República.
Q

EMiLIO G. J\1ÉDICI

Jarbas G. Passarinho

Art. 2° Este Decreto entl\\ri AIU
vigor na data de sua publícação. re·
vosadas as dísoosícões em contrário
urasnta. 24 de março de 1972;
151~ da Independência
c 849 da
República.
EMÍLIO G

MÉl'mlt

Alfredo Buzaià

DECRETO N° 70.326 MARÇO DI!: 1972

DE

24 llE

Piu,lara de uunaaae plÍ.Nica o Educandário Madre comuna ee .tesus,
com sede em Curitiba, Estado do l:'araná.

O Presidente dfl República, usando da atr-ibulçào que lhe confere o artigo RI, item III, da constítuíção. e
atendendo ao que consta do Processe
M. J. 4.434, de 19'1l, decreta:
Art. 1° É declarado de utilidade públíoa, nos termos do I;l.rUgo 1 da Lei
91, de 28 de agosto de 1935, corncínaco com o artigo 1° do Rf'gu!:l.mento
0

aprovado pejo Decreto nv 51).517, de

2 de maio de 1961, o Educandário Madre carmeía de Jesus, com sede em
Curitiba, Estado do Paraná.
Art. 2° Este Decreto entrará em vigor na data de sua pllbJir.aç<1o, revcgndaa as disposições cm contrnno.
Brasília, 24 de março de '-972;
151~
da Independência e Bolo da
República.
EMiLIO G. Mlil)lCr

DECRETO N9 '/o _.325
lJE 24
MARÇO DE 1972

DE

Aureao

Buzaid

DECRETO N°
Declara. de utilidade pública o Liceu
de Artes e Oficio~ ~ LAO, com sede
om: tsmoaro do Norte, Estado do
(,..'cal·á.

O prestüente da República. usando
da arnbutção que lhe confere o artigo

81, item UI, da Constituição, e aten-

70.327 DE 24. DE
lIlll.RÇO DE 1972

Dec/wra de 111.Úidade pública o Ginásio Nossa Senhora das Vit6rws, cum
sede em Açu., Rstado do Rio Griln~
de do Norte.

o Presidente da República. usando
da atribuição que lhe confere o artl-
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go 31, item II!, da. conetitutcao. e
atendendo ao que consta no processo
M. J. 52.783, de 1\171, decreta;
Art. 10 É declarado de utihdadc pú-

REGULAMENTO
DA
COMISSAO
HRASILEIRA DE ATIVInADES
ESPACIAIS
CAPrrULO I

blica, nos termos do artigo 1° da Lei
91, de 28 de agosto de 1935, oombma-

do com o artigo 1" do Regutamunto
aprovado pelo Decreto n- 50.';17, ôe
2 de maio de 1961, o Gtnâsto Nossa

Senhora tias Vitórias, com sede em
Açu. Estado do Rio Grande do Norte.

Art.. 2° Este Decreto entrará em vigor nü' data ele sua publicação. rcvo-

gudaa as díscoaíções em contrário.

Braaífia, 24 de março de 1972;
151? da Independência e 819 da
Repúhllca ,
EMíLIO G. MBDrcI
Alfredo Buzaid

Da Finuliaaàe

Art. 1? A Comíssão Brasileira de
Atividades Eepactais (CO BAR) , criada.
pelo Decreto nn 68.099, de 20 de janeiro de 1971, tem como finalidade
assessorar o Presidente da República
na consecução da Pcliblca Nacional
de Desenvolvimento da,", AtIvidades
Espaciais.
Parágrafo único. A COBAE é um
órgão complementar do Conselho de
Segurança Nacional.
CAPiTULO II

DF.CRE'l'Q

N~

70.328

J.lI;;

24 1.11::

Da Organização

MARÇO DE 1972

ApTO/la o Regulamento da Comissão
Brasileira de Anaaaaes Espaciais c
dá outras mm>idenÔas.

o Presfdente da, aeooeuce, m;a,ndo
que lhe confere o
artigo 81, item IH, da Constituição, e
de acordo cum o urtiga Bo do Decreto
no 68,099, de 2() d€ janeiro de HI71,
decreta:
Art. 19 Fica aprovado o Regulamento da Comissão Brasileira de Atividades Espaciais, que com f'_~1:€ baixa,
assinado pelo Presidente da Comissão
arasneira de Atividades Espaciais.
Art. 29 O presente Decreto entrará
em vigor na data de sua publicação,
ficando revogadas as disposições em
contrário.
elas at.rrhurçôes

Brasília,

24

de

março

1:>19 da Independência
República.

de

e

1972;

84~

da

EM!LlQ G. Mánrcr
REGULAMENTO DA
COMISSAO
BRASILEIRA DE ATIVIDADES
ESPACIAIS

Capitulo

I

Capítulo H Cupttulo III -

Da Finalidade
Da Organização
Da Competência

Capitulo IV

Do Funcionamento e
Atrlbuições

Capitulo

Das Disposições
Gerais

V -

Capitulo VI - Das Dísposíções
Transitórias

Art. :00 A COBAE é constituída ce:
T - Presidente:
II - Mcrnbroa:
- Riepresentante do Ministério da
Marinha;

- Representante do Mlnistêrio do
Exército;
- Representante do Ministério das
Relações l;::xteriorE',<,;;

-

Representante do Ministério da

Fuzenda.;

- Representante do Ministério da
},;c'<ucação e Cultura;
- Representante do Ministério da
Aeronáutica;
- Representante do Mimsténo do
Planejamento e coordenacáo Geral;
- Representante do Ministério das

oomumcacõee:

- Representante do Estado-Maior
das i-orcas Armadas:
Representante d, secretariaGeral no Conselho de Segurança
Nacional;
- Representante do Conselho Nacional de Pesquisas.
IH -- secretana.
IV -

Subcomissões permanentes ou

Especiais.
§ 1'1 O Presidente da COBAE, dire-

tamente subordinado ao Presidente
ela Repl1blica, é o Chefe elo EstadoMaior das Forças Armadas.
§ 29 os Membros dil- COBAE, índlcacos 1)el05 ULulares dos órgãos rcpresentados dentre as autoridades de alta
categoria funcional e elevada capací-

Aros no
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dade técnin0-prof1:ilüonal, eerêo nomeadas pelo presidente da República.
Art. 3° A secretena da. COBAl' se
coropõe de:
J - secretário;
II ~ SecretArio-Adjunto;
111 -- Assessoria.
§ 1v A coni;tituiçíio e os trabalhos
ela. Secretaria serão assegurados pelo
Esta<:.lo-Ma.ior das Forças Armadas.
§ 29 A Secretaria é subordinada diretamente ao Reprei;entante do gstado-Maior das Forças Armadaa.
Art. 1° O Secretário e os Mem"oros
da Assessoria serão oficiais superiores
de qualquer das Forcas Arm:l,r!as, servindo no EMFA. nomeuõos pelo Presidente da. COBAE

VI - Realizar a coordenação superior dos programas de cooperação ~~~
terna, em ert.ícutacãc com o 'V[inistério das Relações gxtcnorca.
VII - Acompanhar a execução da
programação estabelecida.
VIU - gmítir pareceres e suuestões
relativos aos assuntos de ativioaoes
espaciais:
a) quando determinado pelo Presidente da República.;
b) que devam ser suomou-íos ao
Conselho de gagurança rcacíon cl,
c) por ímcíatíva própria em cmaecuênoía do exercíclo das de,nilJs anvídades de sua competência
CAI'Í1'U~O IV

Do Funcionamento e

Art. õv As Subcomiasõcs serão cons-

ütuídas em caráter permanente ou
especial e d~US membros dcsignaôos
pelo Presidente da COBAl':, na forma
deste Rep;ulamento.
CAPíTULO UI

Da Competência

Art. 6" A COBAE compete:

I - Submeter ao Presidente da República propostas de díretríacs oara a
consecução e atualização da P'lijticfi.
Naeíonal õe Desenvolvimento das AtIvldades Espaclaia (PNDAEl.
II - Blaborur projetos de atualiza.
ç:í.o rh lertislaçâo em vigor, -e.attva
aos a83un\.03 das »uvrdaoes espaeta.ts,
de modo a. ajustá-ta ao csteberec.oo
nas Dirctrfses Gerais para a Politica
Nacional elp. Desenvolvimento 1a:1 atividades uspacíaís (DG/PNDA.E:l.
111 - Apreciar c submeter 'Í. .onstderação do Presidente da Repúuliea o
planejamento e os prog'rumaa anuais
e plurianuais de atividades espaciais,
propondo prioridades para os projetos
que os integram.
IV - S~gcrit· a dcsünação de recursos ünanceíros para incrementar o
oesenvoívímonto das atividadf"s espaciais por meio de dotações orçamentá-rias ou de outras fontes, inter-nas ou
externas.
V
Coordenar, em arttculacãc com
o Ministério do Planejamento e Coo-csoaeão Geral O~ programas e orçamentes anuais e plurianuais 'te n.tivl-dades espactais, civis e rnnttares ,

AtTi/.Jui~[jC8

SF.çÃo r

Da r'resicêncrs
Art. 7° O Presidente da COBAE dirigirá suas atividades c presidirá suas
reuniões.
Parágrafo único. Nos impedimentos
do Presidente, responderá pelo cxpeciente c pela Presidência, o R,"'TIl"esentente do EMFA c, na ausêncía deste,
o membro titular Representante do
Mirnstúrlc de mais alta precenênota,

observaõa.a ordem indicada no item
Il do artigo 2".
SEÇÃO

rr

Das Reuniões

Art. 3" A Comissão se reunirá:

I - Pur convocação do Presidente
da RepÍlblk.a.
TI - Por convocação de seu P"~SiM
dente:
a)

F:m

se~s.'io

ordtnárta, menear-

mente, através comunícneão feita pelo
Secretário com antecedência mínima,
di, sete dias.
b) Em sessão extraordlnárl.a, por
comunicação com anteccdónela mínima de quarenta f'. oito horas.
c) Em sessão especial, para I.runsmissão de cargo e posse de novo Presidente da COBAE.
Parágrafo amco. O Presidente: CDIlvocarú também a Comissão em SC;:;f~.O
extraordinária em atendimento a pe-

aos
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{tua de, pelo menos, um terço de seus
membros,

8rt. 0° 1\6 reuniões serão reatiaa-las
na sede do EMFA com o apoio ce mstataçõee e serviços neste órgão,
Art. 10. 1\ COHi\E só poderá reu-

nir-se com a presença de, no mirurno,
Bete membros.
Art. 11. Quando convocados pelo
Presidente da CORAE, poderão parti'

cipar de roúníões ua comissão, na
qualidade de assessores sem dlrettc a
voto, os Diretores das ínsübutcõee nacionais de pesquisa e ensino que ~'õ! dediquem às atlvícindcs espacial," ou
quaisquer outras autondaôes de reoonhecldo
valor
técnlco-profiestonal
nesse campo.
Art. 12. As reuniões da COBA,,~ e
de suas Subcomissões terão caráter si-

giloso, e para assisti-las, ou delas PaI"·
ticipar, SÓ terão ingresse no recinto
em que se realizam;
I - O sresiaente
II - Os Membros
111 - O Secretário
IV - O SAcretário-Adjunto e' os
Membros da Assessoria
V - As personalidades convocadas

pelo P,esidcnle na forma do arueo lI.
VI - Outros elementos da Secretaria, a critério do Presidente.
Parágrafo único. As reuniões especiais de que trata a letra cio Jneiso
n do Artigo 8'" serão púbhces, sendo
vedado tratar-se nelas de matéria sigilosa das a.tcvidades de competência
da CODAE.
SEÇAO

rn

Das Subcomissões
Art. 13, Anualmente, na pr.meíra
reunião da COBAE, o Presidente d!:'·
s.gnará o Coordenador e os Merulnus,
estes em número de, pelo menos dois
para cada uma das seguintes Sl;bc~
missões Permanentes:
SUBCOFE - 1 - aaoccmrssxo Per·
mancntc «c Politíca c Legialaçao .
SUBCOPE - 2 - anoccmtssão Per·
manente de Planejamento e Orçamento.
SUBCQPE
3
auncomissao
Permanente de Aeoznpanharnentc de
Execução de Programas.
SUBCOPJ:o: _ 4 - gubcomissâo Per·
manente de Cooperação zxtenor .

Art. 14. O presidente, por tnteàatt-,
va nrõona ou per dectsâo da COBAE
designará um relator, 011 llnu oas.
Subcomissões, para Q estudo ': apreciação preliminar de qualquer aasunto dp competência rl,~ COBAE:. subme.
tido à sua apreciação ou cecrsao.
Parágrafo únfoo , Para assun+",s de
excepcional relevância, assim considerados pelo Presidente, ou 'OT proposta ele um dos Membros c aJ)r{)vadu
pera COBAE, será deaignada urna
Subcomíssâo Especial constit.llid~, por
um Coordenador e doiS membros também deslgnacos pp.lo Prp.siden',:."
Art. 15. Os assuntos da competência da COBAI!: serão dàstribuírlos. reP;U1i\f e nmmarmante, M Sllb.conl\saões permanentes como indicado a ~c
guir:
I
SUBCOPE - 1:
- estudo e elaboração de propObt.'lS'
de drretrizes para a consecução di•..
PNDAF:;

- esraõo e elaboração de orcjetos.
de atualízacco da legrslaçáo em vigor,
Inclusive da PNDAI!:.
H - SURCOPR - 2:
integração e coorôenação dcs,
planejamentos, programas e orcamentos anuais e prunanuaís, ctvrs e nuütares ;
- análise dos recursos rmo-iccrros
internos e externos e sugestão de SUl:'.
destinação;
- sur;edão de medidas para incrementar o desenvolvimento das s tíví-

dades e.5paciais;
- Indicação de prioridades para (lSprojetos que integram os programes.

rrr --

SURCOPE -

3:

acompanhamento da execuçãodos oroarnrcas estabelecidos, -tvie e
militâre.5;
- medidas de coordenação ec-«: ou'
setorial da sneoucão dos programas,
inclusive dos decorrentes do: -r ataoos,
aCOrdos e convênios internacional'.
IV -

SUBCOPE

4;

coordenação superior dos programas de cooperação externa;
- acordos, tratados e convén.os internacionais;
- acompanhamento do desenvolvimento das atividades espacsccs c c órgãos estrangeiros 011 internacíonaís .
Ar~, 16. Os tclatórios. pareceres, resoltlções e propostas das Bubcom.s-
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eõss, serão distribuidos, com antecedêncta mínima de sete dias, aos rnembras da COBAE e a.presentadcu em
reunião da Comissij,-o pelo respectivo
Coordenador da Subcomissão.
sEÇÃO IV

Das AtrilJuiçues do Presidente
Art. 17. Ao Presidente da COBAE
compete:
1 Convocar as reuniões (la Comissão, determinando o local, dia. hora e arrenda.
I l --- Presidir as reuniões, formular
as questões a serem subrnctidns [t voto
do plenárío, eabendo·lhe o voto de deaempa.tc quando for o caso.
III - Ouvir o parecer cios membros
da COnAl': no al'sunto.de sua rompetêncta, adotando a Indicação das preí'erênetus da Comissão mediante cserutfnlo por maioria de votos.
IV _ R.epresentar a COBAE em
SeU'S relações externas.
V
Assinar os Termos de Posse
dos Membros e rubricar as atas nas
reuniões.
VI - Designar Coordenadores, Relatores e os Membros que devam constituir as Subcomissões,
VII - Nomear o Secretário, o Secretárto-Adjunto e os Membros da
assessoria.
,T~1KI
VIII - Convocar rxretcres de rnstituiçnef; nacionais de nesouísas c ellsino que se dediquem a atividades
espacíats ali quaisquer outras autondados de reconhecido valor técnicoprofissional nezse campo, para que
pa.rtccipem, na qualidade de assessores, de reuniõ",s da. Comissão ou de
suas Suboormssóes ,
IX Encaminhar Exposições de
Motivos :LO Pl'esídenre da l{epública
~~~AE~até,ja tle competêncta da
Baixar inl;truçoos sobre os
serviços da comissão e de sua secre..
tarja, assinar portarias e avisos designar o pessoal civil e militar, e delegar poderes ao gecretárto para a prática de atos de natureza admlnist.rative.
XI - Praticar todos OI; atos necessários ao cumro-ímcnto das atividades
de competência da COBAF., »revrstas
no erugo 6Ç deste Heg'ulamcnto .
X

-

nseccnvo
Das Atribuições dos Membros
da COBAI!:
Art. lI>. Aos Membros da CüBAE.
compete:
I - Participar da,'; reuniões.
11 Estudar e reja-ar processos
que lhes terem distribuidos, emitindo
parecer.
lU Deliberar, em reuniões da.
comissão P. de suas uuucomíssõee,

conforme estabelecido neste Regulamento.
IV - Tomar parte nas uiscussous e
votações. apresentar emendas ou Hlbstítutacos M conclusões dos pareceres e
propostas de resoluções e pedir vístas.
de processos ou adiamento de rüscussêo.

V - InteeJ.'ar as Subcomissões Permanentes ou sxreciats, para que forem desi;c:nados. pelo Presídeate .
VI - Requerer urgência, fundamentada, para zncíusão, após esgotada a.
agenda, de discussão e votação dos
processes não incluídos na mesma,
bem 001110 prioridade para dlseussâo
ou votação de determinudc assunto.
VII - Apresentar pmpmta 011 indicações e levantar questões de ordem.
VIII - Prestar informaçÕ<>.E, apresentar relatórios e romecer elementos.
relativos às atividades planejadas,
programadas, em execução ou escc.l/tadas no órgão ou setor de atribuiçõcs do órgão representado, nzadas à
compatência da COBAE,
IX Propor a convocação, pelo
Presidente da COBAE, das personalidades de que trata. o a.rti::;o 11, nas
condições :l,a previstos.

X - Apresentar voto em separado,
com opinião oriunda do órgão querepresenta, quando discordar das opínifu>,'; da. maioria.

sl1:Qiio VI

Das Atl'lbuições do Representante
.DO EMFA
Art. 19. Ao Representante do EMFA
compete. além das at.nouicões do artigo anterior;
I - Responder pela Presddêncta e
preeldtr as reU:1iOC5 da COBAE, no
impcuímentc do titular.
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11 - Orientar e coordenar 03 serviços técnicos e administrativos d:J3
órgãos integrantes da secretcna.
III - OrgR:1izar as pautas das reuntecs da COBAE.
IV - Promover, no âmbito do Estado-Maior das Forças Armadas todas
<1.5 medidas necessárias IW apoio e !W
.runcionamento da COBAF:.

V - Propor os auxiliares para os
órgãos da Secreta.ria ,

Tão por conta dai> notações elos órgúos
que representam.
Parágrafo único. As despesas de ouc
trata este artigo rclat.lvas ao pessoal
da Secretaria da COBAE correrão por
conta das dotações à, àispo1iiçao do
ECV1FA.

Art. 25.

Os cases omissos serão

resolvidos ;.:do presidente da CODAE,

ouvidos O~ órgãos dil'€tamente ligados
ao assunto. quando fo"' o caso,

VI
Desempenhar outras atnbuíções de que for incumbido pelo Prest-

CAPÍTUT,Q VI

dente.
Das

Das Atribuições do Senretárto

Art. 20. Ao Secretário compete:
T Secretariar as reuniões da
',COBAE e elaborar as respectivas atas
e os termos de posse do Presidente e
.dos Membros.
II -

Dirigir a Secretaria e provi-

Disposil-'õe~

'f'umsitórias

Art. 26. O Presidente da COBAE,
dentro de sessenta cios a contar da
aprovação deste Regulamento, fará
elaborar e nprovurà
Interna da CODAE.

o

Regimento

Brasília, 21 de março de 1972. -

General-ele-Exército iaouo SardMzbem, Presidente coa Oomil'l','io Rra.si-

leira de Atividades eorec.rcs.

·denr,i.'l.r todo o expediente da CORAF:.
DECRETO

sr,çÃo vrrr
'Das Atribuições do Secretário-Adjunto
Art.

31,

Ao

secretário-Adjunto

compete:
:1 - Substdtuir o Secretário no seu
impedimento.
II - Auxiliar o seeretàrío em todas
,1J.~

suas atividades.

SEÇÃo

IX

Das Atr:buições da Asscsscna
Art. 22. A Assessoria compete
assessorar o Presidente e oa Membros
<:ta CORAF', em assuntos de competênclu da ccmtssão.

CAl'fTULO V

Das Disposições

N~

70.329 -

D8 24 DE

lI".ARÇO DE 1972

Gerai~

Art. 23. A.~ runçôes de Mf!mbr05 da
ÇOBAl!: n50 scrao remuneradas, sendo
pOJ:0m consideradas missões de I'Rfviço
relevante.
Art. 24. As eventuais despesas de
tra,\lsporte, diárias ou de outra natu.reea, ucs Membros da COBAE corre-

Conceàe reconlwcimento à Frtr.1l1ãade
de ruosotía. Ciências c. Lc.~rl.ls da
ltapetininga - SP.

o Presidente da República, usando das atribuições que lhe confere o
artigo 81, item IIl, da ocnsutujção,
de acordo com o artigo 47 da L(>j nú-

mero 5.510. de 28 de novembro) oe
1968, alterado pelo Decreto-ter número 842, de II de setembro de Hlf.ll e
tendo em vista o que conste do j-rocesso CB'E nO 237-71. do MiniS1~l'io da
Educação e Cultura, decreta:
Art. 1° F. concedido reconnectmento li. Faculdade de Pilosofia, Gi0ncias

e Letras de rtarenn.naa, com os cursos dl< Licenciatura de Pedag'lgia. Ci"meias Sociais, História e Letr-as. mantida pela Associação de Ensino oe
Itapetininga com st.'de em rtar.euntnga, Estado de São Paulo.
Art. 2' ~stc Decreto entrará em vi,
gcr na data de sua publicação. revogadas as

dj~,posições

jsrasnta,
151"

da

República.

24

em contrarío.

de março

Independência

EMir.lO G. MF.DICr

Jarbas G. Fassarinno

de IS72;
B4~

da

eu
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DECRETO N" 70.330 MARÇO DE 1972

Dl'

M

:JE:

Concede reconheci1nento à Uni'i.c'f?/"sidacte Gama lo'ilho, no Estado
da
Guanabara.

O Presidente da Rcpúblíca, usando das atrihuições que lhe contere o
nrtie;o 81. item UI, da Con~tituiçãp,
.dc acordo com o artigo 47 da Lel numero 5.540, de 28 de novembro de
1968, alterado pelo Decreto-lei númerc 842, de a de setembro de Hl69 e
tendo em vista o que corista, uc Processo nv CFE 51-72 do Mirnstórlo da
Educação e Cultura, decreta:
Art. i- ti: concedido reconhecimento
à Universidade Gama Filho, rnunnca
pela Sociedade trntversttsrta Gama
Filho, com sede no Rio de Janeiro,

Oll revisão de enquadramento, venha a
eer con~iderat'l(l. 111lIa, iler:al ou COIl~
trá.L·lll a normas aámimal.rativas em
vigor.
Art. 3".
O órgão t'le pessoal da
amorcsa Brasilclra de Correios e Tp.tégraros remeterá ao do Mini;;t;Prj,o
das Relações rãxtenores, no prazo do
30 (~rinta) dias, a contar da publicação desta Decreto, 03 assentamentos
íunciouais da servidora mcncionaoa
no artigo : v.
At"t. 4~, A ocupante do c:tl"Ro ora
reosstnouiõo continuará a perceber
seus vcncímentoa e vantagens oJt>10 órgao de origem, até que o orçamento
do Ministério das Relações Exteriores
consigne os recursos ncceSSar103 ao
pagamento das despesas resultantes
de cumprimento do que dispõe este

Estado da Guanabara.

ato.

Art. 2" Este Decreto entrara em vigor na data de sua publicaçii», revogadas as disposições em contrário.
arasnte. 24 de março de 1912;
151" da Independência
84" da
República.

Art. 5°. Este Decrete entrar:'! em
vigor na data, de sua pllblica~.ão,
revogadas as disposições em contrario.
nresme, 27 de março ÚI' liln·
151. da Independência e 8.1." dá.
República.
0

EMíLIO G. MP:DJ:CI

E;vríLIú G . .:vIf.nICJ:

Jal"bas G. Paceariutio

Mário Gibson Bal"boza
Hygino C. corseus

DECRETO Ng 70.331 -

I,lE

2'1

DE

MARço DI> 1972

DECRETO N° 70.332 -

Redistdbui cargo, com a respectiva
ocucamte, para o MinistéTio das Relações Bxtcricrce, e da outras provid&1u;;ias.

DE

28 ins

MARÇO DE 1972

Dá nova. 'rl'ldação ao nrtíao 3.° do Deereto rr.. O 58.358, de 5 de m.aio de
1966, (J,lterado pelos zrecrcsos mime59.871, de 26 de dezem.bro de
1966, e 66 891, de 23 de jlm,ho de
H167, que lixa Il compuslção dos
Memf;Jros da Dl'lle(Jação B1"asileira
na comusao Militar Mista Brasil-

T()S

o Presidente da rtepúbüoa, usando
das arríbuíções que lhe contere o artigo 81, item IH, ela Ccnsütulçao, e
tendo em vista o disposto no artigo
99, § 2Ç , do Decreto-lei nO :l00 de 25
de fevereiro rlc 1967, üccrera: '
Art. 19~ Fica redtstrtbutdo, para o
Quadl'O ce Pessoal - Parte r-ermanente - do Minístério das nnracões
Exteriores, um cargo de Telegrufist<1,
código

CT-207 .14. B,

ocupado

POl'

Tha!s Maria da Rocha Gomes, inte-

grante de Igual cueõro e?ar~.e do
.exnnto Depa-tamentc dos Correios e
Telégrafos, atual .E,·mpresa urasneua
de corretos e Telégrafos, manbido o
regime juridico da servidora.
Art. 2Q. O disposto neste ato não
homologa situação que, em virtude de
sIndicância. inquérito admülistnltivo

Estados Unidos.

o

Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o arurro
81, item In, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 O artigo 3." do Decreto

número 58 358, de 5 de maio de 1966.
alterado pelos Decretos n."'; 50.871,
de 26 de dezembro de 1966 c 60.894,
de 23 de junho de 1$167, passa a vigorar com a segumtc redação:
"Art, 3,~ Os Membros da Delegaçã.o, um de cada Força Armada, são Oficiais-Generais no
máximo do posto de vice-Aimíruntc, de General-de-Divisão ou
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de Major-Brigadeiro que, cumulativamente com o exercício dos
cargos er e t i v o s, desempenhem
aqueles encargos na quulídaue de
representantes dos Estados-Maiores da Armada, do Exército e da

.ôcroná utioa" .

Art. 2." Este Decreto entrara em
vigor na data de sua pucücução, revogadas as disposições em contrario.
Brasília, 28 de março de 1972;
151.<' da Independência e 84. da
0

República.

Exl:.'(;U'l'IVO

Art. 4.° O órgão dl': Pessoal do Ministério da Aeronáutica remeterá ao
do E:;tado-.::viaior das Forças Armadas
no prazo de 30 (trinta) dias, a contar
da »ublicação deste Decreto, os asscntamentos fVDcionais da servidora,
mencionaue no artigo 1.".
Art. 5.0 ESLf! Decreto entrará em
vigor na data da cua. sucncacão. revogudas as disposições em contrario,
Br:J.sí~i:J.. 28
de março de 1972;
15l." da Independência e 84." da.
República.

EM1LlO G. MÉDICI

EMTLIO G. MÊDlCl

Aiuüoerto de narro» Nunes

J. Aru1"ípe Macêrio

ononuo

G~isel

J. Arortpe iflu.dldo

DECRETO N." 70.334

DECRIo.:TO N.O 70.333
lVf"-RÇO DE

Dl;; 28 DE

1D72

Redistribui, com a respectiva ocupante, para, o J,;stmio-Maior das ForçWl
Armadas, cargo do Ministério da
Acronâuttca, e dá ouLras providén-

cias,

o presícontc da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e
tendo em VISta o cnsposto no § 2" do
artigo 99, do Decreto-lei n« 200, de 25
de fevereiro de 19B7, decreta:
Art. 1.0 Fi~a rcdistrfbuidc, com a
respectiva ocupante, p:1.1:'a o Quadro
de Pessoal - Parte Permanente do Estado-Maior das Força!; Armadas,
um cnrgo de Auxiliar de Enfermagem, Código P~1701.14.B, ocupado
por Elucy Macedo de Souza, íntcgrante de idênticos Quadro e Parte do
Mmistêrio da Aeronáutica.
Art. 2," A redistribuição de que
trata este Decreto não homologa situaçêo que, em virtude de eíndícânela, Inquérito administrativo ou revisão de enquadramento, venha a ser
considerada nula, ilegal ou eontrãr-a
às nOI'mQS administrativas em vigor.
Art. 3." A ocupante do cargo ora
redistrthuido continuará a perceber
seus vencimentos e vantagens pelo
órgão de origem, até que o crça.mentu do Estado-Maior das Forças Armil.d:ls consigne os recursos necessários ao pagamento das despesas
resultantes do cumprimento do dis·
posto neste ato.

DE

2B

DF.

Mi\.RÇO DE 1972

Reg1âamenta a aplicação da Convenção n." 113, da Organização internaeiona/ do Trabalho. eoore ezame
médico dos pe:;r:adores.
O prl':sidente da Bepúhltca, usando
da atrilJCliçliu que lhe confere o artigo
81, item UI, da Constituição. e tendo
em vista o que consta do Processo
MTP8-133.134-69, do Minil,;tério do
'rnuenio e Previdência Social, decreta:
lu'L. 1.0 Nos termos do disposto noparágrafo 2." do art. 1.° da convenção n.v 113, da Orgnmzaçáo Internacional do Trabalho, sobre exame
médico dos pescadores, promulgada.
pelo Decreto número 53.827, de 14 de
julho de 1966, ficam iSCll~OS da aplicação de suas disposições os navios.
que, normalmente, não efetuam Viagens maritimas de duração superrosa 3 (três) dias.
Art. 2.0 O exercício da atividade
de pescador, em embarcações de alto
mal', conforme a classificação 10 rtegutamento do
Tráfego Marítimo,
aprovado pejo Decreto n.s 5. 7UB, de
11 de junho de 194[1, alterado pelo de
n." 50.114, de 26 de janeiro de 19et,
fica condicionado a um exame médico
preliminar, e a exames V:.,:iÔdicm; de
rcvauuação, na íorma uestc Dccreto .
Art 3. Os exames médicos a que
se rcrerc o art. 2." deverão abranger
as usuais verificaçôes de sanidade física c montar, especia.lmente no concernente a qualquer arecçüo que possa ser agravada pelos trabalhos de0

ATOS DO !'ODZR EXECUTIVO

pesca, ou Que comporte riscos para a
saúde de outras pessoas a bordo.
S 1." O" exame" incluirão, otmgatcnamensc, abreugrar!u, e, quando
indicada, audíometrra e a venncecãc
da capacidade visual.
S 2," Os eXaIDf!S poderão ser r\IUuaaoos PUI' quaisquer profissionais
devidamente habilitados. cabendo ao
INPS crctuá-tos, sempre que o interessado for "eu segurado.
§ 3,0 De qualquer exame, realizado IJl:1o !.l\'PS, que conclua pela Inaptiri.'io do interessado para li prorissão
de pescador, caberá recurso para .runt.a Médica de 2 (dois) pronssionaís,
para esse fim especialmente constatuida ,
Art. 4." O atestado médico que resultar dos exames rcrcrtcos no artigo
<l.0 deverá mencionar a, finalidade a
que se destina, bem como a idade elo
interessado.
Art. 5.° Para os menores de 14
(q1.laton:e) a 21 (vinte e um) anos de
idud(õ Q atestado médico ~erá válido
por l' (um) ano; e, para os maiores
de 21 tvmte ~ um) anos de idade,
per 3 (irê5) anos.
Parágrafo único. Quando expirar
no curso de uma viagem, a validade
do atestado médico, será automaticamente prorrogado até o término ct't
mesma.
Art. 6." A rtsccnsacão do cumprimento do presente Decreto incumbe
às Capitanias dos Portos do Ministério da Marinha, suas Delegacias e
Agências.
§ 1." A fiscQlizaçoo se exercerá não
sô no momento do embarque, mas
também por ocasião das vistorias flutuantes das embarcações de alto mar.
§ :J. A existência, a bordo, de pescadores sem atestado medico, ou com
atestado médico de validade já expirada. sujeitará o armador à multa de
um salário-mínimo por pescador em
suuacão irreguiar, aplicada e cobrada
pelas repartições fiscalizadoras.
Art. 7." Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as cüspostçócs em contrário.
Brasília, 2B de março de 1972;
161.0 da Independência e 84," da
República.
Q

E:lfíLIO G. Mí:DICI
Aclalberto de Barro.~

ieuo

Barata

Nunes
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DECRETO N9 70.335 MARÇO D)l;

Dl';

28 M

1972

Promulga o Acordo Sanitário entre o
Brasil c o Paraguai.

O Presidente da República
Havendo sido aprovado, pelo Deereto Legislativo no 9D. de 29 de novembro de 1971, o Acordo ,,;anitário
concluído cntl'f\ o Brasil e () Paragual, em assuccao, a 16 de julho de
1971;
E havendo o referido Acordo, em
conformidade com o seu UJ:tigo VIU,
mcrso 1, entrado em vigor a 25 de
janeiro de 1972;
Decreta, que o Acordo, apenso por
cõpía ao presente Decreto, i'ejit executado c cumprido tão inteiramente
como nele sc contem.
Bresíüa, 28 de março «e 1:J7:J;
1619 da Independência
República.

e

84Q

da

EMiLlO G. MÉDICI

Mário Gibum Barboza.

o acordo mencionado no presente
decreto foi publicado no D.O_ de 29
de março de 1972.
DECRE'T'O NQ 70.336 -

DE

28 JeE

MAAço DE 1972

Declaru de interene social, para fins
de desapropriação pelo Departamento N{u:i.ona! de Obras Contra as secas, área de terreno np.ces.~dria ir,
implantaçuo do Projeto de trríçaçõo
do Açude Público F[)1'Q1/i1ha, 11[) munrclpto de Sobra!, Estado do ClJaTâ.

o Presidente da República, usando

atnbuíção que lhe confere o arai. item UI, da Constituícão, e
nos termos da Lei nO 4.593, de 29 do
dezembro de 1964, decreta:
Art. 1" l!'ica declarada de interesse
social. para fins de desanroprmçãc !Jplo
Departamento Nacional de onrcs
Contra as secas. a área de terreno
com 34.000.000 m2 (trinta e quatro
milhões de metros quadrados), representada na planta. que com este baixa, devidamente rubricada pelo Seti!',

tigo

814
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cretano-oerar do Ministério do Interior, necessária à implantação do Projctc de

rruzccao do

Forquilha, no

lI.çudIJ Póbüco

munic1pio de Sobral,

Estado do ceará.

Ad. :.lO Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação. revcgadas as

di~po;;ições

em oontrárto.

Brasília, 28 de março de ii)'{2;
1510 da Independência e iW da
República ,
EMÍLIO G. MÉDrcI

José Costa caoaiconii

DF:CRF:TO

N~

70 337

MAllÇO DE

DR

28

"lI'

1972

Declara ele interesse social, para nns
de d!Wlpropriação pl'llo Depart'lmento Nacional de Obras Contra as Se-

cas, a drea de terreno necessiria

f~

implanlaçiú,J do prOjelo de írnçaçao
Paraip,lbc( no Vale do Cura, Município de roracuru, Estado do Ceará,

o Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere ts arti-

go 81, item IH, da Constituição, e nos
termos da Lei ns 4.593, de 29 ue ueacznbru de 19M, decreta:
Art. l° Fica declarada de interesse
social, para fins de desapropriação
pelo Departamento Nacional de obras
Contra as Secas, a área de terreno
com 120.349.000m2 (centt. e vime milhões, trezentos e quarenta e nove :nll
metros quadradca), representada na
planta que com este baixa, devidamente rubrtcarta pelo Secretárzo Geral du Ministério do Inter-ior, neoessérie à impluntação do Projeto oe Irrfgacão Parnipaba no Vaie do ..... uru,
Município de Paracuru, Estado do
Ceará.
Art. 2" ~ste Decreto entrará em vigor nu data de SUi:\ publicação, cevogudas as disposições em contrário.
Brasília, 2B de março de
972;
151" da Independência e 84' da
Rcpúblíea .

EMlr,IO G, MEDICI

Jose Cosia Crlva!c(I71I'i

DECRETO N" 70.333 MARÇO DE 1972

DE

2B de

Declara dI:; interesse soes-a, 1Jal',~ fins
dr. il€,~(/.prolJriação pelo ocuortamento NariQlwJ de OlHas Contra '1.,'; Secas, área de terreno ne~essd.rla â
implantação do Pmieio de lrrigução
do Açude Pú(Jliç'Q V(irzea do BU1, no
município de Taud, no Rstado do'
Ceará.
Ü Presidente ue República, usando.
da atribuição que lhe conferi'; (l "rtí?;,)
81, item IH, da Constituição. c nos.
termos da Lei n« 4.593, de 29 de dezembro de 1964, decreta:
Arr , 1~ stce declarada de interesse
social, para fins de desapropriação pelo
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas, a õree de terreno com
14:;.OOO·.OOOm2 (Cento c quarenta t' aoís,
milhões de metros quadrados), representada na planta que com este n.uxa,
devidamente rubricada pelo Sectetário-Geral do Ministério do Interior,
necess . j ria à implantação do Projete
de: trrígacão do Açude Público Vár7.ea
do Boi, situado no rnumciplo de 'I'auá,
no Estado do Ceara.
Art. 2° !%te Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, cevogaôas as di;;pDsiçõr.;; em contrário.

Brasília, 28 de março de ! 972;
1510 da Independência e 84~ da.
República.
b;MÍLIO G. MROICI

José COsia çuoatcanti
DECRb:TO N.Q 70.339
M~RÇO

Dl'

DE 28 Dl':

1972

Dedara de interesse social, parà fins
de de8aprop1'iação pejo Deportamento Nacional ite Obras contra as
Secas, área de terreno necessária à
implantação do Prcíeto (10 trrtçaçáo do AQude Aires de Souza, no
município de 8011ro.l, estaao do
Ceara.
O Presidente da República, usando
da arnbuícão que lhe confere o a.rttgo
81. item m, da Constituição, e nos
termos l13. r,p.i n.v 4.593. de 29 de
dezembro de 1~64, decreta:
Art. 1.0 Fica declarada de interesse social, para fins de desnpropriacão pelo Departamento Nacional de

A'l'OS

no

PODER BXECU'I'lVO

Obras Contra as Secas, a área de terreno com 8s .000.000 ma (oitenta c
quatro milhões de metros quaoradoa) ,

representada na planta que com este
baixa, devidamente rubricada pelo
secretano-cerai do Ministério do In
tenor, necessár-ia à Impianteção do
Projeto de Irrigação do Açude I'üblico Aires de gouza, situado no munlciplo ue Sobral, E~tado do ceará
Art. 2." reste riccreto entrará em
víeor na data àl< sua publicação, revoga-das as disposições em contrário.
nrasíüa. 28 de março de 1972;
16t.0 da Independência e 84. da
República.
M

Art. 3." Rste Dp.cl'eto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 23 de março de 19'/2;
151." da Independéncía e 84. da"
República.
0

E~~íLIO

G. :MÉD:cr

Orlando Geisel

Antonio Del/im Netto
DECRETO N.u se. 341
MABÇO

IJJ::

28

DE

m: H)72

Q

EMÍI,.J:O G.

MÉDIcr

José Gasta Cavalcanti

DECRETO N." 70.340 - IlE 28 M
MARÇO DE 1972
Autor!za o Serviço do p atrmumío da
Unido a aceitar a d,aação do terreno que menciona. eítuaao no M1/,nicipio de Silvânia, no Estaào de
Goiás.
o Presidente da República, usando
da at.ribuição que lhe confere o arneo
81. item lII, co Constituição, f! de

acordo com os art.Igos 1.166 e 1.18l1

do Código Civil, secreta:
Art. 1," Fica o Serviço do Património da União autorizado a aceitar
a ctoacôo que de acoroo com a r .eí
n- 6.511, de 17 de fevereiro de 1967,
e Decreto n." 94, de 15 de maio de
1968, o Estado de Goiás fez i\, Uniáo
Federal, do terreno com a área de
2.475 nc, 92a e ?lca (dois mil quatrocentos e setenta e cSnco hectares, noventa e dois ares e setenta e um
cenuarcsi. parte dos imóveis denominados "Fazenda Córl'P.go do Cedro" f!
"FazeEda Lages", no Municipio de
anvànía, naquele mstado, de acordo
com os elementos constantes do processo protocolizado no Mmísterfo da
Fazenda sob o n.v 18.064, de 1970.
Art. 2." O terreno a que se refere o
artigo anterior se de~tina ao uso do
Ministério do Exército.

Declara de utitituuie púti/ica, para:
fins de conetituiçõc de .~ervjdii(),
uma faixa de terra destinada rI
passagem de iinha de transmissão
no município de G07l(:eição da Rar~
rn; na E~tado ao E.~pirito Santo.
o Presidente da República, usando.

da etrnxucac que lhe confere o ar-

tigo 81, Icem IIJ, lia Constituição, e
tendo em vista o disposto no m-uge
161 letra c, do Código de Aguas, re-

gulamentado pelo Decreto n.v 35.8bl,.
de 16 de julho de 1061, decrete:
1I.It. 1.0 Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de consutuicão de servidão adminístc-atcva. as
áreas de terra situadas na faixa de
a (oito) metros de largura. tende como eixo a linha de transrrussáo estabelccrda entre a subestação de São
Mateus, jocauzarta no znun iclpio de
mesmo nome, e 3. sede do muntoípío
de conceição da Barra, no ll:stadD do
Espirito Santo, cujo projeto e plantas de sjtuaoão números ES-4-524 e
ES-4-527 foram aprovacos por ato dó
Diretor-Geral do Departamento r:..·a~
cional de Agua.~ e EnNgia Elétrlca,
no processo DNAE n.v 4.19'1-66.
Art. 2." Pica autorizada, a Espírito
Santo Centrais metr.cas S. A. a promover a coostttuíção de servírno admmrstreuva nas referidas áreas deterra, na forma da Iegfslaçãc vrsente, onde tal .~e fizer necessárto, para
a passagem da linha de transoüssão
referida no nrtagc 1
Art. 3." Fica reconheclrla .a con-.
venrêncíu da conotouução de servtouc
administrativa necessana em rever
da Espiriro Santo centrais metncas
S. A., para o fim Indicado, a qual
compreende o direito utrrbuldc a empresa concesstocãna de praticar todos
os atos de const.rucão, opt\'.'lçâo e manutencao da mencconaua linha õeQ

•

,'316

ATO'; DO POD:r.R EXECUTtVO

transmissão e do linhas t.t':legTáficM
ou tejefôntcas auxiliares, cem como
suas possíveis atterações ou reconstruções, sendo-lhe assegurado, ainda,
o acesso a érca ua servidão através.
.cto prédio serviente. desde que não
haja cutrc vi", pratioâvel .
§ 1.0 Os proprietários daI', âren.<; de
terra atingidas pelo ÔllUS ítmítarão o
uso o p;ozo das mesmas ao que for
compatível com a existência ría servícão, abstendo-se, em conseqüência,
da prütaco, dentTO das mesmas, de
quaisquer atos que embaracem ou
causem danos, incluídos, entre ell".&,
os de erguer construções ou fazer
plantações de elevado porte.
§ 2..0 A Espirito Santo Centrai~ Elé~

utcns S.

A. poderá promover, em
Juizo. as medidas necessárias a const.itu ição da servidão adminis';l'a,tiva de
curàter urgente, utdhzandc o preces.so judicial estabelecido no Decretolei n.v 3.365. de 21 de junho de 1941,
com as mootücecocs ínbroduztdas
através da Lei n? 2.765, de 21 ue maio
de 1956.
Art. 4. Este Decrete entraz em
vigor na. data da sua publicação. re-vogadaa as disposiçôes em contrário.
0

Bra~üia,

151.~

da

â

28

de

marco

Independência e

de 1972;
81." da

Repúbbcn..
F.MÍLIO G. Mi"DJCI

Antonio Dias Leite Júnior

DECRETO N.o '10.342
MIU':ç.O DE

DE 28 llR

1972

-Outorça â Centrais EIUriccls de aoiris
s. A. concessão para o uinoveitolIwnto hidráulir;o de um trecho àu
ribeirii.o Lage'),do Grande, no município de Tocrmtinia, Estado de
Goids.

O 'presddente da RcpúbliC:1, usando

-da atribuição que lhe confere o M'tigo 81, item UI. da Constituição, c
nos termos dos artigos 110, 150, e 164
letra a, do Código de Aguas, uecrete:
Art. t.o F,' outorgada à Centrais
Elêt.ricas de Goiás 8. A. concessão
para o aproveítamentc da energia hidráuliea de um trecho do ribeirão
L~{~en.do Grande, no local denominado Cachoeira do Lageado, no mumel'pio de Tocantinia., Estado de Goiés.
§ 1." A energia proríusíôa se ôesuna ao serviço público de distribuição

de energia

clé~r\ca ":10S

municípios de.

Mrracema do rcorte, Míranort.e, Pa-

raíso do Norte, Tocantinia e TupiJ:a_
ma e nos otstrttos de Canela, Fátima
Ipuelras c Sflvanópohs, do municipló
de porto Nacional, no Estado de

ooras.
~

2..0 A coucesaíonária, fica autojj.,

estabelecer os sistemas de
produção, transmissão e dístrtbuiçào"
de cncrgtu elétrica constantes dos
zada a

projetos aprovados por ato do Diretor-oe-ai do Departamento Nacional
de A'gu~ e Energta métrtca, do Ministério das- Mina~ e Energia, no processo DAg. n,v 4.2.:19-62..
Art.. 2" A couccssjcnária fica obrigada :t cumprir o disposto no Código de Aguas, leis scrcecrüentes e seus
regulameotcs ,
Art. 3' A coccessionáne concluirá
as obras no Pl'<J,2/.) do dcspacbo do
aprovaçâc cos projetes, executando-

as dc acorria COIr, os mesmos, com as
modificações qucJ:on~m autorizadas,
se necessárias.
§ I." A inobecrvãncie do Pl'f\ZO referido neste artigo sujeitará:1 concesstonária às penalidades previstas

na Icgislaçáo de energia elétrica em

vigor e seus regulamentos.

§ 2." O prazo referido neste ar-tigo poderá ser prorrogado por ato do
Diretor-Geral do Departamento Nacional de Agua.<; e Energia. métnea.
Art. 4.° A presente concessão vlgorara pelo prazo de 30 (trinta) anos.
Art. 5," Findo o prazo da conces,;3.0. os bens e Instaaações que, no momento, existirem em função dos serviços concedidos, reverterão à União.
Art.. 6.~ A concessionária poderá
requerer que seja renovada, a concessão. mediante as condições que vicrem a ser estipuladas.
Parãgra.Ic úr-ico. A eoneessions.na
dcverú entrar com o pedido a que se
refere este artágo até 6 (sl:isl meses
antes de findar o prazo de vigência
da concessão. sob pena do seu snendo ser Interpretado como desistência. da renovação.
A1·t. 7." O pcesepte necreto entrarã em vlgnr na data da sua publicaçâo. revogadas 2,3 dísposiçócs em contrario.
Brasília, 28 dI'> março de 1972;
151." da Independência e 84.° da.
República..
EMh.ro G. MimeI

Antonio Dias Leite Júnior
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DECRETO N." 71J.343 - DE 28 Dlo:
:vrM!ÇO DE 1972
Redistríbui cargOS, c.om os respecU1XJs
ocupantes, peiTa o Qua.dro de Pc.~
scet do Ministério das Relações Exteriores, e dâ outras providênci.a..~.

O Presidente da República, usando
das atribuições que Ihr- -onrere o artigo 81, item UI, da Constituição, e
tendo em vista o disposto no artif(o
99, § 2.", do Decreto-lei LI." 200, de 25
de fevereiro ele 1967, decreta:
Art. l. Ficam redístt ibuídos pari!.
o Quadro de Pessoal - Parte Permanente _ do Mini.stério das Relações
B;xt"'''iores os cargos abaixo indicados,
com os respectivos ocupantes, íntezrantes de iguais Quadro e Parte do
ex-Departamento dos correios e Telégrafos, atual Empresa Brasileira de
Correios e Telégrafos, mantido o regime jurídico dos servidores:
a) 3 (,.' ) cargos de Telegrafista,
código CT-207 14.B, ocupados por
Q

Cincmato Dias, Adélia A'l'aújo

onvcí-

ra e Ruth da Gama Araújo Santos;
b) 1 (um) cargo de TelegrafiF,ta.,
çócL;{o C'l'-:107.16.C, ocupado por Eurtco Pereira do Carmo;
c) 1 (um) cargo de Carteiro, côdigo CT~203.12.B. 'ocupado por k"i~
tótclcs Francisco das Chagas;
d) 1 (um) cargo de Al';ente Postal,
1'''-,-...... ('T"~-05.12.A. ocupado por Dilson Rodrigues da Cunha;
e) 1 (um) cargo de Manipulante de

Telégrafo, códígo CT-210.10, ocupado
por Cid~.Jina de Carvalho Cardoso'.
I) 1 (um) cargo de P""t'llista, código CT-202.14.B, ocupado por João

EXP:CTJ'l'\VQ

ms-éno das Relações Exteriores consigno os recursos necessários ao pagamento das de..~pesai> resultantes do
cumprimento do que dispõe este ato.
Art. 5.° Este Decreto entrará em
vigor na dat~ ua s~a publicação, revogadas as cüepostções em contrário.
Brasília, 28 dl'l mar~o de 1912~
151.° da Jndependôncia e M." da
República.
E!dl.IO G. Mf:DICI
Mário Gibson Rarboza
!rI-jgino C. Corsetti

DECRETO ND 10,344 -

Art. 2.° O disposto neste ato não
ou revisão de enquadramento. venha
a s-r considerada nula, ileg-al ou contrária a normas admíntstratívas vigentes,
ATt. 3.° O órgão de pessoal da Empresa Brasileira de Correios e Te-\p.grafo~ rf~met.erá ao do Ministézio das
n'~s sxtcnorcs. nprazo de 30
(trinta) dias, a contar da vigência
e-s.e Decreto, os assentamentos funcionais dos servidores menciouauos
no artâgo 1,°.
ATt. 4." Os ocupantes dos cargos ma
redísxrfbuidcs continuo,rão a perceber
os seus vencimentos oejo órgão de
origem, até que o orçamento do Mi-

23 UE

Redistribui, com 0$ respectivos OC'.pal1tee, cargos do Ministério da Agricultura para o Instituto EmsUeir::> de
Desenvolvimento }'lorestal e dá otztros providências.
'

O Presidente da República usando
das a.trlbuíçôes que Ü1e Lonfe're v artigo 1:11, ítem III, da Constituição e
tendo em vista o disposto lIO artigo
ss, § 2°, ':10 Decreto-lei n« 200, de 25
de rcverciro de 1907, decreta:
Art. 'r- Ficam redistrâbuídos, para o
Quadro d~ Pessoal do Instituto orasileíro de Desenvolvimento Florestal, nas
Partes correspondentes, os cargos abai:.:0 relacionados, com os respecttvoa
ocupantes, integrantes de igual quadro do MIL!istério da. Agricultura, mantido o regime pessoal dos servidores:
I -

Muccl.
homologa situação que, em virtude de
stndtcâncía, [nquértto administrativo

DF.

.M:ARÇO DE 1972

a)

Parte Permanente

um cargo de Armaaenísta, código

AF-102.!:I.A, ocupado por José .Miguel
'I'eodóaío da Silva;

b) um cargo de Mestre, código
A-18Ul.13-A, ocupado por .ruuano Ribeiro de Souza;
c) um cargo de Mestre Rural, cô··
dig0 P-3U6.8, ocupado por Alberto Sebastião Schultz;
à) um cargo de Motorista, código
CT-4Ul.8-A, ocupado por Márto de
Castro Azevedo;
e)

um cargo de Oficial de Admini:;-

tração, código AF-201.12-A, ocupado
por õrcusa Viana Azevedo;
j) um cftrgo de Operário Hur!lol, código P-207.6, ocupado por Laes napuso'
g) 'doiF, cargos de Pesquisador em
B o t ti. n i c a, código TC-15Ul.:n·B,

'18
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ocupados por Carmen Lúcia Paleão
Ichusu e ctansse Alves ete Areia;
II - Parte Especial
dois cargos de Operário Rural,
código /;'-207.6, ocupados por Amadeu
Joaquim dos Santos e Ncrâvatrto Siqueira da Silva;
IJ) três cargos de Pesquisador em
a)

Botânica, código TC-1501.20-A, ocupa-

dos por Elsie Franklin Guimarães, Cecilia Gonçalves Costa e Jorge l<'on~e
nella- Pereira:

III - Parte Suplementar
a)

um cargo de Auxiliar de Porta-

ria, código GL-3ü3.9-B,

ocupado por

Elias Soares Leitão.
Art. 2° A redistribuição de que trata este decreto não homologa situação Que, em víreuoe de sindicância, inquérito admjnjsk~tivo ou revisão de
enquadramento, venha a ser considerada nula, ilegal ou contraria as normas fl.drninistrativas em vigor.
Art. e- O órgão ele pessoal 'Iv Ministério da Agricultura remeterá, no
prazo de ~O (trinta) dias, a contar
ela pubhcaçào deste decreto, ao do '113trtuto Brasileiro de Desenvolvimento
Florestal, 0'<; assentamentos funcionara
dos servíüores mencionados no ~J'tigo
10

Art. 4" Os ocupantes dos cargas ora
reõtstrrburdos continuarão a perceber
os seus vencimentos e vantagens Tela
órgão de origem, até que o orçamento
do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal consigne OF, -acureos
ncccssaríos ao pagamento da despesa resultante do cumprfmento deste

ato.

Art. 5~ Este Decreto entrará em vigor na dat.a de sua publicação, tevogadas as disposições em contrário.
Brasília, 28 de março de 1972;
151 da Independência e 84° da
República,

EXECUTIVO

arLigo 81, Hem DI, da Conatit.uíçãn,
e tendo em vista o díapoatc no § 29
do artigo 99, do Decreto-lei nc 200,
de 25 de fevereiro de 1967, dcc.:reta:
Art. 19 Fica reoíst-íbuido, com' o
respectivo ocupante. para o Quadro
de Pessoal - Parte r-ermanenta, da
Supermtendéncia Nacional do Abastecimento, um cargo de Oflc1.a1 de
Administração, cootgo AF-2Q1. 12.11.,
ocupado por zucnse de Barros FOrmiga, Integrante do Quadro de Pessoai Parte Especial Extinta, do
Ministério da Indústria e do como-,
cio, mantido o regime jurídico da servidora.
Art, 2Q A redísb-íoutção de que trata este Decreto não homologa snuaÇãD que. 1':00 virtude de smdleâneta,
inquérito admíusstratívo ou revisão de
enquadramento venha a ser consíderadu nula, ilegal ou contrária às normas administrativas em vígor ,
Art. 39 11. ocupante do cargo ora
redíatrâbuído contmua-s. a perCeber
seus vencimentos e vantagens pelo
órgão de origem, até que o ')rçamcnto da Superintendência Nacional do
ébeetccímento consigne os recursos
neces.~ários ao pagamento das despe_
sas resultantes do cumprimento do
disposto neste ato.
AJot, 4~ O órgão de pessoal do MinistéL'io da Indústria e do C(,mér~'jo
remeter(\, ao da Bupcrtntendêucla Nacional do Abastecimento no prazo do
30 tríntaj dias, a contar da pub.íeaçác deste
Decreto, os a.~senta..trJentos
funcionais da servidora mencionada
no artigo 19,
Art. 5~ Este Decreto entrara em vigor na data da sua publicação, l'evogau<ls as disposições em contrano.
Brasilia, 28 de março de 1972;
1519 da Independência e 849 da
RepÚblica,

0

G, MioreI
L. F. cvne Lána

DECRETO N9 70,345
MARÇO DE 11172

DE

28

DE

Redistri1rni, com a respectiva Dcupante, pam a Superinte1uténcia Nocíonal do Abastecimento, cargo do Mi-

nistério da tnasstna e

EMÍLIO G. MÉDlCl

L, F.

címe

Lima

Marcus Vil'l,icillS pratint rteMoraes

B;MÍLIQ

lÜl

e clã outras prvvidê11eia:;.

Comerc10,

O Presidente da República, usan-

do das etrtbuíçõos que lhe confere o

DECRETO NQ 70,34.6 MImÇO

DI!:

28

DE

DE 1972

Red Jstriblti, com o respectivo ocupan_
te, para o Departa'mento NaCiona!
do Estradas de Rodagem, cargo do
Ministério do Trabalho (l premrte7lw
cia Soda!, e dá outras provi(lén_

cias.

O Presidente da República, usando
das atribuições Que lhe oonfere o al'-

ATOS

no PODER

tigo 81, item rrr. da õonstítutçào, e
tendo em vista o qus estabelece o
§ 29 do artigo 99, do Decreto-lei numero 2U(l, de 25 de revcreíro de 1967,
dl;'creta:
AIt, 19 Fica rcdistributdo, com o
respectivo ocupante, para o Quadro
de Pessoal - Parte suplementar do Departamento Nacional de astradas uc Rodagem, um cargo ele Motorista, código CT-401.10.B, ocupado
por candido Nilson Vldal de Souza,
Integrante de 1dêntlcos Quadro e
Parte do MJnistério do Trabl1.:l1o e
Prcvidencia social, oriundo do exnnto Serviço de Alímentaçâo da Previdência Social, mantido o regime jurídíoo do servidor.
Art. 2Q A redistribuição de que trata este Decreto não homol.oga: ~itu.a
cao que em virtude de smdlCancl~,
inquéritó administrativO ou revisao
de enquad.l'aroento, venha a ser oonstdcrada. nula, ilegal, ou contraria às
normas administrativas em VIgor.
'.art. 3° O ocupante do cargo ora
rodistribuido ocntrnuarã a perceber
seus vencimentos e vantagens pelo
órgão de origem, até que o orçamento do Dflpartamento Naelonai de E;straces de Rodagem constgne os recursos necessanos ao pagamento das
despesas rcsult.antes do cumprimento do dispOSto neste ato.
Art. 49 O órgão de pessoal do Ministério do Trabalho e Previdência
So<::ial remetere ao do Departamento
Nacional de Estradas de Rodagem no
prazo de 30 (trinta) dias, a contar
da punlícacão deste Decreto, os O\.Ssaneamentos funcionais do servidor
mencionado no artigo I".
Art. 59 Este Decreto entrará em
vigor na data da sua publicaçàc,
revogadas as disposições em centrerio,
Drasllia, 28 de março de 1973;
1519 da Independência e 84° rla.
República.
EMíLIO O.

MÉVICI

EXECUTIVO
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DEcRE'ro N9 7(J.347 - DE 28 ns
MARÇO PE 1972
Redistribui, com o renecuxo ocupante, para o Instituto Nacional de Cotonisaçõ» e Reforma AgrlÍna, cargo do Minist61'io da Agricultura. e
dá outras providências.

o Presidente da República, usuneo

das atribuições que lhe confere o ar-

tigo 81, item IH, da Constituição, e
tendo em vista o disposto no § 2" do'
artigo 99, do Dccreto-Ieí rr- 200, de 25
de fevereiro de 1967, decreta:
Art. lQ Fica redistribuido, com o
respectivo ocupante, para o Instituto
Nacional de Colonização e xcrorma
Ag-rária, um cargo de Estatistico, código TC-H01.:l0.A, ocupado por- Carlos Alberto Fialho Monteiro, tntegrante do Quadro de pessoal - parte jss-,
pecíal - (Lei 4.069-62) - do Minis_
tério da Agricultura, mantido o regime jurldico do servidorc
Art. 20 A reôístrtbuíção de que trata este Decreto não homologa situação que, em virtude de sindtcâncía
inquér-ito administrativo ou revisão n~'
enquadramento, venha a ser cccsíoerada nuta, ilegal ou contrária às norl11F.s administrativas em vigor.
Art. 3° O ocupante do cargo ora
recustríbuído continuará a perceber
s~us venCimentos e vantagens pelo 61'gao de origem, até que o orçamento
do Instituto Nacional de Colonização
e Reforma Agrária consigne os rccur50S necessár-ios ao pagamento das drspesas resultantes do disposta neste
ato.
Art, 4" O órgão de pessoal no Mida Agricultura remeterá ao
do Instituto Nacional de Colonização
e Reforma Agrária no prazo ele 30
(trinta) dias, a contar da publicação
deste Decreto, os a.o...~entamentos ruaoíonaís do servidor mencionado no
artigo I".
Art. 50 Este Decreto entrará em VIgor na data de sua publicação, revogadas as díspostções em contrário.
Brasília, 28 de março de l 972;
151" da Independência e l:W da
Rcpública.

msteno

Mário DaVid Anàremów

EMíLIO G. MEDICI

Júlio Barata

L. F. Cirne Lima
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DECRETO N° 70.:H8 -

DE ~3 1.1~

MARÇO DE 1972

Revoga o Decreto n~ 61.418, .'li'! 19 de
outubro de 1070, que. autoriza a cecsão definitiva do imóvel que menciona, situado em Sõ,() PUMio, Estado de São Paulo, nas condiçucs
que especifica, e dd outras providenci1UJ •

o Presidente da República usando
da ~tribuição que lhe confere' o artigo
~l, ítem IH, da Constituição, e
Considerando que pela Lei MWlic:ipal ns 7.685, de 29 de dezembro de
1971, do Municipio de São Paulo, Estado de êão Paulo, novas concuções
foram estabelecídas, tendo a Prereítura Municipal de São Paulo acordado
em adquirir, pura e simplesmente. o
imóvel a que se refere o Decreto numero 67.418, de 19 de outubro de uno,
decreta:
Art. t- E' revogado o Decreto número 67 AIS, de 19 de outubro de 1970,

que autoriza a cessão definitiva ue
imóvel que menciona, sfbuado em Sito
Paulo. Estado de São Paulo, nas condições que eapecíríca,

Art. 2" O Ministério da Aeronáutica
procederá à venda cio imóvel de que
trata o ar~igo anterior na forma. que
estabelece a Lei n~ 5.658, de 7 de junho de 1971.
Art. 39 O produto resultante da venda do imóvel a que se rcrere este decreto, a ser efetivada na forma que
ficar estabelecido em convênio a ser
celebrado entre
Mínistório da Aeronáutica e a Prefeitura Municipal de
São Paulo, será incorporado no FUndo Aeronáutico, de conformidade com
artigo 2° da Lei n- 5.658, de 7 de junho de 1971, a fim de ser utdlízadu na
construcãc cu aquisição do Hospital
da Aeronáutica da 4n Zona Aérea e
respectivos equipamentos, de acerco
com os planos de aplicação prevíamente aprovados pelo Presidente (la HI'pUblica.
Art. 40 Este Decreto entrará em vi- .
gor na data de sua publicação, rClVOM
gadas as disposições em contrário.
BrasiJia, 28 de março de 19n:
1510 da Independência. e lW da
República.

°

°

EMÍLIO G.

Mtnlct

J. Araripe Macedo

APENSO
No "Apenso" dos volumes da "Coleção de Leis" figuram:

I _ Os diplomas legais que, expedidos em trimestres
anterior-es, foram publicados no "Diário Oficial" até o último
dia útil do trimestre ao qual corresponder o volume.
II - As retificações e reproduções publicadas durante o
trimestre, quando referentes a diplomas legais expedidos em trímestres anteriores.
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DF:CRETO N." 69.812 D~ZEMBRO

Dispõe sobre o

DE

21

Ondc se Ii::
1. Arnaldo Mendes (aposentado em
9 de maio de 1968)

DE

DE Hl71

ouaaro

de

Pe~s'.}al

do

oenartomento naotonta ae Portos

e Vias NalJegdveis, e da outras providências.

Retítícaçiio
Na publicação feita no Diário Oficial de 23 de de7.€mbro de 1971 (Su-

plemento "A" ao n.s 243), na páguia. 19, 4." coluna, na Série de erasscs de Assistente Comercial, Código
AF-I03 .12. A,
Onde se lê:
U cargos
(mais 15 provisórios e
excedente)

Leia-se:
14 cargos (mais 16 provisórios e 1

excedente)

Na página 20, 3.· coluna, na Sêrlc
de crassos de Oficial de Administracão, Código AF-2úl~12.A,
Onde se lê:
99. MUN Helena Lacerda de carvalho (interina)
Leia-se:
99. Maria Helena Lacerda de-Carvalho (interina)
Na pÜe,i:llt 23, 3," coluna, na Série
de orasses de Carpinteiro, Código ...
A-BOl.S.A,
Onde se Iê:
31. Sebastião Pnronse
Lata-se:
31 Sebastião paracnse
Na página 24, 4.' coluna, na Classe
Singular de Mp.stre Arrais,
Onde se lê:
C6digo: CT-S10.12
Leia-se:
Código: CT-S01.12
Na página 28, 2." coluna, na Série
de Classes de Desenhista, Código
P-l.OOl,16-C,

teta-se:

1. Arnaldo Mendcs (aposentado em
9 de abrlI de 1963)
Na página 29, t- coluna, na Série
de Classes de Auxiliar dc Engenheiro,
Código P-120~.ll.A,
Onde se lê:
6~. Washingeon .Jorge de Oliveira

reta-se:
Washington JOl'ge de Oliveira.

63.

DECRETO N9 69.877 -

DE :lO DE

nEZEMERO DE 1971

outorao; concessão ã Rádio Clube de
Teresina S. A. para estabelecer 11a
cidad'e de Teresina, Estado do Piaui.,
uma estação de radiodifusão de
seus (J imagens (teleVIsão):

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confl"re o artigo 81, item IH, da Constituição, e
tendo em vista o disposto no artigo
8~, item XV,
letra "a", da mesma
Constituição e o que consta do Processe no 1. 7112~70 do Minístérío das
oomuntcações, decreta:
Art. 19 Fica outorgada à Rátii o
Clube de 'reresma S. A., nos têrmca
do erugo 28 do Regulamento dos Serviçal> de Radiodifusão, aprovado pelo
Decreto n? 52.795, de 31-10-63, para
estabelecer, na cidade de Teresina,
EstadQ do Piauí, sem direito de exclusividade, uma estação de radiodifusão de sons e imagens (televisão)
utilizando o canal 4.
Parágrafo único. O contrato decorrente desta Concessão obedecerá às
cláusulas que com êsta baixam, rubricadas pelo Secretário-Geral do Ministério nas Comunicações e deverá
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ser assinado dentro de 60 (sessenta)
dias, a contar da data da publica,çã.o
deste Decreto no Diário Oficial da
União, sob pena de se tornar nulo, de
pleno direito, o ato de outorga.
Art. 2Q ~~5te Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasftía, 30 de dezembro de 1971;
15üQ da Independência e
República.

83~

da

EMÍLW G. l\f.Lf;IlICI

Hygina C. Oorsetii

DECRETO NQ 69.886 _

DE

31

DE

DEZD'lBRO m; 1971
Re'li~tribui,

Mm

as

respectivas

ocupante.<:, para o Quaáro de Pessoal (Ial! Secretarias do ."flinistériO
PulllicQ Federal, cargos originários
dos eXtintos Lloyd Brasileiro _ Património nacionat e Serviços de Na1JrJgaçdo da Amazônia e de Adminislraçáo do Pórto do Pardo

O presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere a 01.1'-'
tlgO 81, item IH, na Ooustítuíçãc, e
tendo em vista a díspostc no artlg...
3Q da Lei nv 5.639, de 3 de dezembro
de 1970, decreta:
Art. iv Ficam redistributdos, com
as respectivas ocupantes, para o Quadro ue Pessoal das secretarias do Mi·nístéríc Público jvedernl, com Iotaçâu
no Estado do Para, os seguintes ;õa,rgOS integrantes do Quadro de sessoat - Parbe Suplementar - do M1.
rusterío dos Transportes. oriundos dos
extintos Lioyd nrasneíro - Parnmômo Nacional - e Serviços de xevegaçâo da Amasôrria e de Administração do Porto do PaI"i"l" mantidos 08
regtmes jul"idico e prevídencíárto caa
servidoras:
r - I (um) cargo de EscriturárIo,
código AF-202.8.A, ocupado por Flor
de Maria Castelo Branco, originaria
do extinto Lloyd .areenetro _ Patrímênío N ccíonaf
H - I (um) cargo de Oficial de
Adinínlstraçâc, código AF-201.12.A,
ocupado por Maria Nonato de Andrade e Silva, orígmárlo do extinto 8er·
viço de Navegação da Amazônia o
de Administraçâo do PÔl'to do Pará.
Art. 2Q O disposto neste Decreto
não homologa situação que, em vír-

tl1de de sindicância, Inquérito edmí.

mstraüvc ou revisão

de

enquadra.

mente. venha a ser considerada nula,
ilegal ou contrária às normas admf-,
msnauvas vigentes.
Art. 3 0 O órgão de pessoal do M\.
ntstérto dos 'fransportas remete:ni ao
ctn procuradoria Geral na Repúb"'l'a,
no prazo de 30 (trmtaj dias, a conLar da vigência deste Decreto, os Msentamentos funcionais das servido,
ras mencionadas no ar-tigo iv.
Art. 4" As ocupantes dos cargos
ora redistribuidos conttnuarãc a per-o
ceber os seus vencimentos e vanti:\.
g&ns pelo õrgão de orig;elll. até que o
orçamento do Minjstél'io Público Fe ..
ctcraj consigne os recursos necessartos
ao pagamento das despesas reeuucn.
tes do cumprtnsento dêste ato.
Art. 5~ f;ste Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrauo.
Brasília, 31 de dezembro de 1971;
150? da Independê.ncia e 83" :"'-h
República.
EMfr.ro G. MÉIlICJ
Alfredo Buzairl
Mtmo D(J.vitl A1tdreaz2Q,

DECRETO N? 69.337 -

DE

31

DE

DEZF.IVamo I.lll 1911
Redistribui,
com os respectivos
ocupantes, carços do Q1tadro de
Pes80fl! do Ministério da Justi-ça
para o das Secretarias ao Ministé.
rIO Púb11l,?O Federal, e dá
outras
providências.

O Presidente da República, usando

das atribuü,:5es que lhe confere o artigo 81, item ttr. da ConstJtuiç.ão, <:

tendo em vista o dísposto no artigo 3"

na Lei nc 5.639, de 3 de dezembro de

isso, decreta:
Art. 1<;1 FIcam redístríbuíôos, COm
os respectivos OCUPUllteS, para o Quadro de Pessoal das Secretarias do Ministério Público Federal, os segumtes cargos Integrantes de igual Qua·
dro do Ministério da Justiça, mantido o regime juridico dos servidore..~:
I __ com lotação
o

3 (três)

n«

IJahia:

cargos etc ascrcvcnte-na,
tilógrafo, código AF-204.7, ocupados
por Artínn- Abijaude, zene. Araujo de
Oliveira e Zulmira de Albuquerque
Campos;

ATOS DO I'OD~R EXECU'i:IVO

II _ com lotação no Distrito re!leral:
1 (um) cargo de Escriturário, código AF-2C12.1Cl.B, ocupado por Adal-

gisa Freitas ncrzce:
III
com. lotação no Espírito
;,)anlo:
1 (um) cargo de AS5i.stente de Admínístração,
código
AF-6C12.1B . .J3.,
ocupado por Rogerio sano de Me-

deiros;
1 (Um) cargo de zsorevente-nattiograro, código AF-204.7, ocupado por
.russera Figueiredo de Castro;
1 (um) cargo de Escrjturário, códíM AF-202.10.B, ocupada por Antõruo Carfos de Moraes;
1 (um) cargo de Servente, código
GL-104.5, ocupado por Maria Irene
\(e Almeida Machado;

IV -

com lotação em. Minas Geraí$;

1 (um) cargo de Almoxarffc, eoergo AF-101.16.B, ocupado por Eval·
do Bustamante:
1 (Um) cargo de Auxiliar de Pwr~
tzvria, códir;o GL-303. 8. B, ocupado
por Irminda Parreira 'rassara de Pádua;
2 (dois) cargos dc Datilógrafo, CÓciso AP-503.9.B, ocupados por Dori.s
Carvalho Alvim e Florinda de Oli-

veira corrêa:
1 (um) cargo de nscrevente-uen-

rcerero, cóufgo AF-204.7, ccupaeo por
Cirene Feneira Alves;
1 (um) cargo de Motorista, côcíao
CT-401.12.C, ocupado por Helvécio
Damasceno Xisto;
1 (um) cargo de MotOl'ista, cód:lgo
CT-401.S.A, ocupado por Oswaldo
Magalhãe.s;
2 (doís) cargos de O!icial de Jldndnisbraçáo,
oórüeo
AF~201.1~.A,
ocupado por João Amértco de Oliveira e RoMria Maria Gonçalves F'er-.

1 (um) cargo de Servente, '16(11,,0
uL-104.5, ocupado por Maria aas
Dores;
VII - com lotação no Rio Crra?H;;e
(lo Norte:
1 (um) cargo de rscreventc-osuro,

grefo, código AF-204.7, ocupado

tes do cumprimento deste ato.

Art. Sç sete Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrMio.
Brasíha, 31 de dezembro de 1971;
1509 da Independência e 83'-' da.
República.
EMÍLro G. MF.DtCI

com lotação no Pará:
1 (um) cargo de Auxiliar de Portaria, código GL-303.7.A, ocupado
por Olival' Oolombardo Damesceno:
1 (um) cargo de Datilógrafo, eócico AF-50S.9.B, ocupado por :v1aria
do Céu Araujo;

Alfredo Buzaid

V -

tuógraro, código AF~20<l. 7, ocupados
p01' Ernestdna Maria de Carvalho
Vianna, nveratoc Ferreira de oasno
e IIlrley da Silva Simões;

por

Maria Lopes Duarte;
1 (um) cargo de êervcnte, C6rllgO
dL-l04.5, ocupado por Geraldo Diol;O
das Chagas;
VIU - com lfltação no Rio de: Jarteiro:
1 (um) cargo de Oficial de Adnueistracão, código AF-201.16.C, ocupa110 por Alberto José Lima Filho.
Art. 2~ O disposto neste Decreto
Irúu homologa situação que, em vtrtude dI'! sindicãnc.ia, inquérito administrativo ou revisão de enquadramento, venha a Bel' considerada nula, rieIjal ou contrária a normas administrativas vigentes.
Art. 39 O érgâo de pessoal do Mtnísténc da Justiça remeterá ao dn
Procuradoria Geral da República, nu
prazo de 30 (trinta) dias, a contar
na vigência deste Decreto, os assentumentus Iuncíonais ÚOI> servidores
mencionados no artigo 19.
Art. !IV Os ocupantes dos cargos
ora redistr-ibufdos continuarão a perceber os IOI011S vencimentos e vantagens pelo órgão ne origem, até que I)
orçamento do .:vJinist61'io público s'ederal consigne os recursos necessários
ao pagamento das despesas resuuan-

reíra:

VI - com lotação em PcrnambUcu:
li (três) cargos de Escrevente-Da-
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DF:CRETO N." 69.1l88 -

DE 31 DE

DEZS:"!lJFO DE 1971

Declara de utilidade "publ"lca o A~i1o
de Mendicidade de Arcraauara,
com sede em Araraquara, Estado de
Sti.o Paulo.

o Presidente da República, usando
da atrtbuíção que lhe confere o aru-

go

81, item IrI, da çonautuíção e

3~6

ATOS

no

PODER EXECU'~1VO

atendendo ao que consta do Processo
MJ. 38.632, de 1959, decreta;
Art. L" E' declarado de utilidade
pública, nos têrmos do artigo Lo da
Lei n.v 01, de ~8 de agôsto de 1935,
combinado com o artigo 1." do \-I.Bogulamento aprovado pelo Decreto
n.v 50.517, de 2 de maío de 1961, Q
Asilo de Mendicidade de Araraquara,
com sede em êrarequara, Estado do
São Paulo'.
Art. 2.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
vogadas as disposições em contrario.
Brasíl.a. 31 de dezembro de 1971;
150." da Independência e 83.0 da
República.

1'' '-

EM:ÍLlo G. :M'tOICI

Al/redo Buzazd

DECReTO N." 69.390 DE~ENlBRO

Jierttstr,ow, com o reepccuxo OCllp-1nte, cargo do Mini.~tério das Minas
e Energia para o Mini~tério da
Indilstrla e do comermo, e dá outras prrmidencias.

o Presidente da Bepúbhca, usando
das atríbuiçces que lhe confere o artlgo til, item IH, da Constituição, o
tendo em vista o disposto no § 2.° do
ar~igo g9, do Decreto-Iet n.v 200. ue 2~
de fevereiro de 1957. decreta:
art. 1.' l"lc,~ redistríhuído, com (I
respectivo ocupante. um cergo de i<"}Scnturárío, código AJo'~202.1O.B, ocupado por Miltrm de Abreu. integrante do
Quadro de Pessoal - Parte Permanente, do Mirustérío das Minas e
Energia, para iguais Quadro e Parte
do Mmístcno da

DECRETO N." aS.aS9 - DE 31
DI::ZEMtFO DE 1971

OI';

neaaro: de aWidade pública o Asilo
da Mendicidade de Barra Mansa,
('.fim sede em Barra Mansa, Estado
do Rio de Janeiro.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o rtíf\O 81, item nr, da consütuícáo e
atendendo ao que consta do l:'rO(le~so
MJ. 31.131, dfl 1970, decreta:
Art. 1." 1;' declarado de utálldade
pública. nos têrmos do az tigo 1." d:..
l,ei nv Oi, de 28 de agôsto de 1935,
combinado com o artigo 1.° do negulamento aprovado pela Der-reto numero .~O.517, de 2 de mala de 1961, o
A3i1(' da ::vrendlcidade de aerra Man~
sa, com sede em nsera Mansa, zstado co R:o de Janeiro.
Art. 2.° tste Decreto entrará em
vigor na data de sua puuhcaçào, ~e
vogadas as dcpostções em eontrano.
Brasflía, 31 de dezembro de 19'11;
150.° da Independência ti 33.° da
Repúbllca.
•

l.1E 31 DE

m: 1971

rncnstna

e do C')-

mércio. respeitado o 'regime jurfdlco
do servxíor ,
Art. 2.· O di~l>Osto neste ato não
homologa sttuaçõss, que. em vutuue
de scndicância, inquérito administranw ou revisão de enquadramento,
venha. ft 5el considerada nula. ilegal
ou contraría às normas administrauvas em vigor.
Art. 3.° O órgão de pessoal do \iI~
nístúrlo das Minas 'fi Energ:.1, remeterá ao do Ministério da Indústria e
do Comércio, no prazo de 30 (trinta)
dias. a contar da publtcecão .P-SVl
trecreto. os assentamentos runcionae
do servidor aqui mencionado.
Art. 4q O servidor ora rcdietribuido contmuara a perceber seus ~",nc:
mentes e vantagens pelo órgão ris
origem até Que o Ministério da Indústria e do Coméroto consume em
seu orçamento OI> reCUl'SQS necessários
no pagamento das despesas resuitantes do disposto neste ato.
Art. 5.° Este Decreto entrará em
vigor na data da SUR. publicação. revogadas as disposições em contrá-:c.
Brasíha, 31 de dezembro de IH1;
150." da rndepenôêncía
República.

e

80."

EMÍLIO G. M!;J)ICI

EM:fLlO G. MJ!Dler

Marcus Vinü:ius Pmtini de
Moraes

Alfredo BuzaId

AntOnio DUlS Leite Júnior

da

ATOS no PODER EXECUTIVO
DE 31 m.:
19'/1

DECRETO N9 69.391 DE~'BlIalRO

DE

Dispõe sôbre a reintegração de servidores do MinistéTio da Agrioultura,
ati:nrtidos pelo Decrfllo n9 62.~,\34, de
7 de janei.ro de 19eB, e dá catres
providencias.

o Preaídcnte da República, usando
<las atribuições que lhe confere o artIgo SI, item In, da cccstrturcao, e
sendo em vista decisão do Tribunal
Federal de Recursos, decreta:
Art. 1~ Ficam restabelecidos, ne
Quadro de Pessoal - Parte E:>peela!
- do Min1st~rfo da Agrtculturs c,s
cargos antes ocupados pe100 «ervmores constantes da relação nominal
anexa, resultantes do enquactrameotc
provisórío, aprovado pela extin~1. Comissão de ciaesincccac de Cal\\:OO,
pelas Resc,luç,ões nQs 146. de a de
abril, e 174, de 30 de agõeto de 1963,
publicadas, respectivamente, no má~
rio otsciai. de 17 de abril e 6 de s"~
tembro <lo mesmo ano, em decorreueía do parágrafo unrco do artigo 2~
da Lei nl' 4.069, de 11 de junho (til
1~62, e nêiee reintegrados, de ocorco
com os artigos 58 e 59 da Lei num",
ro 1. 711, de 28 de outubro de 19iJ2,
por fôrça do estaturcc nos Acõroãos
do Tribunal Federal de Recursos. publicados nos Diários da Justiça, de 27
de abril e '/ de junho de 1971.
Art. 21' Os ocupantes da Série d~
cresses de Veterinário, TC _ 1001.
17.A, passam a perceber seus .... encicimentos pelo nível 2Cl.A, a parrdr de
1 de junho de 19ô4, na forma do disposto nos artigos 9~ e 43 da Lei nümero 4.345, de 26 de Junho de 1964,.
Art. ::W Este Decreto entrará. em
vígr»- na data de sua publlcaçà7, retrcngtndo a 1 de março de 1968 O~
efeitos da reintegração de que se tra..
ta, revogadas as dísposícões em contrário.
Brasília, 31 de dezembro de 1971,
150v da Independência e ·SS~ da
República.
BMÍLIO G. MED);Çl

L. F. Cirne Lima

o anexe mcncjonadn no art. zv,
foi publicado no D.O. de 5~1~72.

DECRETO NI' 69.Sn -

DE;;EMIlRO

DE

DE

31 lJE

1971

R e d i s t r i b u e, com os respectivos
ocupantes, paTa o Quadro de pes-:
socz - Parte Especial - do Minfs~
teria da Agricultura, camas ol'ifJi~
1/.tiriOS da extinta COl1/.panhia NIJ~
cional de Navegação Costeira Autarquia FerIeral e dá outras providéncias.
o Presidente da Republica, usando
das atribuições que lhe confere u ar-

~igo 81, item TIl, da cousunucao, e
tendo em vista o disposto no artigo
99, li 2~, do Decreto-lei nv 200, de 2\J
de revereuc de 1987, decreta:
Al't. tv Ficam redístribuídos, para
o Quadro de Pessoal - Part.e Especial .- do MinistériO da Agzõculturn,
os seguintes cargos integrantes do
Quadro de PASSOal - Parte Suprementer - do Ministério dos 'rracsportfo~, com os respectavos ocupantes,
originários da extinta companhia Na~
eicnal de Navegação Costeira - Al1~
tarquia Federal. mantido o regime
jurídico e prevntenciánc dos servidorcs:

O/icirü de Administraç/ío -

Nível 12

Petrõmo Mnntciz'c de Banas (Servidor abrangido pelo disposto no
parágrafo único do artigo 23 da Lei
n~ 4.069, de 11 de junho de 1962).
Auxiliar de portaria - GL-30S.'/.A
Ajamtr Alves dos Santos,
Art. 2~ O MinistRt'io dos Transportes remeterá ao Orgáo de Pessoal do
MinistéTio da Agricultura, no pr:1~O
de 30 <trinta) dias, a conter (la puhlicacâo dêst.e Decreto, os assentamentes individuais dos Sf'rvidol'ell
aqui manõionados.
A1:t. 3~ O disposto neste Decreto
não homologa sttuação que, em vir-,
tude de smdícêncie, inquérito eemtnístratrvo ou revisão de enquadratuento, venha a ser eonstoeraca nula, uegal ou contraria às normas adminis~
tratavas acttcávers à espécie.
Art. 4Q OS ocupantes dos cargos ora
reriistrtbutdos continuarão a perceber
seus vencimentos e vantagem; pelo
órgão de origem, até que orçamento
do Mímetcrto da Agricultura consigne os recursos necessários ao pagamento da oesneso resultante do cumprimento dêste ato.

112fl
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Art. 5" ~ste Decreto entrará em vi~
gor na data de sua puuüceçêo. revogadas as dísposíçôes em cont-áuo.
Brasília, 31 de dezembro de 1ü7I;
150v da Independência e 83~ da
República.
~"iLIO G.

MÉDICI

Mario David Andreazza
J~. F, cimo Lima

DECRETO N° 59,8[13 -

DE

st

D;;,

DE7.E1\'IBRO DF. 197t

sem eteíto redistrtIJuição ae
tuncicuario agregado para o Qua-

Torna

dro de Pessoal ao Departamen.to d3
Polícia FeãeraL

o

Presidente da República, usan-

do das atràbuíçõcs que lhe confere o

ertígo 81, item IH, da. conscítutçao,
e tendo em vis~a o que consta. uos

EXECUTIVO

Processos nvs 1.940~'11 e 5,841-'11, do
Departamento ncmnusrrauvo (\0 Pessoal Civll, decreta:
Art, 19 Fica sem efeito o D~crcto
11768.617, de 14 de maio de 1971, puhlicado no Diá7"ln Uficial de 1'1 suescquentc. que rediatrfbuíu, passando a
condição de Agregado 3~F ao QWtOl'O
de Pessoal do Departamento (1(0 Pclicia Federal, Joaquim Pontes de 0]1veca, servidor que se cnecntrava na
mesma situação no Instituto »ecrcnaí de Oclomeação e Reforma ~~gJ,"v...
ria.
Art. 2~ rate Decreto entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrario.
Brasilia., 31 de dezembro de l1l71:
lSOV da rndcpendcncía e ~3~ da
República..
EMír,Io G. Mf:Dlel
Alfredo Buzaid.
z.. F, címe Lima
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Alto-Uruaçu (Decreto nv 70.1<14, de
1'( de fevereiro de 1972).
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- Usina São Simão - Barraem Centrais Elétric:lS d-e G'l!ás MG ~ 00. (Decreto nv '10.211, de 28
transmissão
neve
Brastl-üussara, (Decreto nv 70.145,
de fevereiro de 19CZ).
de 17 de fevereiro de 1972).
ENSINO - PRE:MEN - Regulamentação. (Decreto n 9 70.067. de 26 de
Centrais Elétricas de Goiús Linha d-e transmissão - Goianésíajaneiro de 1972).
Barro Alto (Decreto nv 70.146, ee
- Programa Nacional dI': Teleduca17 de fevereiro de 197:1).
cão. (Decreto nv '10 .185. de 23 de
fevereiro de 1972).
__ ces~ação de exploração -- caiapôníu (Decreto nv 70.100, «e 2 de
_ PRONTEL. (Decrete n9 70.066. de
revereíro de 19'72).
26 de janeiro de lU72).
_ CHE6F -- Aproveitamento hidre<$ Facuklacles
létrico. (Decreto n" 70.138, de 10
de fevereiro de 1972).
_ Admímstração - caorvan. (De_ CHESl' - Linha de transmissão creto nv 70.123, de 4 de fevereiro de
19'12)•
Cotegipe - Alcan. (Decreto núme1'0 70.~12, de 3 de fevereiro de 19'12).
_ AdministraçAo - Curso - São
Paulo. (Decreto nv 70.317. de 22 de
- CHE6F - Linha de transmíssâc março de 1972).
Miruerra - Maeacheâra.
(Decreto
nv '10.115, de 3 de fevereiro de 1972).
- Ciências Agrárias - Belém. (Decreto n" 70.268, de 8 de
de
_ CHES:b~ - Linha, de transrrríssão
19'12).
'
Juazeiro. (Decreto nv 'Ia.32:J, de 23
de março de 1972).
~- Ciências Administrativas Ftmcionamento - Canoas.
(Decreto
- Elétrica Piedade --- fncorpcracão
n? 70.11ü, de 4 de fevereiro de lll72).
6[0 Paulo. (Decreto nv 70.322, de
- Ciências Administrativas - Fun23 de março de 1972).
cionamento - Lins. (Decreto nú- Eletricidade de Cajaaeíraa - Inmero 70.166, de 18 de fevereiro dê
corporação. (Decreto n" 'Ia.140, de
1972) •
17 de fevereiro de 1972).
- Ciências Contábeis - CUITO - San- Eletrobrás - Alteração nos Estata Cruz do Sul. (Decreto ns 70.079.
tutos. (Decreto n° 70.295, de 1'1 de
de 31 de janeiro ue 1972).
março de UJ'I2).
-- Ciências Contábeis - Funciona-- Furnas - Linha de teansmíssac mento - Belo noneonte. (Decreto
MG-SP. {Decreto n" 701113, de 3 de
n" '/0.081, de 31 de janeiro de 1972).
fevereiro de 1972)-,_ Ciências Contábeis - Funciona- jncorporaeão ele empresM. (Decrementa - Cubatão. (Decreto númeto nv 70.0ll3, de 2 de fevereiro de
ro 70.225, de 2 de março de 1972).
1972) .
~ Ciências da Educação Funcio-- Light - Linha de transmissão namento - Chapecô , (Decreto naNova Iguaçu - São João de Memero 69.9'10, de 19 de janeiro de
rttt. (Decreto n~ 70.259, de B ele mar19'12).
ço de 1972).
- Ciências Econômicas - Curso. (De~ Paulista de Força e LU?: Linha
erp.tn n 9 69. 9il5, de 20 de janeiro de
de transmís.são - P~nápolil': - oua1972)•
rarapes. (Decreto n 9 '10.114, .de 3
Ciências Econôm}::as - Cursos de fevereiro de 1972).
Mogj das Cruzes. (Decreto nv 69.971,
_. Paulista de Força e LU?: - Linha
de 19 de janeiro de 19~2).
de transmissão
Ribeirão Preto 9
Ciências zccncmices - Cursos aertãozmno. (Decreto n 70.121, de
Ribeirão Preto. (Decreto nv 70.078,
4 de fevereiro de 1972).
de 31 de janeiro de 1[\72).
- PaulIsta de Força e Luz - Linha
- Ciências gconõmtcas - Cursos de brs.namíasão - Bauru - AguaSanto André. (Decreto n~ 70.214,
dos. (Decreto n 9 70.126, de 4 de fevereiro de 19'12).
de 29 de fevereiro de 1912J.

-

Linha. de

="0

e-,
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__ Ciência.'; Ec.onómicas -- runcronemente - Barbacena. (Decreto número '10.241, ue 't de março de
19'12) .
_ Ciências Econômicas - punoíonamente - Nova Iguaçu. (Decreto número 70.l97, de 24 de fevereiro de
19'12).
._ Ciências xconõrmcas - Reconhecimento - jstumcncu. (Dec-reto nü~
mero 70.302, de 20 de março de
1(172) •

_

-

_

._

-

Ciências e Letras
FUncionamento - São Paulo. (Decreto nv 70.158,
de 17 de fevereiro de 1971).
Ciências JUl'Ídica~
Reconhecimento - ntumenau. (Decreto número 70.242. de 7 de março de
1972).
Comunicação - Puncionãmento Guanabara. cnccceeo n° 6!l.9813, de
20 de janeiro de 1972).
Comunicação Social - FUncionamento - Anhembi. (Decreto námero 70.157. de 17 de fevereiro de
lU7:J) .
I'
Comunicação Social - Funcionamento -- Guanabara. (Decreto número 70.:094, de 16 de março de
1972) .

Don Aautno
Cursos - Campo
Grande. (Decreto nv 70.1137, de 16
de fevereiro de 1972).
-- Educação
Funcionamento
ouaneoara. (Decreto nv '/0.165, de
J 8 de fevereiro de 1972).
Bducaçâo Braz Cubas - RRcconhecimento
Mogi das Cruzes (Decreto n" 70.003, de 20 de janeiro
de 1972).
Educação Física Funcionamento - All-a Araruquarcnse (Deereto n« 70.192. de 24 de fevereiro
de 1973).
Educação Física
Funcionamento - Lins (Decreto nv 70.193,
de 24 de fevereiro de 19'12).
- Educaçiio Plsica - Mogi das Cruzes (Decreto nv 70.064. de 2ü de
janeiro de 1972).
- Engenharia Armando Penteado Reconher:imento
S. Paulo toeereto n'' '10.189, de 24 d10 fevereiro
de 1972).
Engenharia nraz Cubas - Curso
(Der.reto n° 70.06R. de 27 de janeiro de 1972).

-

Engenhnrra Mauá - Curso (Deereto no '10.188. de 21 de fevereiro
de 1972).
FaCUldade de Ciências Administranvas - Aucração - S. Paulo
(Decreto nv 70.316. de 22 de março
de 1972).
- Faculdade de Oíõncías AdlIlinil!,trauvas - Curso (Decreto n'' 69.967.
de 1~ de ranerro de 1972).

-

Filosofia -

Presidente wcnceslau

(Decreto nO 69. ~O!3, de 10 de janeiro de 1972).

l"ilo~ofill CurSOR - Adaman.
tina (Decreto nv 70.098, de 2 de
f-ev""reiro de Hn:.n.
- r'nosonu - cursos - nauru (Decreto no 69.954, de 18 de janeiro
de 1972).

--

Filosofia. - Cursos
Belo Horizonte (Decr-eto n'' 70.122. de 4 d-e
f-evereiro de 1972) .

FiloRofüt - Cursos - Crnto (De~
ereto nv 69.97'1, de 20 de janeiro

-

de 1972).
Filosofia CurW5 Ribeirão
Pr-eto. (Decreto nv 7ü.D~9, de 2 de
revcrecrc de 1972).
- snosona - Cruzeiro (Decreto num-ero 69.947, de 17 de janeiro de
1972) ,
- Filosofia - Puncsonamentc - Itatíba (Decreto nv '10.1[14. de 24 de
fevereiro de 1972).
- Filosofia r'uncronamento
Lins (Decreto nQ 70.241, de 'I de
março de 1972).
-

-

F'ilosoíia -

Funcionamento

Nova Iguaçu (Decreto n? '10.196, de
24 de fevereiro de 1972).
Filosofia Funcionamento
Santa Cruz do Rio Pardo (Decreto nc 69.965. de 19 de janeiro de
1972).
Filosofia Punctonamentc
- S. .rosá do Rio yreto (Decreto
nO 70.170. de 1!3 de fevereiro de
1972) .

-

Filosofia -

Funcionamento

S. Paulo (Decreto no 70.195. de
24 de tevereíro de 1972).
F'ilosoffa Funcionamento
- São Paulo (Decreto nv 70.213,
de 29 d-e fevereiro de 1972).
Filosofia Funcionamento ..:...
umuarama (Decrete no 70.128,
de 'I d-e fevereiro d-e 1972).
-
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-

F'eder-al da RalJia - neciessmceção de cargos. (Dcere'to n~ 7ft.a'H,
de .24 de janeiro de 1972).

-

Fed.E'l·al da Bahia - Dieponiblltdade (Decreto n" 70.1l61, de 26 de
janeiro de 1M2).

l<'llosoIia
Reconhecimento
Adamantina (Decreto n? 70.243, àe

-

Filosofia eeconoectmento
Jtapetmmgu (Decreto nv 70.32~, de

-

Federal da. Bahia PeswrJ..l
acuucecao (Decreto n 70.239, de
15 de março de 1972).
Fedeml de Alagoas - Aproveitamento
Anulação. (Decreto numero 70.1a1, de 22 de reveretro de
1972) .
Federal de Pernambuco - Redistribuição de cargo, (Decreto núrnc1.'0 70,288, de 15 de marco de 1972) .
Federal de Santa Marta. - Pessoal. (Decreto n" 70.279, de 14 de
março de 1972) .
Federal do Ceará - CUrsos. (Decreto n" '69.953, de 18 de janeiro

-

Funcionamento -

S. Paulo (De-

creto nv 70.080, de 31 de janeiro
de

1972).

,...- Filosofia -

Reconhecimento

Adamantina (Decreto nO 10.09.';, de
2 de fevereiro de 1972).

Q

'7 de março de 1972).

-

24 de março de 1972).

-

Filosofia -

Reconhecimento

~arf;V~~'ei~~e~:ty9+1°}.70.15S,de 17
-

Fundação Getúlio Vargas - Curso
Guanabara (Decreto no 70.215,
de 29 de fevereiro de 1972).

fbero Americana ue Letras
Curso (Decreto nv 69.966, de 19 de
janeiro de 1972).

-

-

-

-

Instituto Nacional de 'I'elecomuntcaçõcs CUl'SO santa Hita
do Sapucaí (Decreto nv 70.169, de
te de revereíro de 1972).
Instituto Universitário do Grande
ABC
Cursos (Decreto n~ 6~.n3,
de 11 de janeiro de 1972).
Odontologia - Campos (Decreto
nc m.l.952, de 18 de janeiro de 1972).
P:LUlistanft de Ciências - Funcio_
namento (Decreto nv 69.[114, de 11
de janeiro de 1972).
Serviço Social - Funcionamento
Uberlândta (Decrf!to n? 70.226,
de 2 de março de 19'12).
Superior de Agricultura. - Rel1Qnhecimento (Decreto nv 70.0'/7, de
28 de junerru «c ln2l.
Turismo - Funcionamento - São
Paulo (Decreto n" 70.205, de 24 de
fevereiro de 1972).

<p Universidades

-

Amazonas - Faculdade de Engenharia - neccnnectmentc (Decreto nv 69.921, de 13 de janeiro de
1972) .

-

Estado da Guanabara
FaCUldade de Ciências Econômicas Guanabara (Decreto n9 69.933, de
13 de janeiro de lU72).

-

Rstado da Gua.nabara - Paculdade de Odontologia. (Decreto núme1'0 (;9.955, de la de janeiro de 1U72).

-

-

de lfl72).

-

l<'ederal do Ceará - Curso (Decreto n Q 70.168, de la de rcveresro
de 1972).
- FedeJ:al do Paraná
vessoer.
(Decreto nv 70.257, de 8 de março
de 1972).
-

Federal <io Rio de .ranetro - Alteração do pessoal. (Decrete número 70.136. de 11 de revcrcno de
1972) .

-

Federal do Rio Grande do Norte
Redistribuição do pesoal <Decreto nv 69.902, de -6 de janeiro de
l!J72l.

-

Federal do Rio Grande do Norte
Redistribuição de cargo. moereto ne 70.285-, de 15 de março de
1072) .

-

Ft>neral do Rio Grande do Northe
Redistribuição de cargos (Decreto nv zü.zeu, de 15 de' março de
1972) .
- Federal Rural de Pernambuco Disponibilidade (Decreto nc 70.135,
de 9 de fevereiro de 1972).

-

-

Federal Rural de Pernambuco
acuncccno. (Decreto nv 70.2&~, de
B de março de 1972).

-

Federal Rural de Pernambuco
Dii;ponibilftde - Anulação. (Decreto nv 70.308, de 21 de março de
1972) .

íNDICE

REJ'.US:l!'IO

_

Federal Rural do Rio de Janeiro
_ Redistríbuícâo 'de cargo roecreto no 70.026, de 24 de [anetro de
1972) .
_ Fundação Regional de Blumenan
_ Cursos (Decreto n~ 69.931, de 13
de janeiro de 1972).
- Ofl,ma Filho - Reconhecimento -Guanabara. (De'cret.o n~ 70.33Q, de
24 de março de 1972).
- Instituto Paulista
sunctonameu - São Paula (Decreto número 70.324, de 2.~ de março de 1$172).
- Pa-<I;O Funrlo
Faculdade de
agronomia. (Decreto nv 70.097, de
2 de fevereiro de 1972).
PUC do R. G. do Sul - PI,mo
de reestruração - Alteração. (Dede! 1972).
ereto nc 69. 975, de 20 de [anerro
de 1972).

-

Morrfson zcnucsen do Bra1>il
Revogação (Decreto nc 70.236,
6 ele março de 1!J72).

-

Norbhcrn Carnps
Revogação
(Decreto ne 7Cl.1l7, de 4 de rcvereiro de 1972).

-

Raymond Morrison Rnndscn
jcevonnçõo (Decreto n" 70.32l, 1E
23 de março de 1972).

-

Southcrn TlOrri!;çries _ Revogação (Decreto nv 70.118, dê! { de
rcvereíro de 191:').
-

_

Arthur Levy Boat _ Au~mi:l.:1,Ção
(Decreto nv 69.945, de 17 de '\1.neíro etc 1972).
"

Revoga-'
_Brunswi()k do Bnu;il çao (Decreto nv 7Cl.297, de 20 de
março de 1972).
- Caixa Geral de Depósitos __ runctonamento (De.nreto n" 70.221, de
1~ <iR março de 197.2).

Elízabeth Arden
Revogação
'Decreto n" 70.096, de 2 de teverorro de 1972).

GIE
Autoneaçãc (Deer eto numero M.974, de 20 de janeiro ele
1972) .
rneram Marine - Operação l-m
águas brasileiras (Decreto núme1'0 70.227, de 2 de março de ln2).
__ Italcable e xaotoeiettnce -- Cauucídace (Decreto no 69.90:<, de 6
,18 janeiro de 1972).
_ Mississipe vanev Rc'/ogaçfoo
(Decreto nv 70.143, de 171e teveretro de 1972).
-

EXf:RCITO e Crédito.

Cad~~t.~·o

-

-

Texas rnstruments -

Funn!ona_
26

mente (Decreto nv 70.063, de
de janeiro de 1972).

Rural
Revisâo (Decreto número 70.231, de 3 de março -te 1972)
E~TRANGEIRüS_ America arasn
('..(lrporailon - Revogação (Decrete nv 70.2'69, de 9 de março de'
•972) .
-

'I'er renos Aquisição (Decreto
n' 70.164, de 18 de reveceuc de
1972) .

-- Terrenos - Guanabara (Decreto
n. 71).309, d-e 21 de março de 19'(2).

ESCOLAS -- ver isnsrno.
ESTATíSTICA' - Itegísrro Ctvil COeereto
n~ 70.210, de 28 de revercrro
de U172).
"v ...... ' U
ES'fA TUTO DA TERRA _

ue

ver Forças Armadas

F
FACULDADE - ver Ensino.
FARóIS - Tarifa de utilizacão
Regulamento. (Decreto n? -70.1118,
de 24 de' fevereiro de 1972) .

F'ISCO "'- Julgamento administrativo

-

Competêneta..

cnecretn número

'59. tI18, de 11 de janeiro de 19nJ.
FORÇAS ARMADAS Acidentes
aeronáutico,'; ~ Regulamento. ~Df';
ereto nv 70.0b-Q, de' ~() de janeiro cc
1972) .
- Acteos <' Adjuntos de Adidos
Alteração do Decreto ne .[j3.9..·W, de
6 de outubro de Hl64 Art. 1~
(Decreto nO 70.159, de 17 de fevereiro de 1972).
Comissão Mi~ta Militar Brasll-EsLadOS Unidos - Alteração do arti~o
0
3 (Decreto ns 70.332, de 28 de março de 1972).
- Engenhei.ros militares Rec-:ulamcntcção (Decreto nc '10.043, de 25
de janeiro de 1972).

o
-

Aeronáutica

Cargo em Comissão. (Decreto número 70.184, de 22 de revercíro de
1972) .

836

CCPAllII _

ATOS

DO PODER EXEClI~IIVD

Criação. (Decreto l1Ú-

nnero 70.31g, de

~2.

de março de

1(72) .

-

tp EX/1'1'cito
Desapropriação - Uberlândia (Deereto n? 69.901, de 6 de janeiro de

-

Circulação Aérea. (Decreto número

J972) .

'10.171, de lB de Icvcrcírc de 1(72).

-- Comando de Formação G Aperfeiçoamento. (Reeretc nv '10.084, da
-

-

Com;ss(,o Aeronauüca na aurocc.
(Decreto nv 70.3Q3, de 20 de março

-

-

Corrussão Aercnaunca na Jsuropa
Alteração do Decreto n- 54.30B,

de HJ64 -

AJ.'t. iv (Decreto núme-

ro 70.307, de 2,1 de março de ll!'n).
- rrepartamento de Pe,<;qnisa<; e Descnvotvímento, Decreto nv 70.01\5,
de 10 de fevereiro de 1972).
Díspcnihtüdade . (Decreto número
TO 70.1B2, de' 22 de rovccccro de

Doação de terreno - Sâlvania (lJeereto n? 70.340, de 23-3-72).

1° de fevereiro de liYi':.J).

de 1972).

-

-

enquadramento - Retificação (Decreto n 9 70.137, de 10-2-72>-

Magistério do Exército - Regulamento (Decreto nv 70.219, de I" de
março de 197J).
- Vagas - Número minimo (Decreto
nv 69.921, de 12 de janeiro de 1972).
- Vaga:; - Número minlmo (Decreto
n- 69.937, de 13 de janeiro de 1972).

-

1$)72) .

Inclusão de servidores

Anula-

çao. (Decreto n' 70.090, de 2-2-"1"2),

-

Localização de organizações. (Decreto nv 70 .211~, de 2~ de rsverciro
_ Meteorologia (Decreto nv 70.1192, de
2 de fevereiro de 1972.
- rtccfussüícacão de Ctugo (Decreto
nv 70.204, de 24 de fevereiro de
1972) .

Rectassrncação de cargo (Decreto
.n? 70.110, de 3-2-72).
- Regujarnento de Ala (Decreto número (,9.81<8, de 5 de janeiro de
1972) .
- Regulamento ue Brigada (Decreto
nc 6fJ.897, de 5 de janeiro de 1(72).
- Regulamento de Força noree (Deereto ne 59.896, de 5 de janeiro de
1972).
- RID.![AER - Alteração (Decreto
n- 70.304. ac 20-3-72).

1972) .

-

Corpo de »uencrros Navais - Regulamento (Decreto nv 70.011, de 25
de janeiro de 1972).
- Desaproprfaçãn - Guanabara (Decreto n" 70.292, de 15 de março de
1972).
-

-

-

-

Uniformes - Regulamento (Deereto nv 71J.172, de 18 de fevereiro
de 1972).
- vaaas - Cot.'t compulsória (Decreto n" 69.917, de 11 de janeiro de
1(72) .

D:flponihilidade -

Anulação (De-

creto nv 69.909, de 10-1-72).
Dlsponlbihdade
Anulação (Deereto nv 70.089, de 2 de fevereiro
de 1972).
- Disponibilidade
Anulação (Decreto ns 70.305, de 21 de março de
-

1972) .

-

Disponibilidade - Aproveitamento
(Decreto n' 70.038, de 19 de fevereiro de 1972).
Disponibilidade - Cassação (Decreto nv 70.251, de 7 de março de

1972) .

Hl72) •

Diretoria de Hidrografia e Navegação - Regulamenta - Alteração do
a.rt, 2? (Decreto nO 70.200, de 24 de
fevereiro de 1972) .

-

'rerreno - Salvador (Decreto número 6U 012, de 11 de janeiro de

--- 'j'crreno
Salvador (Decrete número 70.207, de 25 de fevereiro de

Centro de EduclIção Física da. Marinha. - Regulitmento (Decreto número 70.1ti1. de 18 de fevereiro de

1972) .

-

Doação de terreno - Amaaonas
(Decreto nv 70,179, de 22 de fevereiro de 1972).
- F.nquadramento
Al1..-cração (Decreto n° 70.125, de 4 de fevereiro
de 1972).
- Inclusão de servidores - Anulação
Decreto ns 70.000, de 2-2-72).

Agua Miner-al Rcüfleaçâo
r-oa (Decreto n? 70 260, de 8
março de 1S72).

_ Meteorologia (Decreto na 70.092, u,;
2-2~72)

,

Rl"(li~tribuição de CaL'g05 (Decreto
n? 69.906, de 7 de janeiro de 1972).
_ Redistribuiçllo de cargo (Decreto
n? 69.920, de 12 rle janeiro de 1972).
_ Redist.rãbuiçào de cargo (Decreto
no 70.1?.4, de 4 de revereiro de
1972) .
- gcrvlço ct'a Armada
Orctonancc,
Geral (Decreto n? 70.0G9, de 27 de
janeiro de 1972>.

--

Vaga~

_ Cota compulsória (Decre-

-

Arei;), que.rteosa
Santa Isabel
(Decreto nv 70.258, de 8 ue marco
de 1::172).

-

Argila
nv 70.032,
1972) .

-

Argila Poços ele Caldas (Deer-eto nv 70.072, de 28 de janelru
de 1972),

-

Bauxita - Goriofredo Viana (Decreto nv 70.030, de ~4 de janeiro
de 1972).

to n'' 60.916, de 11 de janeiro de
19'/2) .

FUNCrONARrO -

ver S(Ol'vidor PU-

cuco.

-

Bauxita

no 'iO.058,

-

de 19'(2).
Calcário Laranjeiras (Decreto
n" ';\').017, de n de janeiro tíe
1972) .
'

-

Jari Regimento
interno (Decreto nO 70.101. de 2 de
revercrro de 1972).
INSTITUTO DE PESQUISAS ESPACIAIS _ Regimento Interno (De('.rl':to n9 G9.90S, de G de janeiro de
1972).
INTERVEN'OAO FEDERAL .- Aracatuba (Decr'l;to n'' 69.957, de 18
de rance-o de 1972).

- Calcário
no

Lagoa dos Gatos -

Pernambuco

ns (i9. 89[1, de iJ- de janeiro de 1972).
- Leme (Decreto no 70.065, de 26
de janeíro de 1972).
(De~.rl':to

(Decreto
janei::'Q de

Corumbá
(Decreto
-'"'Calcai"io
n?7:O<.0'i'3, de 28 de j,anelro de
1972) .
_ Calcário Palmeiras de Goi:i.~
(Decreto no 70.261, de a de março
de 1972).
___ cassiterit~'1 - nesenõe Cesta lDeereto u Q 70_0'10, de 28 de janeiro
de 1\172).

_ Caulim - ato. Antonio do Montl!
(Decrel,o n? 70.056, de 26 d~ janeiro
de 1972).
ricoum rrrrute (Decreto número 70.074, de 28 de janeiro de

1972) .

ADMINISTRATIVO

Litlgios flscais -

Formiga
26 de

ocicano - Lages uxcreto número 70.055, de 26 de janeiro de
1972) .

_

J

70. ()53, de

1972) .

INFRAÇÕES -

_

Andradas
(Decreto
de 26 de janeiro de

Bauxita - Poços de Caldas (Deereto nO 70.059, de 26 de janeiro

I
IMPOSTO 80nRE PRODUTOS INDU8TRIALIZADOS - Regl1l3.mento (Decreto ns 70.162, de 18-2-72).

JULGAMENTO

Mogt-Guaçu (Ueci:"Jto
de 24 de janeiro de

1972) .

FUNDAÇãO SEHVIÇOS DE SAÚDE
PLrBLICA _ Estatuto (Deteto número 69.944, de 17 de janeiro de
1972) .

-

ce

Caulnn Bras Pires (Decreto
no 70,094, de 2 de tovcrcíro de

oompetêncta

(Decreto n" 69.918, de 11 de
neiro de lS72).

ja-

l.Q72) •
~

L
LAVRA Agua minera! éguas
de Llndéia (Decreto no 70.033, de
24 de janeiro de lS72).

Caullm - Tapirai (Decr-eto número 70.141, de 17 rle revereuo
de 1972).

_

Feldspato -

Inconfidentes

(De~

ereto nv '/0.020, de 21 de janeiro
cte 1S72).

ATOS

r-crosrxuo
n'' 70.031.

de

no

OlU'O Fino (necnoto
24 de janeiro de

H172) .

Ferro Passa Tempo (Decreto
nc 70 142, de 17 de reverctro de

-

197:<) .
- Ferro- Retificação - Antonina
(Decreto nv '10,26:<, de 8 de março
de 1972).
- - euieo Pirapcra (Decreto número 70.029, de 24 de janeiro de
1972) .
- Mármore Santana do Riacho
mecreto nv 70.0'/1, de 28 de janeiro de 1972).
- Qual'tzo Anulação congounas (Decreto no 70.054. eo 2G de
janeiro de IlJ72).
- Quartzo - Anulação - S. Bernardo do Campo (Decreto nv 70.057,
de 26 de janeiro de 1972).

-

LUTO Rei Frederico IX, da
Dinamarca (Decreto nO 69.913, de
17 de janeiro de 1972).

M
MARINHA
ver s'orças Armadas e
Credito.
MEDALHA Carneiro Felippc
rneürutçao (DeCl'I';OO no 70,280, de
14 de março de 1972).

o
ORÇAMENTO -

MPCG -

Encargos

Gerais da União (Decreto nv 70.212",
de 28 de fevereiro de 19'12).
- Normas de exeouçâo - Exercí<J()
de 19'12. (Decreto n9 69.Sl4l!, dc 17
de janeiro de 1972).

PARQUES

~-

rtevccacãc

~S-3-·;2).

I'ROGRAM.h DE Ai:>SISTf:NCIA AO
TRABALHADOR RURAl.. - Regulamento IDeürebo nc 69.\JHl de 11 de
janeiro de 1972).
PROGH.A1VIA DE EXP ANSÀü E MEI,HORTA DO EN.s:mo rtesuiamcntação (Decreto nv 70.0f)'/, de 2fi
de janeiro de B72).
PROGRAMA NACIONAL DE TELEDUCAÇAQ
Regulamentação
Decreto nv 70.185, de 23 dE' feveretro de 1972).

R
REl''ORMA AGRARIA - Área Prioritária -Maxanháo (Decrete número '10.220, de 1-3-72).

REFORMA AGRARIA _ D~ aprcprtacêo -- Sarandi (Decreto número 69.956, de 18 de janeiro de
1(72) .

-

Desuproprraçâo -

Sarandt crxcrc-

to no 70.232, de 3 de março di'!
lnM.
- Desapropr-iação
Sobradinho
(Decreto nO 70.254, de 7 de março
de 1972).
_ :F'UNRUR.AL - 'rraasrercucie. de
contrtouicões (Dem-eto I'" 70.04,'),
de 25- de janeiro de 1>172).
REGISTRO CIVIL
nseatrsucas
(Decreto nv 70 210, de 28-2-'12).

acorde
rjmdos _
Delcgnoão
Serviços certcgráncvs
(Decreto nv 70.23'9, uc 6 de março
de 197.2).

restados
Brasileira -

DE

nn..

PREF'F.ITURA DE FORTALEZA Cessão de imóvel (Decreto número
70.190, de 24-2-72).
-

~;AULO

Processo ADMINlSTR.II,TIVO FISCAL
_ Regulamento (Decreto nv 70 _n5,
de 6 de março de 11)72).

vcr Reserva,

CLASSIFICAÇAO
CARGOS --- Normas (Decrel;.o
mero 70,320, de 23-3-72).
DE

P'lEFZ:I'IURA D:S SAü
cessão dó' terre'no
(Decreto n- 10.343, de

RELA'ÇOES EXTERIORES -

p
PLANO

rtxscurrvo

PODER

Cessão de terreno Cuccecto núme1'0 70.~2R, de 2 de março de 19'1:(,.

PREFEITURA DE MATINHOS
Cessão de terreno (Decreto número 70.103, de 18 de fevereiro de
1972) .

- Acerco - instituto Nacj'2noJ do
Algedáo roecreto n° ·1O.1GO, de 13

de fe:Jereiro e·a 1072)

-

Acordo Puraaua í - Saniticrio (De
ereto n'' 'ID 335, ele 2?·3-'2!.
-- ACO;'(i'J -- Uruguai _ TI'~l[,:;O:'tAs
Aéreos (Decrete nn 70.218, d~ 29 de
fevereiro de HJ72).

_ Convenção _

ercoerameoto

i'l~j

to de aeronaves (Decreto nO 10.201,

de 24 de revereiro de 1;Yl2).

en
-_ C<:mvenção Comércio do Trigo (U8ereto no 70.222, de 10 de março de
1972) .
__ Convenção - OIT no 96 - Denúncia. (Decreto n'' 70.224, de 1Q de
março de 1'972).
_

Convençã.o - OTT 113 exame
médico dos pescadores (DoC~l'eto lJÚmero '10.334, de 23-3-72,.

-

EMFA Orgfio de Dcllbetaçáo
Coletiva (Decreto no 70 199, de 24.
de fevereiro de 1972.),

-

Funções permananAlteração do Decreto numero 54.30a de 25-9-(;4 - Art. lo (Deereto nv 70.183, de 22 de revererrc
Estrangeiro -

tes -

de 1IS72).

-

IBD;F

Cessão de área -

Sáo

José de Barrerro tncc-eto número

_ convento -

Argentina e Uruguai
[Decrete nv 70.042, de 2.<! de janeí1'0 de 1~'12).

-

RESERVA - Aparados da Serra
Alteracâo . (Decreto nv '10.29(;, de
1'1 de "março de 1972).

INPS - Alienação de Imóvel (Decreto nv 70.233, de 6 de março
de 1972).

-

IP &SE Departamento de Pessoal (Decreto no 70.133, (1lO 9 de
fevereiro de 1972).

_

70 237, de 6 de março de 1(72).

Tijuca -

Adrmnístraçao (Decreto
no 70.136, de 23 de revereiro de
1.1"172) ,

-

s
SALARIOS - Atualização
JUJlciro (Decreto nO 69,1Sl46, de 17 de janeíro de 1972).
-

MEC Ol'fl:WS de Deliberação
coienva (Decreto no 70.025, de 24
de janei:ro de 1972) ,

-

MP CETREMFA - Alteração
- Art. 2° e 11 (Decreto nv 69.973.
de 20 de janeiro de U72l .

-

]\[F' Departamento de Aômintstração (Decreto nv 70.086, de 19 de
fevereiro de 1972).

-

MF - orcãos de Deliberação Coletiva . (Decreto n° '10.15,", de 17 d(~
fevereiro de 1972).

_

MI - Orgâos de Deliberação Coletiva (Decreto 119 70.103, de 3 de
fevereiro de 1972).

-

MIC - órgãos de Deüberação Coletiva (Decreto no 70.310, de 21 de
março de 1972).

At.ualizaçào
Março (Decreta
nv 70.293, de 16 de marco de 19'iZl.

Açude Custódia. - Pernambuco (Decreto nc 70.275, de 10 de
março de 1972).
--- Açude Forquilha Sobral (Dt:ereto nO 70.,:::3'6, de 211-3-n).
- Irtfgacâo Paraipaba Vale do
curu (Decreto n O - 70 . S37, de:J80 de
março de H)72).
- Açude Várzea do Boi _ 'I'auã
(Decreto TI" 70.339, de 22~3-72).
- Açude Aires de Souza Sobral
(Decreto n9. 70.339, de 28-3-72).
SEGUROS SUSEPE Normas
(Decreto nv 70.076, de 23 de janeiro
de 1972).
SERVIÇO PÚBLICO _ Classificação
de cargos - Normas (Decreto número 70.320, de 23·2~72),
CNPq oreãos de dr,libel·."tção
Coletiva (Decreto ne 69'.96~J, de 19
de janeiro de 1972).

SECA -

-

-

-

1M2).

-

Comissão Brasileira de Atlvidades
Espaciai;; - Regulamento (Decreto
nv 70."3:Jll, de 21 de março de 1(72).

Departamento do Pessoal

reiro de 1972).

fevereiro cnecreto uv 70.187, de 23 de revorcirc de
Atualização

MEC -

(De<:rew nv 70.155, de 17 de feve-

-!lU Departamento' de Pessoal
(Decreto nO 70.131, de 8 de feveretro de 19'/2).
-

MJ ._- orgãos de Deliberação Coletiva (Decreto n" 70.m37, de 19 de
fevereiro de 1972) ,

-

MMli: - órgão de Deltberaçâc Coletiva. (Decreto nv 70.miO, de 26 de
janeiro de 1972).

-

MPCG Orgác de Deliberação
Coletiva (Decreto nÇ 70.202, de 24
de fevereiro de 197:J) .

-

MS -- Orgáos de Deliberação co(Decreto nv 70 102, de 3 de
fevereiro de 1972).
J~t.iva

ATOS

DO PODER

MTPS - Centro de Ducu.mclltação c Informática, (Decreto núme1'0 70.315, de 22 de março de 1972) .
_ MTPS
Delegacia~ ~[;ionai~ Alteração do Decreto Il~ 58.155, de
19GIJ - Art. 4~ (Decreto no 70.301,
de 20 de março de 1972) .
~_ MTPS Hospital dos Servidores

-

:RXECUTIVO

o
-

Relli.stribtliçiiu

mero 70.1'/8. de 21 de fevereiro de

-

.

\f' Educar;iio e CuUura

-

Redistrlbuíçâo de cal'g'u (Decreto'
n" 70.0211, de 24 de janeiro de 19'12).

-

RedistJ.'ibuição de cargo (Decreto
nv 70.111, de 3 de fevereiro de 1972),
Redistrtbulçâo de cargo (Decreto
nv 70.~90, de 15 de março de 1972).

Coletiva (Decret.u nc 69.907, de 7
de janeiro de 1972),
_

-

MTPS Secretaria de Asasténera Médico-Social (Decreto número 70.281, de 14 de marco «e 1972).

MTI'S -

eecretane Geral -

E~

tnrtura bástca (Decreto nq 70.0B:'!,
de 31 de janeiro de 1972).

orgãos de Deliberação Coletiva (Decreto no 69.968, de 19 ae

-

PR -

jaueíro de 1972).

SERVIDOR PÜBLICO

<b Agricultura
-

-

IBDF Rediatrlbuíçâc de cargo
(Decreto nv 69.941, de 14 de janei1'0 de 1972).
INCRA
Redistribuição de cargo (Decreto nv 70.300, de :<0 de
março de 1972),

-

INCRA - Redistribuição de cargo
(Decreto nc 70.347, de 28 de março
de 1972) .
- Instituto Nacional do Pinho _
}''nquadramento (Decreto nv 69,915,
de 11 de janeiro de 1972),

' - Redistribuiçào de cargos (Decreto nO 69.392, de 31 de dezembro de
J971) .

-

Redistribuição de cwno (Decreto
no 70.344, de ~8 de fevereiro de 1972),
- Redistribuição de cargo (Decrete
no 70.344, de 28-2-72).

-

Rcintcgracâc (Decreto nv 69.891,
de 31 de dezembro de 1971).

_ SUDEPE - Inclusão de professor
(Decreto nv 70.:498, de 20 de março de J972).
_ SUNAB
Redistribuição de cargo
(Decreto nc 70.345, de 28 de março
de 1972),

me-

1972) .

oreãos de Deliberação

MTI'S -

Anutaçêo

ereto n'' 6fU140, de 14 de janpiro de

da Uruúo . - israsrua (Decreto nú1972).

Gom:unicaçóe~

o Fazenda

-

Enquadramento
creto nv 70.152, de
de 1972).
- pixclusãn de cargo
ro 70.151, de 17
1972) .

Alteração (De17 de fevereiro'

(Decreto númede

rcvereiro de

-

Extinção de cargos Funções
gratificadas (Decreto n- 69.9.10, de
10 de Janeiro de lB72).
- Redistribuição de cargos
Alteração (Decreto nv 70,250, de 7 demarço de 1972).

o

Indústria e Comércio

_ IAA - Enquadramento - Retificação (Decreto nv 6B .929, de 13 de
janeiro de 1972),
_ IDC _ Procurador (Der;ret,[) número 70.04fi, de 25 de janeiro de
W72) .

-

Redístríbuíção de cargos üjecreto
»v 69.930, ele 1R-1,-72).
- Rcdistrfbulçào de cargo rnocretc
nv ô9 ' 89,0, de 31-12-'11).
Rledist,ribuição de cargo (Decreto
nv 70.027, de 24 de janeiro de
1!l72) ,
- Redistrtbuição de cargo (Decreto
n? 70.318, d.i,; :42 de março de 1972).
'V Interior

_

Acre - Quaw'o de PeSOHJli.) eX~ÍJÜo
_ joettfícacâc (DRc.reto n? 7G.I011,
de 3 de fevereiro de 1n2j.
- Disponibilidade - Excluaão - Decreto nÇ> 70.230, de 2-3-72).
_ D:NOS - Redistribuicâo de r.argo
(Decreto nv 70.1V9, de 3 de fr:'vcreiro
de 1972).
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DNOS - R!.odi9~ribuiçii:o de carr;o
(Decreto n" '10.191, de 24 de revcretro de 1972).
_ Rondônia
Redil;tribuiçáo de
cargo (Decreto no 70.1U6, de 3 de
rcçcreíro de 19'('2).

_

DPF __

Rf'.distribuição de cargo

trxcrcto n Q 70.284, de 11 de marco
de Ul72).
_ UPF' -- Quadro do Pessoal (Decreto nv 70.233, de 3 de março de
1972) .
_ U.l:'F-DF _ Enquadramento - Retírícação (Decreto nv 70.127, de 7
de fevereiro de 1972).
- Ministério eüoncc
Redistribuição de cargOS (Decreto número
'59.330, ce 31-12-71).
- Ministério Pú))1ico - Rerlistribuição de cargos coecrccc :n0 69.337,
de 31-12-71).
_

Ministério Público - RedístnbuíAnulação (J}/';{':rf't.o- número
70.278, de 14 de março de 1972).

cão -

_ Ministério Público - Rec'lISCTibuicão de cargos mecrcto nv 70.1M,
de 3 de fevereiro de 1972).
_ Minlstérlo Público - Redistl'ibuicão de cargo - Anulaçiio (Decreto
nU 70.107, de 3 de fevereiro de 1972).
_ Miniswrlo Público R;etifk~oção
(Decreto no 70.209, de :1;8 de fevereiro de 1972).
_ QuadrQ de pessoal Retificação
(Decreto nQ 70.232, de ]<i de março
de 1!l72).
- Redistribuição de cargo - nautacão (Decreto n" 69.3!.l3, de 31, de
neeemoro de 1!J71).
- Redista-ibutçâo de cargo (Decreto
n Q 69.925', de 13 de janeiro de 1972).
- Redístcíbuicão de cargos (Decreto
n9 70.023, de 21 de janeiro de
1tl72) .

-

F:xclusão de cargos. (Deéln.,to núnl<:1'o7o-.263, de 8 de março de
1972) .
- ~ll::c1U:sii.o de ('.aJ.'[';OG (Decreto número

7Q. 2'54, de

8 de

março de

1972) .
oi> Presiiâéncia. da Repúbl'iN

$o Justiça

-

-

Redíatributçâo de cargo (Decreto

nv '/0.153, de 17-2-72>'
<$o

Mina.ç e Energia

_

CNE::'f - Redistribuiçao de cargo
(Decrf.t.o no 70.105, de S de fevereiro
de 1972).

-

CNEN Pessoa] (DC'Ct'eto número 69.8'95, de 4 de jan.'tro de
1972) .

-

DASP Redistriobui~'ii.o de cargo
(Decreto no 7Q.132, de 8 de fevereiro de 1972).

-

DASP Redistribuição de cargo
(Decreto nv 70.287, de 15 de março
de 1972).

-

Estado Maior das Ioorçaa Armadas
Redisbribuíçâc de cargo (Deereto nO 70.3SS, de 28-S-72).

oi>

Relações Exterjore~

-

pessoal .no Exterior

Grupo de
'I'rabalho (Decreto n Q 70 075, de 28
de janeiro de 1972).
- ttcdístríbuícão de carg(l (Decreto
nO 70.331, de 27 de março de 1972).
- Redistribuiçã.o de cargos (Decreto
nv 70.343, de 28-3-72).

<$ Saúde

_

:8xch.lsií.o do:) cargos (Decreto nú-

mero 7Q 273, de 29 de março de
1972).
_ Rcdistiri'buição ----'" Fixação (Deereto nv 70.129, de 7 de fevf'xeh'o
de )972).
<$ Trabalho

e Previdência Social

_ Dll,ponibil!dade
creto nv 6S.SS8,
de 1972).
_ Disponibilidade
ereto no 69.942.
ce 1972).
_ D\<1P0ni'bilidadc
creto n~ 70,180,

_ BSl'.: -

- Exclusão (Dede g d;.: janeíro
F.xdu~ão

eDe-

de 14 uc janeiro

Foxclll.'\ão (Dede :1;2-2-7:.\),
Quadro do P('.'\,.<;o:d (De70.240, de 7-S-72).
Exclusão de Cargos (De70.243, de 7 de março de

creto no
INPS ereto nO
1972) .
_ I",PS - ~ecUstribuiQão de cargos
(decreto no 70.249, de 7 de mcrco
te 1972).
_

842
-

IPASE - Aproveitamento ~ Anulação (Decreto nv 70.047, de 25 ce
janeiro de 1972).

TELECOMUNICAÇõES - Rádio Clu ,
IJe de 'rcrceina - Concessão (D;.oereto no 69.877, de 30-12-71).

Disponibilidade (Decreto

-

-

TPJ"SE - Disprmibilidade (Decreto
no 70.150, de 1'/-2-72).

Radio Emi:;sol'a Onntincntal (DCN
cren, no 70.215, de 2~ de fe-.eTeiro
de 1972) .

-

-

IPASE - Enquadramento - RlO{'ifícação (Decreto no 70.04B, de 2~ de
janeiro de lS72) .

-

Rádio Emissora. Continental (Decreto nv 70.71'1, de 29 de fevereiro
de I(72) .
rtenovacâo das Iícenças (Decreta
nv 69.900, de 6 de janeiro de 1ll72).
EMRRATEL - De.oaprnpriaç.ão
Recife (Decreto ns 70.252, de 7 de
março de 1972) .
Telefôruca Brasileira - Desaprnpriar;fw - Guanabara (Decreto número 70 229, de 2 de março de 19'72).
Telefônica Brasilch'a - Desaproprtacão - Cabo Frio (Der.reto nú..
mero 70.253, de '7 de março de 1972).
'Telefônica Brasileira - nesaoropriar,-'ão - Guanabara Coccretc na,
mero 70.2711, de 9-3-72).
Telefônica Brasileira - Desapropriação - Niterói (Decreto número 70.271, de fi de março de 1972) .
Telefônica do R.G. Norte - COn~
cessão (Decreto nv 70.0[11, de 2 de
fevereiro de 1972) .
'rcjevssão conunentat - Cassação
(Decreto nv 70 149, de 17 de roveret1'0 de 1972) .
Terreno - Tarumâ.. (Decreto nümero 69,939, de 14 de janeiro de

-

U'ASE -

uv 70 1::i4, de 9 de rcvoreno de lJ72).

-

IPASE - Quadru::> de pessoal (DlOneto no 70.Zn de 15-3-72).

-

HecljstrilJuiçao de care;os (Decreto
n'' 70.062. de 26 de janeiro de

1~72),

-

-

Redist.ribuição de cargo (Decrete
119 70.2'16, de 10 de março de 19'12).

-

6APS - Distribuição de servidoH''& (Decreto no 70.256, de B de março de J972).

-

-

6APS - Enquadramento - Alteração (Decreto n~ 70.049, de 25 de
janeiro de 1972) .

-

<O>

-

Transportes

_ Aproveitamento - Anulaçao (J)cereto no 70.30B, de 21 de março de
1972) .
_ DNER _ Quadro do pessoal (Decreto nU 70.283, de 15-3-72).
Rerlistl"ibuiçáa de cal'go - (Decreto ns 70.277. de 1<1 de março) de
1972) .
_ DNER _ Redi::>tl'ibuiçoo de 'Jarf;o
(Decreto n" 70.34.6 de 28-3-72).
SESQTTICENTENARIO
DA INDEPEND:ê:NCIA - Comissão Executiva
Central (Decreto no 69.922, de 13
de janeiro de 1972).
SIDERüR(HCA NACIONAL - pesajn-opríacâo - Volta Redonda (Deereto no 70.223, de 1'1 de março de
1Ü'12) .
SINDICATO _ Política de veicneocão - Alteração - Art. 4~ (Decreto
no 70.119, de 4 de revcrciro de 1(72).
-

T
Utilização de faróis - Regulamento tpecreto nv 70.198, de
24 de fevereiro de 1972).

TARTFA -

-

-

1972) .

TELEDUCAÇÂO -

PRONTEL

(De-

creto no 70.066, de 26NI-72l.
TRABALHADOR RURAL -

Progra-

ma de usststcnciu (Decreto número 69.919, de 11 de janeiro de 1ll72).
THABALHO - xucatex - Domrngos
e feriados (Decreto nO 70.177, de 21

de Ievereuc de 1972) .
TRANSITO - JARI Regimento
Interno (Decreto nv 70 701, de 2 de
revereíro de 1972) .
TRIBUTOS - Processo Administ.mtivo Fiscal - Regulamento (Decreto
nv 70.2;'{5, de sszo .

li
UNIVERSIDADE
ver Ensino.
UTILIDADE PúBLICA
Ação comunltárla do Brasil S. .Paulo
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toecreto nv 7ü.2li7, de 8 de março
de 1972).

_

Aldeia~

Cristãs

Porto AlegL'C

(uecreto no 69.964, de 19 de janeiro
ele 1a72) .

__ Amparo :Maternal

São r-eurc.

Decreto n? 69.%1,
IlCÜ'U de

-

de

13 de

ja-

Coraçáo

de

Maria -

S.

do

Jo~E\

do Rio Preto
(Deuret.o n'' 69.9élél, de ao ec .ia-

neirn de 1972).
Asilo de Caridade
Bom 8:1_
CgSSO (Decreto n'' 69.932, de 13 de
janeiro de 1972).
- Asilo de Mendicidade Araraquara. (Decreto nv 69.IlR, de ar.
12.?1) .
- Asilo de mendicidade
BUl.I'H
Mansa (Decreto no 69,839, de 31.
12. 'il) .
_
11.0;0;.
Caridade S. Francisco Xa
vier __ Itaguaí (Decreto nv 7Ll_I'iJJ,
de 18 de fevereiro de 1972).
_

R

~ Associação

coneeU[; --- C~mpinas (Decreto nún,c .
ro 69.98:1, de 20 de janeiro de

da

,_ Associ:::.ção da~ Damas :ic'. Caridade Assis (Decrete nv B[l.91l1, de
20 de janeiro de 1!Yl2).

Ausociacão

rnnc:«

de

_

Asaístêncta

Pires do Rio

nv 'm 004,
1~'(2)

de

20

de

à

In-

(Decr~:()

jancrro

«c

.

Associação de Pais de gxcepcío_ tratí cnecreto '1~ '10.Zti~,

n~i~

dl: 8 de março de lfl72).

_ Assoe.ação

de

Pais Ff..col.'l. Pa-

roquial _ curit:ba (Decreto namero 70. 'l4ii, de 'i de março de

H)72).

_

Assccíaçãc de Pais e .õmígos dos
rxcepctonwe.
Volta :Redoml<1..
(Decreto n" 70.í)1~, de 21 de janeíro de 1972).
Assodação de Proteção à Mntcrnkhde _
Níuaque (Decr-eto nu.

mero 70.035, de 24 de janeHG ne
1972) •
Assorúacão ele Proteção a J\Iuter-nidudc ~- pa,rarW_fl.C:.ll (Decreto número 69.987, de 20 de jaueu'c di':
'HI'i2) .

Associação de Proteção à "'fê\tcrnióa.de Roláncta (Decreto número 70.006, de 21) de jeneti o de
1972) .
- A~soei:tçiio do~ Pais e Ami2,OS nos
S. Pauto (Decre.exoepcíooaís to n" 70.018, de 21 de janeiro cie
1972) .

Assocíacâo Pelrense

-

f'-~jrd

(](c

Santana (Decreto rr 69.962, uo

!~

janeiro de 1972).
- Mf:ocíação Mantenedora du Creche S. José do Itamarati -- P",tropóli~
(Decreto n~ 70,039. uc
de

1972) .

_ Associação Protetora da M~,ter~
ntdade e Infância - Dores <lo Indaiá (Decreto :1" 69.961, de 19 de
janeiro de 1972).
- Casa da Criança Pão de Santo
Antonio - Brasllêia (Decreto número 70.021, de 21 de janeiro de
1972) .
_ Casa de Caridade
Imaculada

Oonceicão -

Na7.arê da

Ma~,_l,

(D~

ereto nv 70.038, de 24 de janeiro
de 1972).

Ordem das

{[i72) .

_

-

lS'I2).

Arquícontrana

813

-

Casa de Misericórdia
ccmclío
Procópio (Decreto nv 69.963, ele
19 de janeiro de 1972).

Casa dos Meninos -- Petrópolis
70.040, de 24.1.72J.
_ Ca~a N. S. Peregrina - ocanatiara (Deereto n? 69.936. -te 13 de
janeiro de 1972l.
Casa S. Vicente de Paul,)
S.
Luis (Decreto n" 6D.D11. ec 11 ele'
janeirO de 1972).

(Decreto n'

Cc-ntro Educacional soaraao co-

ração Paraguaçu (D~CL":~(' uamero C.>I.>l50, de 131.72).
_ colégio N
S. Carmo '" outros
(Decreto rr' 70.083, de 1 de tevererco Õl't 1972).
_ colégio Sagrado Coração de Mana --- Pará de MiTla~ (nr~l'r~o
n? 70 Olll. de 20 oe janeiro c'e
1972) .
_ Congregação das jrmãamüas da
Imuoulw:lu Concoioâo - S. PJ,Ui")
coecreto :r:" 69.997. de 20 de j.'!.retro de 1972).

_ cccseu-o snrucutar S. Vlçl~n~<o
de Paute - .xntre Rios rneooto
nv 70.014, de
iu'zo .

21 de

janeiro

i'le

84.4

Ao.L'O$

DO Pousa

F.ducandário Lar de Frei Llll~
aacarepaaua (Decreto n~ 70 .21.~, de
7 de março de 1972).

-

_ Educa.ndá.riõ Madre oarmere de
Jesus - cunttba (Decreto númemero 70.326, de 24 de março ti"

-

1972) .
Educandario Madre Gudl -- Gua
naoara (Decreto n~ 69.979, de 20
de janeiro de 1!!72).
- Educandário N. S. Ampare
.raccrepcgua (Decreto nv 70.31.:1, ôe
22 de março de 1972).
Escola de Aperteíçoamento da
Aeronáutica Civil Guanabara.
(Decreto nv 69.978, de 20 de íencrro de 1972).
- Escola de Aperfeiçoamento
da
Aeronáutica Civll necücacãc
(Decreto nv '10.311, de 22,8.'/2).
- Bscola Norma N. S. Carmo
prranga (Decreto nv 70,018, ce 21
de janeiro de 1972).
- Escola Normal St~ Clara - rtambacnn (Decreto na 70.036, de 21
de janeiro de 1972).
- - Fundação 'Agrjeola 'I'eutôntca Estrela (Decreto n" 69.935, de 13 de
janeiro de 1972).
- F'undaçào Gaúcha elo Trabalho
- Porto Alegre (Decreto nv 68.'.176,
de 20 de janeiro rte 1972),

-

-

Fundação Maria

ne

Ginásio Imaculada conoejcêo
Arcoverde
20.1.72).

-

Anxiliadora

8, Paulo (Decreto n~ 69. 'if34,
13 de janeiro de 1972).

(Decreto nv 70.0lle,

Ginásio .rssus Maria José -

de

Du-

que cte Caxias (Decreto nv 69.930,
de 20.1.72).

-

-

Ginásio N. S. do Brasil - Revogação. (Decreto no n'' 70.314, de 22
de março de 1972).
Ginásio N. S. Vitórias -

Açu.

(Decreto ns '70.327, de 24 ele março
de Um).
-

-

Hcspibal e Maternidade Amaral
Carvalho - ,J:lÚ, (D~reto n" 70.002,
de 20 de jcncno de W72l.

Ho.~pital Monte Alverne Santa
Cruz do Sul. (Decreto nv ü9.9{lO,
de 19 de janeiro de 1972).
- Hospital N. S. Auxiliaclora - Três,
'Lagoas. (Decreto n~ 119.990, de 20
de janeiro de 1072).
- Ho.spi~al S. Roque - Cacique 00ble. (Decreto nv 70.001, dfl 20 de

-

ícnerro de 1972).
Hospital S. nccoc - Cacique Doble. (Decreto n- 70.001, de .:0 de

janeiro de 19'12) .
HOJ;pital S. Bebasüão - vtcosa .
(Decrete no 70.013, de 20 oe janeiro de 1972) .
Imas - .MQgi das Cruzes. (Decreto n? 69.993, de 20 de janeiro
de 1972).
- rnsutuíçê.c Nosso Lar - Guanabara. (Decreto no 69.972, de 2(1 de-

janeiro de 1972).

-

IllsLituto Adventista àe Ensino
Bâo Paulo. (Decreto nO 70.120, de.

-

4 de fevereiro de 1972).
Instituto çampíncírc dos Cegos
Campinas. (Decreto nO 70.003, de,
20 ele janeiro de 1972).

jnsütnto Imaculado Coração de
Maria - Paraíba do Sul. (Decreto nv 7(1-,0[i1, de 25 de janeiro de
1972) .
- Instituto N. S. ria Assunção
Rio claro. (Decreto nv 70.04\, de
24 da janeiro de 1972).
rnsututo N. S. Auxilladora
Arams , (Decreto »v 70.266, de 8.
de março de 1972).

-

rnsututo Paroquial do!; Remédios.

jeorte.leaa . (Decreto uv 70,0)(1"
de 20 de janeiro de 1972).
- Irmandade de S. João nausta
Mw:aé4 (Decreto nv 70.01)7, de 20'
de janeiro de 1972).
- Irmandade N. S. Piedade - P:trníba do Sul. (Decreto nv 69.904,
de 20 üe janeiro de 1972).

HospiLal da cnanca - Uberaba.
de 24 de janeiro de 1972).

-

Hospital de Car.idade - S. Francisco de Paula. (Decreto nv 69.984,
de 20 de janeiro de 1972).

-

(Decreto n'' '70.034,

ExEl:U'.L'I1/Q

Lar dos Meninos D'Ori{me -

Belo,

Horizonte
(Decreto n- '10.011, de
20 de janeiro de 1972).

Liceu de Artes e Oficios - r.tmcetro do Norte. (Decreto nc 70.325, de24 de março de 1972).

84'
_
-

-

-

-

-

-

Oratório da Divida Providência
Recife. (Dr.Cl·r.to nO 70.015, de Z1
de janeiro de 19'12).
O Sol - Guanabara. (Decreto
nv 70.174, de 18 de revereiro de
1972) .
Patronato de Ponta Negra - Netal. (Decreto n~ 69.992, de 20 de
janeiro de 1973) .
Patronato Maria Narcíso - União
«nscroto n» 69.959, de 19 de jancíro de HJ72).
Patronato Santa Catarina 'Labouré - Piripiri. (Decreto ne 69.99B,
de 2(l de janeiro de HJ72).
Patronato Sou:oa Carvalho - Ipu.
(Decreto ns '70.009, de 20 de janeiro
de 1972).
Santa Casa - Pítangul , (Dcereto
nc 69.958, de 19 de janeiro de
1972) .
Santa Casa de Carrdade _ Bom
Despacho. (Decreto no 70,14'7, de
7 de março de 1912).
Santa Casa de MisericóTdia - Cafelândía . (Decreto ns '70.052, de 25
de janeiro de 1972).
eenta Casa de Misericórdia
Cu:abi. (Decreto nv 69.989, de 2Cl
de janeiro de 1972).
Santa Casa de Miserícórdla
Laranjal r'auusta.
(Decreto número 69. 99.'i, de 20 de janeiro de
1972) .
servíco de ouras Sociais _ Ara-raquara . mecreto n? 69.991, de 2Q
de janeiro de 197:U,
Serviço Social São Sebastião
Guanabara. rnecreto nv B9,903, de
fi de juneirc de 1972).
Sueledude BClleli(;en~e Apiai.
(Decreto n" 69.949, de J8 de janetro de 1972) .

-

Sociedade Beneficente Análta Franco - Uhá.. (Decreto no 70.005, de
20 de janeiro de 10'12).

Sociedade Beneficen~e N. S. das
Dores - cunttoa. (Df>Cl'eto número 69.082, de 20 de janeiro de
1972) .
- SOdedade Beneffcente Obreiros do
Bem - Araraquara. (Decreto 1I(i~
mero 6il.99", de 20 de janeiro de
-

H172) .

-- Sociedade Beneficente são Judas
Tadeu somare. (Decreto nnmero 70.037, de 26 de janeiro de
197:.1) .
- sccíecace Cedro do Líbano. rneereto nv 70.312, de aa de março de
1972) .
-

-

SOciedade Hospital de Cartdade _
Mossorú. (Decreto Yl~ 60.9<18, de 20
de janeiro de 1972) .

Sociedade Uraversítáría Gama FiIho -

Guanabarz ,

(Decrete nú-

mero 70.203, de 25 de fevereiro de
1972) .
-

UNBEC - Recife. (Decreto número '70.173, de 18 dc fevereiro de
1972) .

VALE DO mo DOCE - Desapro~
príaçãc - Nova Era. (Decreto número se. 9211, de 13 de janeiro de
1972) .
VE'IlERINARIA
Registro - A:te~
ração (lo Decrete n° 69.134, de 27
de agosto de 1971 - Arts. In, 2Ç ,
5~ e 6~. (DOO1'C~() "19 70.206, de 25
de fevereiro de 19n) .
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ÍNDICE
DOS

ATOS DO PODER EXECUTIVO
Pâ(Js.

3 de

'Decreto Reservado de
abril· de

1972' -

12

Dispõe

sobre unidade do Exército. Publicado no D. O. de 13-4-72
70.352 - Decreto de 3 de abril
de 1972 Redistribul cargo,
com o respectivo ocupante, para o Quadro de Pessoal das
Secretarias do Ministértc PÚblico Federal, e dá outras providências. - Publicado no D.
O. de 4-4-72

3

3

70.353 - Decreto de 3 de abril
de 1972 - Autoriza o Serviço
do Patrimônio da União a
aceitar a doação do terreno

que menciona, no Estado do
Rio Grande do Sul. - Publicado no D. O. de 4-4-72 ....
70.354 - Decreto d..~ 3 de abril
de 1972 - Altera o Quadro de
Pessoal do Território Federal

3

de Roraima, e dá outras providências.
PU!1licado no
D. O. de 6-4-72

70.355 - Decreto de 3 de abril
de 1972 - Cria o Parque Nacional da Serra da Canastra,
no Estado de Minas Gerais,
com os limites que especifica
e dá outras provídêncías , _..
Publicado no D. O. de 6· 4··72
70.356 - Decreto de 3 de abril
de 1972 - Declara de interesse social, para fins de desapropriação, área de terras no
Estado de Mato Grosso.
Publicado no D. O. de 4-4-72

-:t

4

6

Págs.
70.357 - Decreto de 3 de abril
de 1972 - Dispõe sobre funções gratíffcadas do Quadro de
Pessoal do
Míntstério
dos
Transportes, e dá outras providências.
Publicado no
D. O. de 5--:1-';'2 .. _...

7

70.358 - Decreto ele 4 de abril
de 1972 - Aprova o Plano de
Custeio da Previdência Social
- Publicado no D. O. de 6
de abril de 1972

7

70.359 - Decreto de 4 de abrtl
de 1972 - Autortza o funcionamento do Curso de Ciências,
na Faculdade de Fflosofía.
Ciências e Letras, de Mont.es
Claros, em Minas Gerais.
Publicado no t), O. de 5 de
abril de 1972

8

70.360 - Decreto de 4 de abril
de 1972 - Concede reconhecimento à Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de São
José dos Campos. Estado de
São Paulo. Publicado no
D. O. de 5-4·-'12

8

70.361 - Decreto de 4 de abril
de 1972 - Declara de utalíuade
pública a Assccíação Filantrópica Ruy Barbosa, com sede
em São João da Barra, Estado do Rio de Janeiro. - Publicado no D. O. de 5 e reto
no de 7-4-72
70.362 - Decreto da 4 de abril
de 1972 - Declara de utilida-

9

IV

ATOS

DO

PODER

EXECUTIVO

Págs.
de pública a Sociedade Espí-

rita Feminina "Estudo e Carldade", com sede em Santa
Maria, Estado de Rio Grande
do Sul. - publicado no D. O.
de 5-4-72 . .

cado no D. O. de 6-4··'[2 ..

9

70.363 - Decreto de 4 de abril
de 1972 - Declara de utilida-

de pública o "Lar Escola, da
Criança de Marlngá", com se-de em Marlngá, Estado do Paraná. - Publicado no D. O.

de 5-4-72,

9

70.364 - Decreto de 4 de abril
de 1972 Declru'a de utili-

dade pública o "Lar das Meninas", com sede em Amertcana, Estado de Sio Paulo. Publicado no D. O. de 5-4··72

Publicado no D. O. de 5-4-72

10

10

10

10

de 1972 - Crta a Comissão de
Coordenação das Atívídades de
Processamento Eletrônico, e dá

•

•

•

•

•

•

•

•

70.374 - Decreto de G de abril
de 1972 - Abre ao Subanexo
Encargos Gerais da União Recursos sob Supervisão do
Ministério do Planejamento e
Coordenação Geral, o crédítc
suplementar ele ... ... ... .
crs 15.000.000,00, para reforço de dotação consignada no
vigente Orçamento. - Püb'li-.
cado no D. O. de 7-<l-'!2 ....
70.375 - Decreto de 6 de abril
de 1972 - Dispõe sobre o Parque Nacional das Em~s.
Publicado no D. O. de 7 e reto
no de 11-4-72 ...
70.376 - Decrete de G de abril
de 1972 - Atribui incumbência à Comissão Jnterminístertal para Facilttação do Trans-

13

13

j4

14

porte Aéreo Internacional e dá
outras providências.
~- Publicado no D. 0, de 7--1-72 ..
70.377 - Decreto de 7 de abril
de 1972 - Re-üucnbuí. com c

70.369 - Decrete de 5 de abril
de 1972 - Redistrfbtú cargos
com os respectivos ocupantes,
para o Quadro de Pessoal do

Departamento Naclcnal de Estradas de Rodagem, e dá outras providências. -- Publicado no D. O. de 6-4 ·72
70.370 - Decreto de 5 de abril

_

12

namento da Faculdade Pesta-

70.366 - Decreto de 4: de abril
de 1972 - Autoriza o runcío-

70.368 - Decreto de 5 de abril
de 1972 Cria. funções gratificadas no Quadro' ele Pcs-·
soal do Ministério da Marinha
e dá outras providências.
Publicado no D. O. de 6-4-72

•

lozzi de Cíêncías, Educação e
Tecnologia, com os Crirsos que
especifica.
Publlcadc no
D. O. de '7-4~72

Nossa Senhora do Bem Parto", com sede em São Paulo,
Estado de São Paulo. - Pu-

namento do Curso de Engenheiros de Operação da Escola Técnica Federal ele Minas
Gerais - Publicado no D. O.
...... .. ...
de 5-4-72 .
70.367 - Decreto de 4 ele abril
,de 1972 Autoriza o funcícnamento da Faculdade de Fcrmação de Professores de 1"
grau, de Penedo, Alagoas. --

11

70.371 - Decreto ele 6 de abrtl
ele 1972 - Declara de uttlíoade pública o Colégio Cristo
Rei, também chamado Educandário Cristo Rei, com sede
em Patos, Estado da Paraíba.
- Publicado no D. O. de 'I de
abril de 1972 .
70.372 - Decreto de 6 de abril
de 1972 - Aproveita, no Ministério da Aercnáuttca, servidora disponível do extinto Território Federal de Ponta Porã, e dá outras provldênclas ,
- Publicado no D. 0_ de 7 de
abril de 1972 ....
70.373 - Decreto de 6 de abril
de 1972 - Autoriza o funcioo<

9

70.365 - Decreto de 4 de abril
de 1972 - Declara de utilidade pública o "Centro Social

blicado no D. O. de 5-4-72.

Pâg,,>.

outras providências. -- Publi-

15

respectivo ocupante, para o
Departamento N a c i c n a I de
11

Obras e Saneamento, cargo do

Mínístér! o da Saúde, e dá ou-

tras providências. ..-- Publicado no D. O. de 10·-4·-72 .. ,..
70.378 - Decreto de 7 de abril
de 1972 -- [)ispõe sobre a exe-

16

v

íNDICE

Págs.
cução do resultado da décimaprimeira série anual de negociações para a formação da
ZOna de Livre Comércio ínstítutda pelo 'I'ratado de Montevidéu. - Publicado no D. O.
de 12-5-72 . .
70.379 - Deci.. cto de 7 de abril
de 1972 - Concede reconhecimento à Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Santo André, -om os Cursos de
Ciências goclaia, Matemútíca.
Letras e Pedagogia -- Santo
André - SP -- Publicado no
D. O. de 10-'1-72
70.380 - Decreto de lO de abrrl
de 1972 Declara de utilidade pública o Reino da Garotada de Pcá, com sede em
Poâ, Estado de São Paulo.
_ Publicado no D.O. de 11 de
abril de 1972
70.381 - Decreto de 10 de abril
de 1972 - Declara de utilidade pública. a Sociedade Agostiniana de Educação e Assistência, eom sede em São Paulo,
Estado de São Paulo. - Publicado no D.O. de 11 de abril
de 1972
70.332 - Decreto de 10 de abril
de 1972 - Autoriza o funcionamento da Faculdade de Administração e Finanças do Norte de Minas, em Montes Claros. Minas Gerais. - Publicado no D.O, de 11 de abril
de 1972
..

13

17

J8

18

18

70.383 - Decreto de 10 de abril
de 1972 Autoriza o funcionamento do Curso de Eletrôníca-Telecomuntcações da Faculdade de Engenharia, em 30invílle, Estado de Santa. Catarina. - publicado no D.O. de
11 de abril de 1972

18

70.384 - Decreto de 10 de abril
de 1972 - Autoriza o funcionamento da Faculdade de Educação, mantida pela Associação
Santarrítense de Educação e
Cultura, com sede na. cidade
de Santa Rita de Passa Quatro S. P. - Publicado no
D.O. de 11 de abril de 1972

19

70.385 ....:.... Decreto de 10 de abril
de 1972 - Autoriza o funciona-

?ágs.

menta da Faculdade de Administração de Pinhal, São Paulo. Publicado no D.O. de
11 de abril de 1972

19

70.386 - Decreto de 10 de abril
de 1972 - Autoriza o funcionamento da Faculdade de Pedagogia, Ciências e Letras de
Caçador, santa Catarina. Publicado no D.a. de 11 de
abril de 1972

19

70.387 - Decreto de 10 de abril
de 1972 - Concede à Caraíba
- Mineração e Metalúrgica S.
A. o direito de lavrar minério
de cobre, no município de Curaça, Estado da Bahia. - Publicado no D.O. de 11 de abril de
1972

20

70.388 - Decreto de 11 de abril
de 1972 - Cria Missão diplomática na República do Zaire. Publicado no D.a. de
12 de abril de 1972

23

70.389 _ Decreto de 11 de abril
de 1972 - Autoriza o cancelamento da inscrição de tombamento da. Igreja dos Martírios,
situada em Recife, Estado de
Pernambuco, e dá outras providências. - Publicado no D.O.
de 12 de abril de 1972

23

70.390 - Decreto de 12 de abril
de 1972 - Promulga o Estatuto da Conferência da Haia de
Díreíto Internacional Privado.
- Publicado no D.O, de 14 de
abril de 1972

23

70.391 - Decreto de 12 de abril
de 1972 - Promulga. a Convenção sobre Igualdade de Direitos e Deveres entre Brasileiros
e portugueses. - Publicado no
D.O. de 14 de abril de 1972

26

70.392 - Decreto de 12 de abril
de 1972 - Retifica o Decreto
nv 69.821, de 22 de dezembro
de 1971, que declarou de utilidade pública a Sociedade Educativa de Montes Claros SOEMOC, com sede em Montes Claros, Estado de Minas
Gerais. - Publicado no D.a.
de 13 de abril de 1972

27

70.393 - Decreto de 12 de abril
de 1972 - Declara de utilidade
pública o Educandário Santa

VI
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Págs.

Págs.

Isabel, com sede em Bandeirantes' Estado do Paraná. -

Publicado no D.a. de
abril de 1972

13 de

28

70.394 - Decreto de 12 de abril
de 1972 - Declara de utilidade

pública a Sociedade das Irmãs
Missionárias
da
Imaculada
Conceição da Mãe de Deus,

com sede em Belém, Estado do
Pará. - Publicado no n.o. de
13 de abril de 1972

28

mobírn, com sede em ouetxera-

com sede em Oaxambu, Estado
29

70.397 - Decreto de 12 de abril
de 1972 - Extingue a Compa-

nhia de Serviços da Diretoria
de Especialização e Extensão.
- Publicado no D.O. de 13 de
abril de 1972

2D

de 1972 - Declara de utilidade pública, para fins de desapropriação, terreno destinado à
ampliação dos laboratórios. oficinas e implantação de novos
serviços pelo Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São
Paulo, situado na rua Muríaé,
ns , 130 e 136, bairro do Ipíranga, no Município de São Paulo. no Estado de São Paulo.
Publicado no D.a. de 13 de
abril e retifica no de 17 de
abril de 1972
Decreto de 13 de abril
de 1972 - Declara de utilidade pública, para fins de desa-

70.400 -

publicado no

D.a. de 14 de abril de 1972
70.402 - Decreto de 13 de abril
de 1972 - Dispõe sobre o Departamento de Pessoal do Mínístério da Fazenda e dá outras providências. - Publicado no D.O, de 17 de abril de
1972
....... .... ........
70.403 - Decreto de 13 de abril
de 1972 Retifica o Decreto
nv 68.803, de 25 de junho de
1971, que redístríbuiu cargos.

29

31

32

com os respectivos ocupantes.
para o Ministério da Fazenda. -

Publicado no D.a. de

14 de abril de 1972

70.393 - Decreto de 12 de abril
de 1972 - Declara de utilida
de pública a Sociedade em

Jundiai, Estado de São Paulo.
- Publicado no D.O. de 13 de
abril de 1972
70.399 - Decreto de 12 de abril

70.401 - Decreto de 13 de abril
de 1972 - Declara de utilida-

São Paulo. -

28

70.396 - Decreto de 12 de abril
de 1972 - Declara de utilidade pública a Casa Virgo Potens,

de Minas Gerais. - Publicado no D.a. de 13 de abril dr
1972 ..............•......•....

3D

de pública, para fins de desapropriação, uma área de terra,
sem befeltortas, destinada à.
ampliação do Almoxarifado da
Companhia Telefônica Brasileira' na Vila São Bernardo,
Cidade de Campinas, Estado de

70.395 _ Decreto de 12 de abril
de 1972 - Declara de utilidade pública a Sociedade de Protecão e Assistência à Maternidade e e. Infância de Quixeramobím, Estado do Ceará. Publicado do D.a. de 13 de
abril de 1972

proprfação, um tererno urbano, sem benfeitorias, situado
na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, destinado à ampliação da estação terminal de
microondas daquela cidade.
integrante do Sistema Nacional de 'Telecomunícaçõea.
Publicado no D.a. de 14 de
abril de 1972

33

70.404 - Decreto de 13 de abri1
de 19'72 - Revoga os Decretos.
ns . 12.586, de 25 de julho de
1917, e 13.344, de 18 de dezembro de 1918, que concederam à empresa Vils, .Iohnson
& Co. AIS autorização para

funcionar e continuar a funcionar na República Federatdva do Brasil. - Publicado no
D.a. de 14 de abril de 1972 ....

33

70.405 - Decreto de 13 de abril
de 1972 - Publica. os índices

29

de atualização monetária dos
salários dos últimos 24 (vinte e quatro) meses, na forma.
estabelecida na Lei nc 5.451,
de 12 de junho de 1968, e dá
outras providências. - Publicado no D.a. de 14 de abril
1972 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . ••
70.406 - Decreto de 14 de abril
de 1972 _ Retifica redistribui-

33

VII

íNDICE

Pàçs,

Págs.

cão de cargos, com os respectívos ocupantes, efetivada para
os Ministérios da. Educação e

Cultura e da Marinha, e dá
outras providências. - Publicado no D.a. de 17 de abril de
1972 _.........................
7G.40? - Decreto de 14 de abril
de 1972 - Suprime cargos vagos do Quadro Extinto
Partes IIT, VII e X do Ministério dos 'Ia-ansportes e dá outras ul'ovidências. - Publicado
no b.o , de 17 de abril de
19'Z2 .
o

••••••••••••••••••••• o o

34

o o •• o •••••• o o o •

35

70.403 - Decreto de 14 de abril
de 3:972 _ Cria Grupo de 'I'rabalho para estudar a indústria
de reparação naval brasileira. _ publicado no D.a. de

1"7 de abril de 1972 .........
70.409 _ Decreto de 14 de abril
de 1972 - Dispõe sobre o hasteamento da Bandeira Nacional no dia 21 de abril de 1972
_ Publicado no Ir.O, de 14 de
abrrl de 1972
o

70.413 - Decreto de 14 de abril
de 1972 - Redistribui, com a
respectiva ocupante, cargo do
Ministério da Agricultura para
o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, e
dá outras providências.
Publicado no D. O. de 17 de
abril de 1972
70.414 - Decreto de 14 de abril
de 1972 Declara de interesse social, para fins de desapropriação pelo Departamento Nacional de Obras
Contra as Secas ou pela Superintendência do Vale do São
Francisco,
alternativamente,
área de terreno necessária à
ampliação do Projeto de Irrigação do Vale do Rio Verde
Pequeno - Açude Estreito, nos
municípios de Ur-andi (Bahia)
e Espinosa (Minas Geraiarv-cPublicado no D. a. de 17 de
abril de 1972

35

•

38

39

70.415 - Decreto de 14 de abril
de 1972 - mspõe sobre o regime de tempo integral e dedicacão exclusiva no Tribunal
Marítimo.
Publicado no
ti.o. de 17 de abril de 1972

39

70.416 - Decreto de 14 de abril
de 1972 - Cria funções gratificadas no Quadro de Pessoal do Ministério da Marinha
e dá outras providências. Publicado no D. a. de 17 de
abril de 1972

39

70.417 _ Decreto de 17 de abril
de 1972 Declara de .utilidade pública a Fundação
Imaculada Contra a Tuberculose, com sede em Belo
Horizonte, Estado de Minas
Gerais. - Publicado no D.a.
de 18 de abril de 1972 ......

40

70.4UI - Decreto de 14 de abril
de 1972 Declara de utilidade pública, para fins de desapropriação, um terreno urbano, sem benfeitorias, situado na cidade de Blumenau,
Estado de Santa Catarina,
des-tinado à Instalação da centraí de telex e· de comuta-

70.418 - Decreto de 17 de abril
de 1972 Declara de utilidade pública, para fins de
constituicão de servidão, faixa
de terra" destinada à passagem de linha de transmissão,
no Estado de Goiás. - Publicado no D. Q. de 18 de abril
de 1972

40

serviços afins, integrantes do
Sistema Nacional de Telecomunícações.
Publicado no
D .0. de 17 de abrtl de 1972

70.419 - Decreto de 17 de abril
de 1972 - Declara de utilidade pública,
para fins de
constituição de servidão, fai-

o

o

O"

70.41G - Decreto de 14 de abril
de !9?2 Declara de utilidade núbüca,
para fins de
desaproprtaçâo, imóveis situados na cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo, destinados à ampliação da Central Telefônica da Companhia
Telefônica do Espírito Sant-o.
_ publicado no Doa. de 17
de abril de 1972

35

36

70.411 - Decreto de 14 de abril
de 1972 - Autorizo o funcio-

namento da Faculdade de
Filosofia, Ciências e Letras de
Carangcla - MG - Publicado no D Q. de 17 de abril de
1972 . .

37

ção telefônica automática e

38
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Págs.
sagem de linhas de transmissão, no Estado de Goiás. Publicado no D .O, de 18 de
abril de 1972
70.420 - Decreto de 17 de abril
de 1972 - Declara de utilidade pública, para fins de

41

constituição de servidão, uma
faixa

de

terra

destinada

à

passagem de linha de transmissão no Estado de Goiás.
- Publicado no D.a. de 18
de abril de 1972
70.421 - Decreto de 17 de abril
de 1972 Declara de utilidade pública a Irmandade da
Santa Casa de Misericórdia de

41

Piracicaba, com sede em Piracicaba, Estado de São Paulo.

- Publicado no D. O. de 18 de
abril de 1972

70.422 - Decreto de 17 de abril
de 1972 Concede à. Mineração Níquel Santa Maria
Ltda., o direito de lavrar minério de níquel, no município
de Jpanema, Estado de Minas
Gerais. -- Publicado no D.a.
de 18 de abril de 1972

70.423 -- Decreto de 17 de abril
de 1972 -- Concede à Companhia de Mineração J acundá o
direito de la vrar cassiterita, no
município de Porto Velho,
Território Federal de Rondônia. - Publicado no D. a. de
18 de abril de 1972
70.434 -- Decreto de 17 de abril
de 1972 -- Declara de utilidade pública, para díns de
constituição de servidão, uma
faixa de terra destinada à
passagem de linha de transmissão no Estado de Goiás. -Publicado no D. a. de 18 de
abril de 1972
70.425 -- Decreto de 17 de abril
de 1972 -- Autoriza o funcionamento da Fundacão Faculdade Estadual de ~ Educacão
Física de Jacarezínho . - PRo
- Publicado no D. a. de 19
de abril de 1972
70.426 - Decreto de 17 de abril
de 1972 -- Autoriza o funcionamento da Faculdade de
Agrimensura, na cidade de
Pirassununga SP -- Pu-

Págs.

blícado no D.
abril de 1972

xas de terra destinadas à pas-

42

42

43

44

45

a.

de

19 de

70.427 - Decreto de 17 de abril
de 1972 - Autoriza o funci-onamento da Faculdade de
Educação Física de Cruz Alta
- Estado do Rio Grande do
Sul. - Publicado no D. O. de
19 de abril de 1972
70.428 - Decreto de 19 de abril
de 1972 - Autoriza o funcionamento dos Cursos de Ciências e de Estudos Sociais, da
Faculdade de Filosofia "D.
José", de Sobral. - Publicado no D.a. de 19 de abril de

45

45

1972 • • •...................••

46

70.429 - Decreto de 17 de abril
de 1972 -- Dispõe sobre o
Quadro de Pessoal da Superintendência de Seguros Privados (SUBEP), e dá outras
providências. -- Publicado no
D. a. de 18 de abril de 1972

46

70.430 - Decreto de 17 de abril
de 1972 - Estabelece a assistência às pessoas domiciliadas na área dos planos de
desenvolvimento agropecuários
financiados por incentivos fiscais e, em áreas pioneiras, por
estabelecimentos oficiais de
crédito. - Publicado no D .0.
de 18 de abril de 1972
70.431 - Decreto de 18 de abril
de 1972 - Autoriza a contratação de operações de crédito
externo para financiamento
das obras do Aeroporto Internacional Principal do Brasil,
no Galeão, e dá outras providências. - Publicado no D.a.
de 19 de abril de 1972
70.432 - Decreto de 18 de abril
de 1972 - Redistribui com o
respectivo ocupante, para o
Ministério da Justiça, cargo
do Instituto de Previdência e
Assistência dos Servidores do
Estado, e dá outras providências. - Publicado no D. O. de
19 de abril de 1972
70 .433 - Decreto de 13 de abril
de 1972 - Torna sem efeito
aproveitamento de disponível
do Instituto de Previdência e
Assistência dos Servidores do
Estado no Quadro de PesSO?J
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de 1972 - Declara de utilidade pública o Colégio Comercial de Paraguaçu, com sede
em Paraguaçu, Estado de Minas Gerais. Publicado no
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de
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68.695, de F' de junho de 1971,
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no D . .o. de 20-4-72
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do Rio' de Janeiro. - Publicado no D. O. de 25-4-72
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Educação e Cultura, e dá outras providências. - Publicado no D. a. de 26-4-72
70.453 - Decreto de 25 de abril
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70.454 - Decreto de 26 de abril
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de abril de 1972'
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70.462 - Decreto de 26 de abril
de 1972. - Revoga o Decreto
nv 10.482, de 24 de setembro
de 1942, outorga concessão e
dá outras providências. - Publicado no D. O. de 27-4-72 ..
70.463 - Decreto de 26 de abril
de 1972. - Declara de interesse social, para fins de desapropriação pelo Departamento
Nacional de Obras Contra as
Secas, a área de terreno necessária à implantação do Projeto de Irrigação do Açude PÚblico Santo Antônio de Russas,

65

70.461 -

63

63

64

66

67

XI

íKDICE

Prigs.

11<l município de Russas no Estado do Cea.rá. - Pub. no D.O.
de 27~4~72 ..
. . . . . . . . ..
70 .4G~ - Decreto de 25 de alJ!il
de X972. - Declara de utü'cade pública a Escola Ambulatório Padre João Maria, com
sede em Natal, Estado do Rio
Grande do Nor'e. - Publicado no D. O. de 27-~-72

57

68

70.465
DOCHÓ1 de 27 de abril
de 1072. _ Altera a tabela do
ratcno-mnnmo aprovada pelo
Decreto nv I:ll:Ui78, de 1 de maio
de 1971.. - Pub . no D. O. de
28-4,-72

.

.... ...•...•...•

70.4G6 - Decreto de 27 de abrlj
de 1972. - Redistrtbul, com os
Te5]1e<Jt,fvos ocupantes, pura o
Quadro de Pe;;saal - parte Especial - do Mnustórro rln Justiça, cargos orgtniàríos da extinta Oompanniu Nacional de
Navegação Costeira - Autarquia Federal e dá outras provicênda;;. Pu!J. no DO,.
de 23 de ab-í'l de 1972 .....
70.157 - Decreto uc ~ de maio
de 1972. - Di nova redação
ao artigo 31 do Regulamento
UI'!. j'nspetcria-Geral da. AcI'Onautíca, aprovado pelo Decreto
nU 64.28/1" de 31 de março de
1%9. - pub. no D. O. de 3 de
maio de 1972
70.468 - Decreto de 2 lifl maio
de 1972. - Rc~.ii"ica o Decreto
n- 70,110, de :J de fevereiro de
1972, que rcdisto-Ibuiu cargo,
com o respectivo ocupante. pura. o Ministério ne Aeronáutica. - Pub. no D. O. de :3 de
maio de 1972
. . . . . ....
70.4G-S - Decreto de 3 de maio
rre 1972. - Autoriza o runcso»ameoto da Faculdade de Filosofia,
Ciências
e
Latre.s
"Nove de Julho" - São Paulo
SP.
Pllb. 110 D. O. de 4
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Untvcrskíauc Federal de Jui:ó
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de 10 de IT_a-io de 19n ..
7(J.';'75 - Decreto de 4 de maio
de 1n2 _ Decreta a íntervencão federal no Município de
Irepuru, Estado ele Sito Paulo
- Publicado no D. O. de '.1 de
maio ele 191,2.
70.476 - Decreto de 4 ce maio
de 197,2 _ Autortza o func\o:ramr-mto ca Faculdadc de Fiicsona, Ciências e Letras de
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Publicado no D. O. de
ele
ab;:il de U17.
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70.480 - Decreto de 4 de maio
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Altera o Decreto
nv 'W.43f:.i, de 18 de abril de
197:2, e dá outras providencias.
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maio de 1972. . . . . . . . . . . . . . .
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Ceará. - Publicado no D. O.
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de 1960 - Publicado no D. a.
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de 1971 - Publicado no D. O.
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- Publicado no D.a. de 15 de
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70.497 - Decreto de 11 de maio
de 1972 Declara de utilidade pública o Instituto de
CUltura Santo Antônio, com
sede em Ouro Fino, Estado
de Minas Gerais. Publicado no D. O. de 12 de maio
de 1972
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de 1964, que aprovou o enquadramento definitivo de cargos e funções do Ministério da
Saúde - Publicado no D. O .
de 16 de maio de 1972
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à

70.518 - Decreto de 12 de maio
de 197'2, - Redístríbui com o
respectivo ocupante, para o Ministério da Educacão e Cultura, cargo do Ministério da
Agricultura, e dá outras providências - Publicado no D.a.
de 16 de maio de 1972
70.519 - Decreto de 12 de maio
de 1972 - Redistribui cargos,
com os respectivos ocupantes,
do Quadro de Pessoal do Mi-
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nistérío da Justiça, para o do
Ministério da Educação e Cultura - PUblicado no D. a. de
16 e retificado no de 19 de
maio de 1972

Minas Gerais -

97

70.520 - Decreto de 15 de maio
de 1972 - Publica os índices
de atualizacâo monetária dos
salários dos últimos 24 (vinte
e quatro) meses, na forma estabelecida na Lei n'' 5.451, de
12 de junho de 1968, e dá outras providências - Publicado
no D.a. de 16 de maio de
1972 .
70.521 - Decreto de 15 de maio
de 1972 - Autoriza o funcionamento da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de
Cascavel - Paraná - Publicado no D. a. de 16 de maio
de 1972

98

70.522 - Decreto de 15 de maio
de 1972 - Reduz as alíquotas
do Imposto único sobre Lubrificantes e Combustíveis Líquidos e Gasosos - publicado no
D.O. de 16 de maio de 1972

99
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70.523 - Decreto de 16 de maio
de 1972 - Declara de utilidade
pública a Sociedade de Benemerência Albergue São Vicente de Paulo de Jataí, com sede
em Jataí, Estado de Goiás Publicado no D. a. de 17 de
maio de 1972

99

70.524 - Decreto de 16 de maio
de 1972 - Declara de utilidade
pública a Associação de Assistência Social Joana D'Arc,
com sede em Tupã, Estado de
São Paulo Publicado no
D.O. de 17 de maio de 1972

99

70.525 - Decreto de 16 de maio
de 1972 - Declara de utilidade
pública a Sociedade de Sâo
Vicente de Paulo, com sede em
Santos, Estado de São Paulo
- Publicado no D.a. de 17 de
maio de 1972
70.526 - Decreto de 16 de maio
de 1972 - Concede à SOEICOM
Sociedade de Empreendimentos Industriais, Comerciais
e Mineração Ltda. o direito
de lavrar calcário, no município de Matozinhos, Estado de
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99

Publicado no

D,O. de 17 de maio de 1972

100

70.527 - Decreto de 16 de maio
de 1972 - Concede a João Vaz
de Lima, empresa de mineração, o direito de lavrar feldspato e quartzo, no município
de Socorro, Estado de São
Paulo Publicado no D. a.
de 17 de maio de 1972

101

70.528 - Decreto de 16 de maio
de 1972 - Concede à METANORDESTE - Minérios e Minerais S. A" o direito de lavrar minério de cobre, no município de Jaguarari, Estado
da Bahia
Publicado no
D.a. de 17 de maio de 1972 102
70.529 - Decreto de 16 de maio
de 1972 - Concede à S. A.
Indústrias Votorantím o direito de lavrar filito, no município de Votorantim, Estado de
Sãro Paulo
Publicado no
D.O. de 17 de maio de 1972 103
70.530 - Decreto de 16 de maio
de 1972 - Declara de utilidade pública o Ginásio Nossa Senhora das Graças, com sede
em Areado, Estado de Minas
Gerais. - Publicado no D.a.
de 17-5-72
104
70.531 - Decreto de 16 de maio
de 1972. - Altera o Decreto
nc 60.271. de 24: de fevereiro
de 1967, que criou cargos Em
comissão e funções gratificadas no Quadro de Pessoal do
Instituto Joaquim Nabueo de
pesquisas Sociais - Publicado
no D.a. de 17 e retificado no
de 23-5-72 ..... ,............. 104
70.532 - Decreto de 16 de maio
de 1972 - Declara de utilidade pública o Colégio Comercial "Monte Santo de Minas"
ou Escola Técnica de Comércio "Monte Santo de Minas",
com sede em Monte Santo de
Minas, Estado de Minas Gerais. - Publicado no D, a. de
18-5-72
Ji05
70.533 - Decreto de 16 de maio
de 1972 - Declara de utilidade pública o centro Social Padre Dehon, com sede em João

XVI

ATOS

DO PODER EXECUTIVO

Págs.

Pessoa, Estado da Paraíba
Publicado no D. O. de 18-5-72
70.534 - Decreto de 16 de maio
de 1972 - Declara de utilidade pública a Irmandade de
Misericórdia de Atibaia, com
sede em Atibaia, Estado de
'São Paulo. - Publicado no
D. O. de 18-5-72
70.535 - Decreto de 16 de maío
de 1972 - Declara de utilidade
pública o Bervíço de
Obras Sociais SOS, com
sede em Boa Esperança, Estado de Minas Gerais. - Publicada no D.a. de 18-5-72 ....
70.536 - Decreto de 16 de maio
de 1972 - Declara de utilidade pública a Associação de
Proteção e Assistência à Maternidade e à Infância de Registro, com sede em Registro,
Estado de São Paulo - Publicado no D. O. de 18-5-'72 ....
70.537 - Decreto de 16 de maio
de 1972 - Concede permissão,
em caráter permanente, à empresa Indústria e Comércio de
Minérios S. A. ICOMI,
para funcionar aos domingos
e nos dias feriados civis e religiosos. - Publicado no D. O.
de 18-5-72
70.538 - Decreto de 16 de mato
de 1972 - Dispõe sobre a Secretaria. do Trabalho do Ministério do Trabalho e Previdência Social, transforma nm-.
ções gratificadas em cargos Em
comissão no Quadro de Pessoal - Parte Permanente do mesmo Ministério, e dá outras providências. - Publicado no D.a. de 18 e ret. no
de 22-5-72
70.539 - Decreto de 16 de maio
de 1972 - Redístrtbuí, com a
respectiva ocupante, para o
Quadro de Pessoal Parte
Permanente, do Ministério PÚblico da União junto à Justiça do Trabalho, cargo do Ministério do Trabalho e Previdência Social, e dá outras providências.
Publicado no
D.O. de 18-5-72
70.540 - Decreto de 16 de maio
de 1972 ~ Autoriza a utiliza-
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ção, na forma que menciona,
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105
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pela Prefeitura Municipal de
Cabo Frio, de área da União
situada naquele Município. Publicado no D. O. de 19-5-72
70.541 - Decreto de 16 de maio
de 1972 - Retifica o Decreto
nc 69.11, de 24 de agosto de
1971, que redtstrlbuiu cargos
do Ministério das Relações Exteriores para as Secretarias do
Ministério Público Federal. ~
Publicado no D. O. de 19-5-'72
70.542 - Decreto de 16 de maio
de 1972 - Declara extinto o
cargo que menciona, e dá oute-as providências. - Publicado no D.a, de 19-5-72
70 .543 ~ Decreto de 16 de maio
de 1972 - Autoriza o aterro,
pelo Estado do Espírito Santo,
de uma área de mar situada
entre a Ilha do Príncipe e a
Ilha de Vitória, e a cessão,
sob o regime de aforamento,
dos terrenos que menciona. Publicado no D. O. de 19-5-72
70.544 - Decreto de 16 de maio
de 1972 - Redlstrlbui, com a
respectiva ocupante, para a
Universidade Fede:-al do Rio
Grande do Norte, cargo da
Universidade Federal da Paraíba, e dá outras providências - Publicado no D.O. de
1972
70.545 - Decr-eto de 16 de maio
de 1972 - Retifica o Decreto
ns 69.034, de 9 de agosto de
1971, que incluiu nas relações
de que trata o Decreto número 55.244, de 21 de dezembro
de 1964, os cargos de Professor de Ensino Especializado, e
dá outras providências. - Publicado no D. O. de 19-5-72 ..
70.546 - Decreto de 16 de maio
de 1972 - Redístríbuí cargo,
com a respectiva ocupante,
para a Universidade Federal
do Rio Grande do Norte, e dá
outras providências. - Publica-do no D.O. de 19-5-72 ....
70.547 - Decreto de 16 de maio
de 1972 - Altera o Estatuto da
Fundação Centro Nacional de
Aperfeiçoamento de Pessoal

108

109

109

110

111

111

112
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para. a Formação Profissional
(CENAFOR), aprovado pelo
Decreto nv 65.322, de 10 de outubro de 1969. ----, Publicado no
D.O. de 19-5-72
112
70.548 - Decreto de 17 de maio
de 1972 - Declara sem efeito
o Decreto nv 52.806, de 5 de
novembro de 1963. - Publicado no D.O. de 10-5-72 .... 113
70.549 - Decreto de 17 de maio
de 1972 - Concede à firma
individual Benedicto Ferreira
Lopes o direito de lavrar feldspato e quartzo, no município
de Mogi das Cruzes, Estado de
São Paulo
Publicado no
D.O. de 19-5-72
70.550 - Decreto de 17 de maio
de 1972 - Declara sem efeito
o Decreto nv 10.935, de 25 de
novembro de 1942. - Publicado no D.O. de 19-5-72
70.551 - Decreto de 17 de maio
de 1972 - Declara sem efeito
o Decreto nv 18.119, de 21 de
março de 1945. - Publicado
no D.O. de 10-5-72
70.552 - Decreto de 17 de maio
de 1972 - Dispõe sobre o car.,
go de Subdíretor da Diretoria
de Obras de Cooperação, integrante do Departamento de
Engenharia, e Comunicações.
Publicado no D. O. de 18-5-72

113
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tras providências. - Publicado no D.O. de 22-5-72
117
70.556 - Decreto de 17 de maio
de 1972' Redlstribul cargo,
com o respectivo ocupante, do
Quadro de Pessoal Extinto da
Fundação Brasil Central
para o Quadro de Pessoal das
Secretarias do Ministério PÚhlico Federal e dá outras providências
Publicado no
D.O. de 22-5-72
117
70.557 - Decreto de 17 de maio
de 19'72 - 'j'ransfere a Estação de Rádio do Departamento
de Admlnistraçâc do Mínístério da Justiça para a Divisão
de Segurança e Informações
do mesmo Ministério; transforma runcões gratificadas, e
dá outras providências - Publicado no D. O. de 22 rer. no
de 24-5-72
118

114

70.558 - Decreto de 17 de maio
de 1972 - Declara de utilidade pública o Lar Esperança,
com sede em Casa Branca,
Estado de São Paulo. - Publicado no D. O. de 22-5-72 .. 119
70.559 - Decreto de 17 de maio
de 1972 - Declara de utilidade pública o Asilo Nossa Senhora do Perpétuo socorrro,
com sede em Santa Bárbara,
Estado cíe Minas Gerais. Publicado no D. O. de 22-5-72 119

70.553 - Decreto de 17 de maio
de 1972 - Define áreas de
competência no Setor de Ciênc.a e Tecnologia e dá outras
providências Publicado no
D.O. de 18-5-72
115
70.554 - Decreto de 17 de maio
de 1972 - Exclui cargos, com
os respectivos ocupantes, da
redistribuição para o Quadro
das Secretarias do Ministério
Público Federal, constante do
Decreto n? 69.887, de 31 de dezembro de 1971. - Publicado
D.O. de 22-5-72
116
70.555 - Decreto de 1"7 de maio
de 1972 - Redistribui, com os
respectivos ocupantes, para o
Mlnlstérío do Trabalho e Previdência Social, cargos do Ministério da Justiça, e dá ou-

70.560 ~ 'Decreto de 17 de maio
de 1972 ~ Declara de utilidade pública o Instituto Maria
Auxiliadora., com sede em Rio
do Sul, Estado de Santa Catarina. - Publicado no D. O.
de 22-5-72
. . . . . . . .. 1l.9
70.561 - Decreto de 17 de maio
de 1972 - Retífica o artigo 1'"'
do Decreto número 57.509, de
28 de dezembro de 1965. - Publicado no D. O. da 22-5··';'2 .. 119
70.562 - Decreto de 1'i de maio
de 1972- Declara de utflidade pública a Fundação Percival Farquhar, com sede em
Governador Valadares, Estado
de Minas Gerais. - Publicado
no D. O. de 22-5-72
120
70.563 - Decreto de. 17 de maio
de 1972 - Restringe e trans-
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fere área de concessão de serviço de energia elétrica e dá

outras providências.

~

Publi-

cado no D. O. de 22-5··72 ....

120

70.564 - Decreto de 13 de maio
de 1972 - Altera o parágrafo

I'? do artigo 2", do Decreto nv
69.495, de 5 de novembro de
1971, que dispõe sobre a Ordem Nacional do Mérito Educativo. - Publicado no D. O.
de 18-5-72
121
70.565 - Decreto de 18 de maio
de 1972 - Concede reconhecimento à Faculdade de Direito de Colatina ..- Esr;r,]!to
Santo. - Publicado no D. O.
de 19-5-72 ....•. ,
70.566 -

i.22

Decreto de 18 de maio

de 1972 - Declara sem efeito
o Decreto número 35.593 de 2

de junho de 1964. - Publicado no D. O. de 19-5-72
70.5ó7 - Decreto de 1.8 de maio
de 1972 - Redlatrrbuí, com o

e2

respectivo ocupante, para o
Ministério da Marinha, cargo
do extinto Departamento dos
(>'lTC)OS e Telégrafos, e dá outras providências. - publicado no D. O. de 18-5-72
122
70.568 - Decreto de la de maio
de 1972 - Dispõe sobre o Conselho Nacional .;1,:: Telecomunicações, cria o Conselho Na:
clonal de Comunlcaçôas e da
outras providências. - Publicado no D. O. de 19-5··72 ... 123
70.569 - Decreto de 10 de maio
de 1972 - Declara de utilidade pública o Serviço de Obras
Sociais, com sede em Londrfna, Estado do Paraná. -- Publicado no D. O. d{~ 22-:3-72
124
70.570 - Decreto de 19 de maio
de 1972 - Declara de utilidade pública o Colégio Nossa Senhora da Anunciação, com
sede em Ananindeua, Estado
do Pará. - Publicado no D.
O. de 22-5-72
124
70.571 - Decreto de 19 de maio
de 1972 - Declara de utilidade pública o "Lar Santa Ma-

ria Gorettí - Bom pastor",
com sede em Caruaru, Estado
de Pernambuco. - Publicado

no D. O. de 22-5-72 ........ 124

Ptiçs,
70.572 - Decreto ele 19 de maio
de 1972 - Dispõe sobre o Qua-

dro de Pessoal do Território
Federal do Amapá, e da outras providências. - Publicado no D. O. de 23 e reto no
de 25-5-72 (Suplemento)
124
70.573 - Decreto de 22 de maio
de 1972 - Autoriza o funcionamento da Fa c u Ld u d e de
Educação
Piratínínga,
São
Paulo - SP. - Publicado no
D. O. de 23-5-72 ... ....... 125
70.574 - Decreto de 22 de maio
de 1972 - 'Declara de utilidade

pública, para fins ele constituição de servidão ou desapropriação, em favor da Petró1eo Brasileiro S. A.
PETROBRAS, área de terras e
benfeitorias, situadas no Município de Aracaju, Estado de
Sergipe. - Publicado no D.

O. de 23-5-72
70.575 - Decreto de 22 de mate
de 1972 - Concede reconhecimenta à Faculdade de Ciên-

cias de Bauru - SP. -- Publicado no D. O. de 23-5-72 ..
70.576 - Decreto de 22 de maio
de 1972 - Concede rcconhecjmenta ao Curso de Filosofia
da Faculdade de Filosofia,
Ciências e Letras de Assis
SP. - Publicado no D. O. de
23-5-72 . .
70.677 - Decreto de 22 de maio
de 1972 - Autoriza o funcio-

125
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127

namento da Faculdade de Administração de Empresas de
Osasco - São Paulo. . - Publicado no D. O, de 23-5-72
127
70.578 - Decreto de 22 de maio
de 1972 - Autoriza o funcionamento da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de
Alfenas - MG. -- Publicado
127
no D. O. de 23-5-72
70.579 - Decreto de 22 de maio
de 1972 - Concede reconhecimento à Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto - SP. - Publicado no D. O. de 23-5-72 ... 127
70.580 - Decreto de 22 de maio
de 1972 - Abre aos Encargos
Gerais da União a crédito 8Uplementar de crs 60.000.000,00.
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para reforço de dotação consignada no vigente Orçamento. - Publicado na D. O. de
23-5-72 . .
128
70.581 - Decreto de 22 de maio
de 1972 - Abre ao Ministério
da Justiça, em favor de diversas unidades orçamentártaa, o
crédito suplementar de •.. • ••
Cr$ 1.833.(){)O,00, para reforço
de dotações consignadas no
vigente Orçamento. -- Publicado no D. a. de 23-5-Í'2 ... 129
70.582 - Decreto de 22 de maio
de 1972 - Declara de utilidade pública para fina de desapropriação, parte de um lote
de terreno urbano, destinado
à instalação da estação Central de Telex da cidade de
Fortaleza, Estado do C e a r á,
pela EMBRATEL. - Publicado no D. O. de 23-5-72 ..... 130
70.583 - Decreto de 22 de maio
de 1972 Altera dispositivo
do Regulamento para a Diretoria de Ensino da Marinha,
aprovado pelo Decreto número
66.069, de 14 de janeiro de
1970, transforma. cargo em comissão e dá outras »rovídências. - Publicado no D. O.
de 23-5-72 . .
130
70.584 - Decreto de 22 de maio
de 1972 - Altera dispositivo do
Decreto número 59.9r05, de 3(}
de dezembro de 19613, modificado pelos Decretos números
60.189, de 8 de fevereiro de
1967. 62.289, de n d0 fevereiro de 1968, 65.521, de 21 de outubro de 1969, 65.685, de 10 de
novembro de 1969, 66.365, de 20
de março de 1970 e 66.604, de
20 de maio de 1970, que regulamenta a Lei J1Úrner0 4.822 de
29 de outubro de 1865, alterada
pelas Leis ns. 5.141, de 14 de
outubro de 1966, .5.576, de 4 de
maio de 1970, e pelo Decretolei nv 1.026 de 21 de outubro
de 1969, que estabelece principias, condições e critérios básicos para Promoções dos Oficiais da Marinha. - Publicado no D. a. de 23-)5-'i2 ••••• 131
70.585 - Decreto de 22 de maio
de 1972 - Aprova o Plano
Geral de Convocação para o

Págs.

Serviço Militar I n i c i a 1 nas
Forças Armadas em 1973. Publicado no D. O. de 23 e
reto no de 30-5-'12
70.586 - Decreto de 33 de maio
de 1972 - concede à Mineração Corrêa Ltda. o direito de
lavrar dolomíto no munlcíplo
de Campos do Jordão Estado
de São Paulo. Publicado
no D. O. de 24 e reto no de
29-5-72 . .
70.587 - Decreto de 23 de maio
de 1972 Retifica, o artigo
1 9 do Decreto número 45.324,
de 27 de janeiro de 1959. Publicado no D. O. de 24-5-72
70.588 - Decreto de 23 de maio
de 1972 - Concede à Mineração Santa Mônica Ltda. o direito de lavrar minério de ferro no município de São Gonçalo do Rio Abaixo, Estado de
Minas Gerais. - Publicado no
D. a. de 24 e reto no de 29
de maio de 1972
70.589 - Decreto de 2:~ de maio
de 1972 - Retifica o artigo 19
do Decreto número 8.110, de
23 de outubro de 1941. - Publicado no D. O. de 24-5-72.
70.590· - Decreto de 23 de maio
de 1972 - Retifica o artigo 19
do Decreto nv 30.028, de 29 de
setembro de 1951, retificado
pelo de nÇ>41.457, de 6 de maio
de 1957. _ Publicado no D.a.
de 24 de maio de 1972 e retificado no de 29-5-72
70.591 - Decreto de 23 de maio
de 1972 - Retifica o artigo to
do Decreto número 53.306, de
16 de dezembro de 1963. Publicado no D.a. de 24 de
maio de 1972 . . . . . . . . ... . . . .
70.592 - Decreto de 23 de maio
de 1972 - Autoriza o runcíonamento do Curso de Educação Física da Fundação Faculdade de Filosofia, Ciências
e Letras de Arapongas" com
sede em Arapongas, Estado
do Paraná. Publicado no
o.o. de 24 de maio de 1972
70.593 - Decreto de 23 de maio
de 1972 Inclui, nas relações de que trata. o Decreto ns 55.244, de 21 de dezem-
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70.600 - Decreto de 23 de maio
de 1972 - Torna sem efeito

bro de 1964, os cargos que especifica, altera a cl~s~f~cação

dos cargos de Magistérío do
Quadro de Pessoal - Partes
permanentes e Especial - do
Ministério da Justiça, abrangidos pelo art. 3° do Decreto
no 6&.S54, de 1'1 de dezembro
de 1969, e dá outras providências. - Publicado no D. O. de
25 de maio de 1972
152

70.594 -

Decreto d~ 23 de maio

de 1972 - Autoriza o runcionamento da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras "E:t-

1972

gênio pacellí", da Fundaçao
Universidade do Vale do Sa25 de
153

70.595- Decreto de 23 de maio

de 1972 - Autoriza o funcionamento da Faculdade Olíndense
de Administração - Olinda PE. , - Publicado no D.a. de
24 de maio de 1972

153

70.596 - Decreto de 23 de maio
de 1972 - Concede reconhecimento à Faculdade de Enge-

nharia de Bauru - São Paulo. - Publicado no D.a. de
25 de maio de 1972 .......... 154
70.597 - Decreto de 23 de maio
de 1972 - Declara sem efeito
o Decreto nv 33.496, de 5 de
agosto de 1953. - Publicado
no D.O. de 25 de maio de
1972

154

70.598 - Decreto de 23 de maio
de 1972 - Concede a Ivo Fe-

Iisberto de Souza, firma individual, o direito de lavrar mármore ,e calcita no município de
Cachoeira do Itapemlrím, Estado do Espírito Santo. - Publicado no D.O. de 25 de maio
de 1972

156

70.602 - Decreto de 23 de maio
de 1972 - Declara de utilida-

pucaí com sede em Pouso Alegre, Estado de Minas Gerais. Publicado no D.a. de
maio de 1972

aproveitamento, na Universidade Federal Rural de Pernambuco de servidor disponível do Dep~rtamento Nacional de Obras
Contra as Secas. _ Publicado
no D.a. de 25 de maio de 1972 156
70.601 - Decreto de 23 de maio
de 1972 -" cria função na Tabela "única de Extranumerários
Mensalistas do antigo Ministério da Educação e Saúde, e dá
outras providências. - Publicado no D.a. de 25 de maio de

154

70 .599 - Decreto de 23 de maio
de 1972 - Autoriza o Serviço

do Patrimônio da União a
aceitar a doação do terreno
que menciona, situado no
Município de Lagoa. Seca,
no Estado da Paraíba.
- Publicado no D.o. de 24 de
maio e retificado no de 29 de
maio de 1972
"156

de pública as instituições que
menciona. Publicado no
D.a. de 25 de maio de 1972
70.603 - Decreto de 23 de maio
de 1972- Aproveita na Universidade Federal da Bahia
servidores em disponibilidade
e dá outras providências. Publicado no o.o, de 26 de
maio de 1972
70.604 - Decreto de 24 de maio
de 1972 - Altera o Quadro de
Pessoal da Comissão Naciode Energia Nuclear e dá outras providências. - Publicado no D.a. de 25 e reto no
de 29 de maio de 1972
70.605 - Decreto de 24 de maio
de 1972 - Autoriza. Japan Extemal Trade Organization JTRO a funcionar na República Federativa do Brasil. ~
Publicado no D. a . de 26 de
maio de 1972 . . . . .. . . .. .. . .
70.606 _ Decreto de 24 de maio
de 1972 .~ Dá nova redacâo ao
artigo 2~ do Decreto nv 62.178,
de 25 de janeiro de -1968. Publicado no D.a. de 25 e reto
no de 29 de maio de 1972 ...
70.607 - Decreto de 24 de maio
de 1972 - Altera o enquadramento dos servidores do Ministério da Marinha, beneficiados
pelo parágrafo único do artigo 23 da Lei nv 4.069, de 11
de junho de 1962 e dá outras providências. - Publicado no D.a. de 25 de maio;e
1972
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158

159

160

160

160
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70.608 - Decreto de 24 de maio
de 1972 Concede autorização à Geophysícal Service Ineorporated para operar em
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para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento. - Publicado no D. O. de
9 e retificado no dia. 14 de junho de 1972
272

70. 703

do pessoal, benef .,

credo pelo parágrafo único do
ano 23 da Lei nv 4. (J69, de
11 de junho de 1962, e dá ou-

tras 'providências.
Publicado no D. O. de 9 de junho
de 1972.

268

70.7ú1 - Decreto de :8 de junho
de 1972 - Abre ao Tribunal

70.693 - Decreto de 8 de junho
de 1972 - Torna sem efeito o

dramento

de 1972.

da Educacão e Cultura em favor da "Secretaria Geral, o
crédito suplementar de
.
'Cr$ 326.700,00, para reforço de
dotação consignada no vigente Orçamento. - Publicado no

fevereiro de 19'71, que cria o
Parque Nacional da Serra da
Bocaína, e dá outras providências. - Publicado no D. O.
de 9 e retificado no de 14 de

Junho de 1972.

da Educação e Cultura, em favor do Departamento de Assuntos Universitários, o cré'dito suplementar de Cr$
1.43,1.'ÜOO,OO para reforço de
dotações consignadas no vigente Orçamento.
Publicado no D. O. de 9 de junho

70.700 - Decreto de 8 de junho
de 1972 - Abre ao Ministério

70.694- Decreto de 8 de junho
de 1972 - Altera o artigo te,
do Decreto nv 68.172, de 4 de

junho de 1972 . . . . . . . . . . . . ..

70.699' - Decreto de 8 de junho
de 197,2, - Abre ao Ministério

267

70.698 - Decreto de 8 de junho
de 1972. - Redistribui, com o

respectivo ocupante, cargo do
M i TI i s t é r i o da Aeronáutica
para o Ministério da Indústria
e do Comércio, e dá outras
providências. - Publicado no
D. O.de 9 de junho de 1972 268

Decreto de 8 de junho
de 19712 - Concede autorização
às firmas Arthur Levy Boat
Service Inc. e Arthur Levy do
Brasil Limitada para operação
em águas brasileiras de emb a r c a ç õ ,es de nacionalidade
norte-americana. - Publicado
no D. O. de 9 de junho de 1972 273

10.704 -
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70.70S - Decreto de ,8 de junho
de 1972 - Dá nova redação a
dispositivos do Regulamento
para o Corpo do Pessoal Sunalterno do Corpo de Puztleiros Navais. - Publicado no
D. O. de 9-6-72 •........... 273
70 .'706 - Decreto de 8 de junho
de 1912 Concede autoriza-

ção à companhia holandesa
Koninklijke Nederl a n d s c h e
Maatschappij Voor Haverrwerken N. V. (Royal Neserlands
Harbour Works Company)
para operar em águas brasí1eiras com embarcações estrangeiras, nos serviços q ue
especifica.
Publicado no
D. O. de 9-6-72
275
Decreto de 8 de junho
de 1972, - Aplica disposições
do Decreto nv '57.775, de 10 de
fevereiro de 1966, a militar nomeado p a r a representar u
Brasil na Organização de Aviação Civil Internacional. Publicado no D. O. de 9 de
junho de 19'712
275

70.7071 -

70.708 - Decreto de 9 de junho
de 1972
Considera a cor
azul celeste, como cor heráldica da Força Aérea Brasileira
e o ouro e a prata seus metais. - Publicado no D. O. de
12 de junho de 1972'.
275

Petróleo Brasileiro S. A.
PETROBRAS. - Publicado no
D. O. de 14-6-72
.,...,...-

277

70.712 - Decreto de 13 de junho
de 1972 Aprova alteração
introduzida nos Estatutos da
Centrais Elétricas Brasileiras
S.A. ~ ELETROBRAS.
Publicada no D. o. de 14-6-'72 277
70.713 - Decreto de 13 de junho
de 1972 - Autoriza o funcronamento do Instituto de Ciências Sociais, com sede em
Americana, SP. Publicado
no D.a. de 14-6-72
278
70.714 - Decreto de 14 de junho
de 1972 ~ Abre à Justiça do
Trabalho, em favor do 'I'ríbunal Regional do Trabalho da
7" Região, o crédito suplementar de ora 400.000,00, para reforço de dotações consignadas
no vigente Orçamento. -- Publicado no D. O. de 15-6-72 278
70.715 - Decreto de 14 de junho
de 1972 -- Abre à Justiça do
Trabalho, em favor do Tribunal Regional do Trabalho da
1" Região, o crédito suplementar de Cr$ 411. 000,00, para reforço de dotações consignadas
no vigente Orçamento. - Publicado no D. o. de 15 e reto
no de 20-6-72
279

'10.709 - Decreto de 18 de junho
de 1972 - Torna sem efeito
a redistribuição de servidor do
Ministério dos Transportes
para o Ministério da Educação e Cultura, e dá outras
providências.
Publicado
no D. O. de 14 de junho de
1972
............••••..•..... 276

70.716 - Decreto de 14 de junho
de 1972 -- Dispõe sobre a Secretaria-Executiva do Conselho
Nacional de Serviço Social do
Ministério da Educação e Cultura e dá outras providências.
- Publicado no D. O. de 15
de junho de 1972
280

70.710 - Decreto de 13 de junho
de 1972 - Dispõe sobre alterações no Quadro único de
Pessoal da Universidade Federal do Rio de Janeiro, aprovado pelo Decreto nv 60.455, de
13 de março de 1967, e dá outras providências. - Publicado
no D. O. de 14-6-72
276

70.717 - Decreto de 14 de junho
de 1972 - Declara de interesse
social, para fins de desapropriação
pelo
Departamento
Nacional de Obras Contra as
Becas, área de terreno necessária à implantação do Projeto de Irrigação da Planíeie de Icó, no Município de
Icó, Estado do Ceará. - PUblicado no D. o. de 15-6-72 280

70.711 - Decreto de 13 de junho
de 1972 - Aprova alterações
introduzidas nos Estatutos da

70.718 - Decreto de 14 de [unhe
de 1972 - Autoriza o Serviço
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do Patrimônio da União e
a-ceitar a doação do terreno
que menciona e a promover
a cessão de parte do mesmo
à Prefeitura Municipal de
Guarapuava, no Estado do
Paraná. - Publicado no D.a.
de 15 de junho de 1972 .... 281
70.719 - Decreto de 15 de junho
de 1972 - Autoriza o funcionamento da Faculdade de Ciências Econômicas, Contábeis e
de Administração de Empresas
"Camilo Castelo Branco." Publicado no D. O. de 16-6-72

281

70.720 - Decreto de 15 de junho
de 1972 - Concede reconhecimenta à Faculdade de Educação Física de Santos - SP. Publicado no D. a. de 16-6-72 282
70.721 - Decreto de 15 de junho
de ·1972 -r--. Concede reconhecimenta à Faculdade de Artes
Plásticas, com os cursos de
Desenho e Plástica de Ribeirão
Preto. - Publicado 'no D. O.
de 16-6-72
282
70.722 - Decreto de 19 de junho
de 1972 - Dispõe sobre a reintegração de servidores do MInistério da Agricultura, atingidos pelo Decreto nv 62.234,
de 7 de fevereiro de 1968, e dá.
outras providências. - Publicado no D. O. de 20-6-72 ...
70.723 - Decreto de 19 de junho
de 1972 - Autoriza o runclonamento da Faculdade de
Ciências Contábeis de Lucélia
Estado de São Paulo. Publicado no D. O. de 20-6-72

282

283

70.724 - Decreto de 19 de junho
de 1972 - Concede à Empresa
de Mineração Santo Antônio de
Lindoya Ltda .., o direito de
lavrar água mineral no município de Lindóia, Estado da
São Paulo. Publicado no
D. O. de 20-6-72
283
70.725 - Decreto de 19 de junho
de 1972 - Cria o Centro de
Operações Cartográficas.
Publicado no D. O. de 20-6-72 284
70.726 - Decreto de 19 de junho
de 1972 - Extingüe a Comissão
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de Promoções do Corpo de OHcials da Reserva do Exército.
- Publicado no D. O. de 20
de junho de 1972
284
70.727 - Decreto de 19 de junho
de 1972 - Concede reconhecimento ao Curso de Administração da Faculdade de Clêneras Econômicas da Universidade Católica do Paraná. Publicado no D. O. de 20-6-72 284
70.728 - Decreto de 19 de junho
de 1972 - Concede reconhecimento ao curso de Pedagogia
da Faculdade de Educação da
Universidade de Brasilia.. Publicado no D. O. de 20 de
junho de 1972
284
70.729 - Decreto de 19 de junho
de 1972 - Concede reconhecimento ao curso de Administração da Faculdade de Economia e Administração da Universidade Federal do Paraná
- Curitiba - PRo - Publicado no D. O. de 20-6-72 ... 285
70.730 - Decreto de 19 de junho
de 1972 - Concede reconhecimenta aos Cursos de Psicologia, Física, Desenho e Plástica
e Estudos Sociais, da B'aculdade de Filosofia, Ciências e
Letras da Organização Mogtana da Educação e Cultura. Publicado no D. O. de 20-6-72 285
70.731 - Decreto de 19 de junho
de 1972 - Dispõe sobre a vinculação de entidades da Administração Indireta do Ministério da Aeronáutica. - Publicado no D. O. de 20-6-72 ...

285

70.732 - Decreto de 19 de junho
de 1972 - Concede reconhecimento ao Curso de Química do
Instituto de Química da Universidade Estadual de Campinas, com sede em Campinas,
Estado de São Paulo. - Publicado no D. O. de 20-6-72 .. 286
70.733 - Decreto de 19 de junho
de 1972 - Concede reconhecimento à Faculdade de Engenharia de Campinas - SP. Publicado no D. O. de 20-6-72 286
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70.734 - Decreto de 19 de junho
de 1972 - Dispõe sobre a Co-

empregos do Ministério da Fazenda. - Publicado no D.a.

missão Organizadora do VII
Congresso Indígenísta Interamerícano ,
Publicado no
D.

o.

de 20-6-72

de 21-6-72
286

namento dos Cursos de História e Geografia da Faculdade de Filosofia, Ciências e LBtras "Barão de Mauâ" - Ribeirão Preto - SP. - Publicado no D.a. de 21-6-72 .... 290

70.735 - Decreto de 20 de junho
de 1972 - Declara de utilidade
Pública a Previdência Social
do Clube Militar PREVIMIL, com sede no Rio de Janeiro, Estado da Guanabara.
- Publicado no D.a.
de junho de 1972

de 21
....

nhia Brasileira de Dragagem CBD --'- Sociedade de Economia
Mista, jurisdicionada no Ministério dos Transportes, a operar no Brasil, com embarcações
estrangeiras, na dragagem dos
canais de acesso ao Cais de
Minérios e Carvão e do Cais
de São Cristóvão, no porto do
Rio de Janeiro, dos canais de
acesso e bacia de evolução dos
portos de Rio Grande, Paranaguá e Santos. - publicado
no D. O. de 20-6-72
287
70.737 - Decreto de 20 de junho
de 1972 - Exclui nome de ser-

287

70.738 - Decreto de 20 de junho
de 1972 - Dispõe sobre a exe-

cução do Ajuste de Complementação Industrial nc 17 sobre produtos do setor das Indústrias de Refrigeração e Ar
Condicionado e Aparelhos Elétricos, Mecânicos e Térmicos de
Uso Doméstico, concluído entre o Brasil e a Argentina. Publicado no D. a. de 28-6-72 288
70.739 - Decreto de 20 de junho
de 1972 - Autoriza estrangeiros

a adquirirem direitos sobre os
terrenos que menciona. - Publicado noD. a. de 21-6-72 .. 289

menta de

cargos, funções e

D.O.

~90

de 21-6-72

Decreto de 21 de junho de 1972 - Autorizo o funcionamento da Faculdade de
Educação da Fundação João
Monlevade, com sede em João
Monlevade - MG - Publicado no D.a. de 22-6-72
291

70.743 -

Decreto de 21 de junho de 1972 - Autoriza o funcionamento do CUrso de Admínistração da Faculdade de ctênclas Econômicas de Colatina
- ES. - Publicado no D.O.

70.744 -

vidor da relação anexa ao Decreto ns 61. 794, de 29 de novembro de 1967, e dá outras
providências. - Publicado no

70.740 - Decreto de 20 de junho
de 1972 - Altera o enquadra-

Decreto de 20 de junho de 1972 - Declara de utílidade pública para fins de
servidão e desapropriação, em
favor da Petróleo Brasileiro
s. A. - PETROBRiÁS, imóveis e benfeitorias situados no
DistritO de .Iaperí, Município
de Nova Iguaçu, Estado do Rio
Publicado no
de Janeiro -

70.742 287

70.736 - Decreto de 20 de junho
de 1972 - Autoriza a Compa-

D. O. de 21-6-72

290

70.741 - Decreto de 20 de junho
de 1972 --., Autoriza o funcio-

de 22-6-72 ...............•...

292

Decreto de 21 de junho de 1972 - Concede reconhecimento à Faculdade Estadual de Filosofia, Ciências e
Letras de Cornélío Procópio
- PR. - Publicado no D. O.

70.745 -

de 22-16-72

. . . . . . . . ..

292

Decreto de 21 de junho de 1972 - Concede reconhecimento à Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras "Oswaldo Cruz - SP - Publicado -no D. a. de 22-6-72
29:d

70.746 -

Decreto de 22 de junho de 1972 -_ Outorga a
Centrais Elétricas do Sul do
Brasil S. A. concessão para
o aproveitamento progressivo
da energia hídráuhca de um

70.747 -
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trecho do rio Iguaçu, compreendendo o salto Santiago, no
Estado do Paraná - Publicado no D.O. de 23 e reto no
de 27-6-72

292

Decreto de 28 de junho de 1972 - Declara de utilidade pública, para fins de
desapropriação, um imóvel urbano destinado à ampliação
da estação terminal de microondas e instalação de uma
central de telex e de comutação telefônica automática,
pela Empresa Brasileira de Telecomunicações
EMHRATEL, na cidade de Governador Valadares, Estado de Minas Gerais. - Publicado no

70.748 -

D.O.

de

3-6-72

Decreto de 23 de junho de 1972 - Torna sem efeito aproveitamento no Ministério da Marinha de disponivel 'do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado. Publicado
no D.a. de 6-6-72 .....•.... 304

293

Decreto de 22 de junho .de 1972 - Declara de utilidade pública, para fins de
desapropriação, uma área de
terreno urbano destinada à
instalação de uma torre de
microondas, na cidade de
Magé, Estado do Rio de Janeiro, pela Companhia e dá
outras providências - Republlcado no D. a. de 23 e reto
no de 27-6-72
294

70.750 - Decreto de 23 de junho de 1972 - Consolida dispositivos relativos à organização e competência do Conse-

lho Nacional de petróleo, re, formula a estrutura básica do
órgão e dá outras providências
- Publicado no D. a. de 26
de junho de 1972
295
Decreto de 23 de junho de 1972 - Altera dispositivos do Regulamento da Medalha Militar - Republicado
301
no D.a. de 29-6-72

70.751 -

Decreto de 23 de junho de 1972 Redístríbuí
cargo,
com
a
respectiva
ocupante, para o Quadro de
Pessoal do Ministério da Educação e Cultura, e dá outras:

70.752 -

Decreto de 23 de junho de 1972 - Concede au-

Decreto de 23 de junho de 1972 - Dispõe sobre
a reorganização provisória do
Instituto de Previdência e
Assistência dos Servidores do
Estado (lPASE) e dá outras
providências. - Publicado no

70.755 -

D.O.

304

de 28-6-72

305

Decreto de 23 de junho de 1972 - Dispõe sobre
cargos em comissão e funções
gratificadas do Quadro de
Pessoal - Parte Permanente
- do Ministério da Agricultura, e dá outras providências
- Publicado no D.a. de 27
de junho de 19,72
308

70.756 -

70.757 - Decreto de 23 de junho de 1972 - Abre à Presidência da República, em fa-

vor do Gabinete da Vice-Presidência da República, o crédito suplementar de
C:"$ 182.000,00, para reforço
de dotação consignada no vigente Orçamento. - Republicada no D.O. de 26-6-72 ... 309
Decreto de 23 de .Iunho de 1972 - Abre ao Ministério da Educação e Cultura em favor do Departamento de Ensino Médio, o crédito
suplementar de CrS
.
7.075.600,00 para reforço de
dotações consignadas no vigente Orçamento - Republicada no D. a. de 26-6-72 .... 309

70.758 -

Republicado

no D. O. de 26-6-72
70.753

torlzaçâo à Companhia Construtora Norberto Odebrecht
S. A. para operar em águas
brasfletras, com os barcos especializados "Big R", "Herman B", "Bay 5", "Pawnee'
e "Dot", de nacionalidade norte-americana, nos serviços que
especifica. Publicado no
D. a. de 2()-6-72
304
70.754 -

70.749 -

provtdêncías . -
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70, 759 - Decreto de 23 de junho de 1972 - Abre à Justiça
Militar em favor do Superior
Tribunal Militar e Auditorias

da Justica. Militar, o crédito
suplementar de
.
Crg 1.884.600,00 para reforço
de dotações consignadas no
vigente Orçamento. - Republicado no D.a. de 26 e ref.
no de 28-6-72

310

70.760 - Decreto de 23 de junho
de 1972 - Concede recoheeí-

menta ao Curso de Matemáticva da Faculdade de Filoso-

fia Ciências e Letras de São

Jo~é do Rio Preto - Sp - Pu-

blicado no DO de 26 de junho
de 1972
311

70.761 - Decreto de 23 de junho
de 1972 Concede reconhe-

cimento à Faculdade de Filosofia,. Ciências e Letras Professor José Augusto Vieira",
de Machado, Minas Gerais _
Publicado no D. O. de 26 de
junho de 1972

~'")ágs.

70.765 - Decreto de 2'/ de junho
de 1972 - Dispõe sobre o aproveitamento de professoras de
ensino elementar, na Parte Especial do Quadro de Pessoal da
Superintendência do Desen.vclvímento da Pesca, e da
outras providências Publicado no D.a. de 28 de junho
de 1972
314

312

70.762 - Decreto de 26 de junho
de 1972 Concede autorização à organização
woocs
Role Oceanograpníc Instítution" para operar no mar territorial do Brasil com o navio
"Atlantis II", de bandeira
norte-americana, nas pesquisas
qUe especifica. - Publleadn no
D. O. de 27 de junho de 1972 312
70.763 - Decreto de 26 de junho
de 1972 - Regulamento para
programa de Bolsas de Estudo
em Hospitais Militares - Publicado no D.a. de 27 de junho de 1972
312
70.764 - Decreto de 27 de junho
de 1972 - Retifica o Decreto
nv 62.039, de 3 de janeiro de
1968, que aprovou o enqu;adramenta do ressoa! beneftcrado
pelo Parágrafo único do Artigo
23 da Lei n? 4.069, de 11 de
junho de 1962, do Instituto de
Previdência e Assistência dos
Servidores do Estado, e dá outras providências - Publicado
no D. a. de 28 de junho de 1972 314

79.766 - Decreto de 27 de junho
de 1972 - Altera a redação do
§
29 do artigo 164 do Regulamento Geral da Previdência
Social, aprovado pelo Decreto
nc 60.501, de 14 de março de
acrescentando-lhe um
1967
§ 39 '. Publicado no D.a. de
314
28 de junho de 1972
70.767 - Decreto de 27 de Junho
de 1972 - Torna sem efeito o
Decreto nv 70.243, de 7 de
março de 1972, que concedeu
reconhecimento à Faculdade
de Filosofia, Ciências e Letras
de Adamantina, São Paulo, e
dá outras providências. _ Publicado no D. O. de 28 de junho
de 1972 .....................• 315
70.768 - Decreto de 27 de junho
de 1972 - Redistribui, com o
respectivo ocupante, para o
Ministério da Saúde, cargo do
Ministério da Fazenda, e dá
outras providências. - Publicado no D. O. de 28 de junho
de 1972
315
70.769 - Decreto de 27 de junho
de 1972 - Altera o Decreto
n" 65.047, de 27 de outubro de
de 1969, retificado pelo Decreto nv 66.285, de 2 de março
de 1970, que aprovou o enquadramento do pessoal beneficiado pelo artigo 23, parágrafo
único da Lei nc 4.069, de 11
de j~nho de 1962, da extinta
Comissão do Vale do S. Francíeoo e dá outras providências
- Publicado no D. a. de 28
315
de junho de 1972
70.770 ----: Decreto de 27 de. junho
de 1972 - Autoriza o Mímstro
da Fazenda a contratar, em
nome da União, crédito externo que especifica - Publicado
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no D. O.
1972 .

de 28 de junho de
316

70.771 - Decreto de 28 de junho
de 1972 - Regula os valores

da Gratificação de Serviço
Ativo, da Diária de Alimentação, da Indenização de Representaçâo, da Indenização
para Moradia, os requisitos.
para percepção da Indenização de Compensação Orgânica referente ao deslocamento
em aeronave Militar, a Gratificação e a Ajuda de Custo
referentes a Localidade Especial - Publicado no D.O. de
29 de junho de 1972
317
70.772 - Decreto de 28 de junho
de 1972 Regulamenta a
execução, em tempo de paz, do
transporte, em território na-

XXXIII

Págs.

cíonal, de militares da Marinha, Exército e da Aeronáutíea, e dá outras providências
- Publicado no D. O. de 29
de junho de 1972
318
70.773 - Decreto de 28 de junho
de 1972 - Regulamenta o pagamento dos militares por crédito em conta-corrente bancária - Publicado no D. O. de
29 de junho de 1972
323
Decreto nc 70.774 - ainda não
foi publicado no D.O.
70.775 - Decreto de 28 de junho
de 1972 - Altera o Decreto
nc 62.123, de 16 de janeiro de
1968, que criou a Embaixada
do Brasil na República do
Iraque - Publicado no D. O.
de 29-6-72
324
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70.162 -

Decreto de 18 de feve-

reiro de 1972 - Aprova o regulamento do Imposto Sobre
Produtos Industrializados
Retificado no D. O. de 17 de
abril de 1972
70.198 -

327

Decreto de 24 de fe-

vereiro de 1972 - Regulamenta o Decreto-lei nv 1. 023, de
21 de outubro de 1969, que dispõe sobre a Tarifa de Utili-

zação de F'aróís, e dá outras
providências - Ret. no D. O.
de 12 de maio de 1972 • _. ..
70.274 -

327

Decreto de 9 de março

de 1972 - Aprova as normas
do cerimonial público e a ordem geral de precedência Republicado no D. O.
de abril de 1972

de 19
327

70.304 - Decreto de 20 de março
de 1972 - Altera o RUMAER,

aprovado pelo Decreto número 41. 660, de 7 de junho de
1957. -

Publicado no D.a. de

nho de 1972

1972 .

349

350

70.350 - Decreto de 29 de março
de 1972 - Redístríbuí, com os
respectivos ocupantes, cargos
do Departamento Nacional
de Obras Contra as Secas para
o Departamento Nacional de
Obras de Saneamento, e dá
outras providências - Publicado no D.O. de 3 de abril de
1972 .

29 de março de 1972 - Retificado no D. O. de 7 de ju70.342 - Decreto de 28 de março
de 1972 - Outorga à centrais
Elétricas de Goiás S.A. con-

Pàçs

cessão para o aproveitamento
hidráulico de um trecho do
Ribeirão Lageado Grande, no
município de 'j'ocantínla, Estado de Goiás - Retificado
no D. O. de 4 de abril de 1972 350
70.349 - Decreto de 29 de março
de 1972 - Redtstríbui, com o
respectivo ocupante, para o
Ministério
da
Aeronáutica,
cargo da extinta comissão do
Vale do São Francisco. e dá
outras providências. - Publicado no D .0. de 3 de abril de

351

70.351 - Decreto de 29, de março de 1972 - Redistrrbui cargo, com o respectivo ocupante,
para o Estado-Maior das Forças Armadas, e dá outras providências
Publicado no
D.O. de 3 de abril e retificado no de 5 de abril de 1972 352

Figuram neste volume os decretos que, expedidos no segundo
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DECRETO RESE."?,VADO N." 3
-- DE

12 DE ABRIL DE 1972

Dispõe sobre unidade do Exército.

DECRETO N." 70.352
ABRIL DE

DE

Art. 4.° O ocupante do cargo ora.

redistrfbuído continuará a receber os

3

DE

1972

Redistribui cargo, com o respectivo
ocupante. para o Quadro de Pessoal
das Secretarias do Ministério PÚblico Federal, e dá outras prooidências.

o

Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição, @
tendo em vista o disposto no artigo
3." da Lei n." 5.639, de 3 de dezem-

bro de 1970, decreta:
Art. I." Fica redistribuído, para o
Quadro de Pessoal das Secretarias do
Ministério Público Federal, com lota-

ção em Santa Catarina, um cargo de
Escriturário, código AF-202.10.B, com

o respectivo ocupante, Iviltem Barreto dos Santos, integrante do Quadro
de Pessoal - Parte Permanente - do
Ministério dos Transportes, mantido
o regime jurídico pessoal do servidor.
Art. 2.° O disposto neste ato não
homologa situação que, em virtude
de sindicância, inquérito administrativo ou revísão de enquadramento,
venha a ser considerada nula, ilegal
ou contrária a normas admínlstratívasvigentes.
Art. 3." O órgão de pessoal do Ministério dos Transportes remeterá ao
da Procuradoria Geral da República,
no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da vigência deste Decreto, os assentamentos funcionais do servidor
mencionado no artigo 1°.

seus vencimentos e vantagens pelo
órgão de origem, até que o orçamento
do Mínístérro Público Federal consigne os recursos necessários ao pagamento das despesas decorrentes do
cumprimento do disposto neste ato.
Art. 5.0 Este Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 3 de abril de 1972;
1510 da Independência e 84° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Alfredo Buzaid
Mário David Andreazza

DECRETO

N." 70.353
ABRIL DE 1972

DE

a

DE

Autoriza o Serviço do Patrimõmo da
União a aceitar a aoação do tt':Tuma que menciona, no setaao (lo
Rzo Grande do Sul.

o Presidente da República, usande da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item IH, da Constitulçâo,
c de acordo com os artigos 1.165 e
1.180 do Código Civil, decreta'
Art. 1.0. Fica o Serviço do Patrimônio da Uníâo autorizado a aceitar
a doação que de acordo com a Lef
Mumcípal n.v 1.528, de 31 de dezembro de 1969, alterada pela de n.e
1. 566, de 1~ de agosto de 1970, a
Prefeitura Municipal de São Leopoldo, no Estado do Rio Grande co
Sul, quer fazer à União Federal elo
terreno com a área de 652,OOm2 (seiscentos e cinqüenta e dois metros
quadrados), situado na esquina das
Avenidas João Correa e Maua, naquele Municipio, de acordo com os

4
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elementos constantes do processo
protocolizado no Ministério da Fazenda sob o n,e 33.858-71.

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

Art. 2.°. O terreno a que se refere o artigo anterior se destina à
construção de um prédio para. insta-

Brasília, 3 de abril de 1972;
151.0 da Independência e 3~t.o da
República.

lação da Junta de Conciliação e Julgamento de São Leopoldo, do Tribunal Regional do Trabalho.
DECRETO N,"" 70.354 -

EMíLIO

G.

MÉDICI

Aureao Buzaid
Antônio Delfim Netto
DE

3 DE ABRIL DE 1972

Altera o Quadro de Pessoal do Território Federal de Roraima, e dá outras
providências

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item III, da Constituição, e tendo em vista o que dispõe o
Decreto-lei n,« 411, de & de janeiro de 1969 e o artigo 96 da Lei n." 3.780,
de 12 de julho de 1960, decreta:
Art. 1.0 Fica alterado, na forma do anexo, que constitui parte integrante
deste Decreto, o Quadro de Pessoal do Território Federal de Roraima, para
reestruturar os cargos em comissão e as funções gratificadas, para atender
a reforma administrativa operada pelo Decreto-lei n.s 411, de 8 de janeiro
de 1969, complementada pela Portaria n,v 0019, de 15 de maio de 1970, do
Ministro do Interior, que estabeleceu a estrutura organizacional das Secretarias de Governo daquele Território, criadas pelo referido diploma legal.
- Art. 2.° Os ocupantes dos cargos de Professor-Auxiliar de Ensino
Primário, código EC-516. 7 e de Professor Ruralista, código EC-517. 9, terão
acesso às vagas da classe singular de Professor de Ensino Pré-Primário e
Primário, código EC-514.11, desde que possuam o certificado de conclusão
do curso normal pedagógico e satisfaçam as demais condições regulamentares
em vigor.
Art. 3." Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 3 de abril de 1972; 151.° da Independência e 84.° da República.
EMÍLIO G. MÉDICI

José Costa Cavalcanti

o

anexo mencionado no art. 19 foi publicado no D.O. de 6-4-72.

DECRETO N° 70.355 .
ABRn. DE 1972

DE

3

DE

Cria o Parque Nacional da Serra da
Canastra, no Estado de Minas Gerais, com os limites que especifica,
e dá outras providências.

O Presidente da República, no uso
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IH, da constituição, e
il""~ termos do artigo 59, alínea "a",
da Lei nv 4.771, de 15 de setembro
de 1965, decreta:
Art. 19 Fica criado, no Estado de
Minas Gerais, o Parque Nacional da

Serra da Canastra, com os limites
discriminados neste Decreto.
Art. 29 O PaI que Nacional da
Serra da Canastra, com uma área estimada em 200. OOOha (duzentos mil
hectares>, é delimitado por uma linha assim definida: no extremo oeste, inicia-se no Ribeirão do Engane,
2,5km acima de sua foz, na Represa
de peíxotos, na altura do meridiano
de longitude 479 00' 00" W e do paralelo de latitude 209 11' 30" S (Ponto 1); seguindo por esse Ribeirão acima até suas cabeceiras, junto ao
ponto de latitude 20° 05' 20"8 e Ion-
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gítude 460 55' lO" W (Ponto 2); se-

gue em linha reta, rumo ao norte
pelo meridiano 469 55' 10" W, numa
distância de 7km, até atingir o ponto de latitude 200 04' 32" S (Ponto
3); desse ponto, vira à direita e segue em linha reta numa extensão
de 18,5km, até atingir o ponto de Iatitude 200 06' 30" S e longitude 460
45' 40" W, na altura da Fazenda da
Cachoeira (Ponto 4); daí, vira à dírcíba, no sentido sudeste, seguindo
numa unha reta com extensao de
llk.m até encontrar a interseção da
latitude 209 08' 3D" S e com a longitude 460 39' 55" W (Ponto 5); desse ponto, segue à esquerda rumo leste, numa extensão de 6km, acompanhando a latitude 209 08' 30" S, até
encontrar a longitude 469 35' 15" W
(Ponto 6); daí, caminha pela linha
do sopé da Serra da Canastra, acompanhando a curva de nível de 900m,
seguindo rumo leste até o ponto de
latitude 200 08' 20" S e longitude 4()0
28' 32" W (Ponto 7); vira-se, a seguir, para a direita, no sentido sudeste, na mesma cota de 900m, até atingir o ponto de longitude 469 23' 44"
W e latitude de 209 12' 00" S (Ponto
8); tomando o rumo sul, pela mesma
linha de cota 900m, contornando o
paredão vertical, frente à cidade de
São Roque de Minas, até a interseção
da longitude 46° 20' 52" W com a latitude 209 18' 00" S, em frente a cídade d.e Vargem Bonita, do taco es~
querdo do Rio São Francisco (Ponto f)); daí, seguindo o rumo sudoeste,
subindo o Rio São Francisco. aíncta
no sopé da. Serra da Canastra, mautendo a cota de altitude de anom, ate
atingir um ponto situado 0,5 Km,
abaixo da Interseção da longitude
469 25' 27" W com a latitude ::lU9 19'
43" S, também a 0,5km do Rio sao
Francisco (Ponto 10); tomando rumo
norte e mantendo a cota de SOOm,
até atingir a longitude 469 25' 51"
W, na altura da latitude 209 16' 55"
S (Ponto t n : dai, segue o rumo
oeste, numa linha sinuosa, entrando
no vale do São Francisco, na mesma
cota de 900m, até atingir O ponto de
longitude 469 31' 33" W e latitude
200 18' 37" S, abaixo da. Cachoeira
de Casca d'Anta (ponto 12); atravessando o vale do Rio São Francisco, no rumo sul, seguindo sobre a
linha de longitude 469 31' 03" W.
numa extensão de 3,5km até atingir 0,5km abaixo da latitude 20" 20'
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27" S, seguindo a curva de nível de
900m (Ponto 13); desse ponto, seguindo o rumo sudeste, por uma linha
sinuosa, acompanhando a cota de
900m, passando ao sul da localidade
de São José do Barreiro, até atlngrr a interseção da longitude 46 0 17'
09" W com a latitude 209 31' 32" S
(Ponto 14); desse ponto, seguindo pela mesma cota de 900m, até alcançar
a estrada de terra que liga Furnas
com Vargem Bonita na longitude 469
15' 00" W com a latitude 209 30' 27"
S (ponto 15); seguindo por essa es;'
trada e pelo Córrego da Serra, em direção suleste, até o desaguadouro
desse Córrego, no Ribeirão Turvo, na
interseção da longitude 46° 12' 02"
W com a latitude de 200 32' OG" S
(Ponto 16); seguindo o curso desse
Ribeirão, desde a latitude 209 32' 09"
S, na cota de altitude de 900m, até
a estrada que liga Furnas a Capttôlia, junto à Ponte da Enseada, na
margem direita da Represa de pur-.
nas, no ponto de latitude 200 35' 29H
S e de longitude 469 13' 18" W (Pon:to 17); daí, virando para oeste, se,
guindo a margem direita da mesma
estrada e da Represa de Furnas, até
a Barragem de Furnas, no ponto de
latitude 200 38' 55" S e longitude 46"
13' 51" W (Ponto 18); dai, partindo
da estrada que atravessa a barragem
de Furnas. à sua
margem direita,
acima do mirante, a linha divisória
do Parque toma o rumo noroeste. numa linha sinuosa, acompanhando ljt
cote de 300m de altitude, CtUe divide
o Vale do Rio Grande (Represa de
Peíxotos) do sopé do Chapadão da
Babilônia, até atingir o Ribeirão
Grande, no ponto de longitude .:1:6"
30' 02" W e latitude 209 30' 22" S
(Ponto 19); desse ponto, tomando rumo norte, cruzando o ribeirão, numa
linha reta de 2km, até atingir a .ínterseção da latitude 20" 37' 35" S
cc 1 a longitude 469 30' 03" W rPonto 20); daí, acompanhando a cota de
altitude de 1.000m, toma rumo oeste
contornando o
Vale do Ribeirão
Grande, tomando em seguida o vumc
sul, n., mesma cota de 1. OOOm, no sopé da Serra de Santa Maria, até alcançar o ponto de interseção da longitude 469 33' 21" W com a latitude
200 30' 29" S, na foz do Ribeirão
Grande, à altura da Represa de
Furnas (Ponto 21); deste ponto, se~
gue novamente a direção noroeste,
numa linha sinuosa, seguindo a cota
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de altitude de Büüm, até alcançar a
Interseção da margem esquerda do
Rio Santo Antônio com a Represa
dos Peíxctos, próximo à ponte sobre
esse rio, aproximadamente a jkm ao
norte da localidade de Delffnópohs.
no ponto de latitude 209 16' 48" S e
longitude 469 52' 17" W (ponto 22):
dai, segue o rumo leste, acompanhan.,
do a cota de 900m que divide o vale
do Rio Santo Antônio da Serra Preta. até atingir o ponto de longitude
469 43' 14' W e latitude 209 .... 55' S
(Ponto 23); deSSe local, tomando o
rumo norte, em linha reta numa
distância de 3km sobre a longitude
469 43' 14" W. até a latitude
.
200 17' 08" S (Ponto 24); daí. tomando novamente o rumo noroeste,
no sopé da Serra do Cemitério, seguindo a cota de aüum. numa linha
sinuosa. até atingir a interseção da
longitude 461? 57' 25" W com a latitude de 20" 11' 30" 5 (Ponto 25);
desse ponto. tomando o rumo oeste,
numa linha reta sobre a latitude
201? 11' 30" 5, numa distância aproximadamente de ôkm, até atingir o
Ribeirão do Engano, ponto inicial do
Parque (Ponto 1).
Art. 39 A área patrimonial do
Parque Nacional da Serra da Canastra fica sob a administração e jurisdição do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal do Mítüsbério da Agricultura.
Art. 41? Das áreas definidas no artigo 21,l do presente Decreto poderão
ser excluidas, a critério do Instituto
Brasileiro de Desenvolvimento Florestal, aquelas que tenham alto valor
agrícultável, desde que esta exclusão
não afete as características ecológtcas do Parque.
Art. 59 Fica o Ministério da Agri ~
cultura, através do seu órgão competente, autorizado a promover as desapropriações necessárias à execução
do presente Decreto.
Art. 6" O presente Decreto entra
em vigor na data de sua publicação.
Brasília. 3 de
abril de 1972;
151.0 da Independência e 84.0 da
Repú.blica.
EMÍLIO G.· MÉDICI

L. F. Cirne Lima

EXECUTIVO

DECRETO

N.O 70.356 ABRIL DE 1972

DE

3

DE

Declara de interesse social, para tins
âe desapropriação, área de terras
'no Estado de Mato Grosso.

o Presidente da República, no uso
das atribuições que lhe confere o
ir::CISO III do artigo 81 e ) ~ 2.... do
artigo 161, todos da Conetttu lÇt1.0.
combinados com os artigos 18, letras
a b e c e 22 da Lei n,» 4.;)11·'1, de 30
de novembro de 1964, e ainda o dísposto no artigo 2.0 do Decreto-Lei
n.» 1.110, de 9 de julho de 11370, deereta:
Art. 1.0 Ficam declarados de interesse social, para fins de desaproprre.ção, na zona prioritária do Es-.
tado de Mato Grosso, criada pelo Decreto n.v 63.153, de 22 de agosto de
1968, os imóveis inscritos em nome
de particulares no Registro de Imóveis, inseridos dentro do polígono de
aproximadamente 90.000 hectares,
que se configura com os eegumtes nmttes e confrontações: ao Norte NE: partindo da foz do Córrego Alemão-Cuê com o rio Iguatemí e per
este, pela. sua margem direita. até
a confluência do córrego Taquaperi
com o 1'10 Iguatemí e desta conüu-nela: pela
margem direita daquele
córrego. até sua nascente principal.
com direção sul e desta por uma linha reta de rumo norte-sul até encontrar o divisor da serra de Maracaju, fronteira do Brasil com a República do Paraguai, ao Sul -- SO:
partindo do ponto de ínterseçao da
reta de rumo norte sul com o divisor na serra de Maracaju em linha
poligonal (caracterizada peta Comissão Mista de Limites e Caractertzacão da Fronteira Brasil-Paraguai).
até encontrar a linha reta norte-sul
que 'parte daquela serra até encontrar a nascente do córrego AlemãoCuê. a Leste ~ NE: do ponto de tntarseção do divisor da serra de Mareoaju, com a linha reta de direção sul-norte até o encontro da nascente do córrego Alemâo-Cuê e daí,
pela sua margem esquerda. até a sua
foz com o rio Iguatemí, ponto de
partida da presente poligonal.
Art. 2.0 Fica o INCRA - Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária incumbido de dar
execução a este Decreto, nos termos
de- Decreto-Lei n." 554, de 25 de -ibrfl
de 1969, em nome da União Pederaí ,

7
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Art. 3.0 E' ressalvado o direito da
união de questionar o domtmo das
áreas tituladas irregularmente. coservado sempre o disposto no paragrafo único do artigo 13 do Decreto-Ler D. 554, de 25 de abri] de 1969,
na Lei D. 2.597, de 12 de setembro
de 1955 e na Lei D. 4.947, de 6 de
abril de 1966.
O

O

Art. 4.0 • Este Decreto entrará em

vigor na data de sua publícaçao re-

vogadas as disposições em contrárfo,
Brasília, 3 de abril de 1972;
151 c, da Independência e 84..~ da
República.

O

DECRETO

N.o

70.357 -

EMÍLIO G.

MÉDICI

L. F. Cirne Lima
DE

3

DE ABRIL DE

1972

Dispõe sobre junções gratificadas do Quadro de Pessoal do Ministério dos
Transportes, e dá outras providências

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo
81, item !lI. da Constibuíçâo, e tendo em vista o art. 11 da Lei n" S.780,
de 12 de julho de 1960, decreta:
Art. 1.0 Fica aprovada, na forma do anexo, a tabela discriminativa das
funções gratificadas integrantes do Quadro de Pessoal - Parte Permanente - do Ministério dos Transportes, resultante da estrutura do Departamento de Pessoal estabelecida pelo Decreto n.c 69.304, de 30 de setembro
de W71.
Art. 2.0 As transformações de que trata este Decreto, constantes do
Anexo, somente se efetivarão com a publicação dos respectivos atos de provimento, mantido, até então, o preenchimento das funções gratificadas que
figuram na situação anterior da tabela ora aprovada.
Art. 3.0 A despesa com a execução deste Decreto será atendida pelas
.dotaçôes próprias do Ministério dos Transportes.
Art. 4.0 Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 3 de abril de 1972; 151. 0 da Independência e 84.0 da República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Mário David Andreazza

o

anexo mencionado no art, 1 foi publicado no D. O. de 5-4-72.
ç

DECRETO N." 70.358 Aprova

DE

4

DE ABRIL DE

1972

o Plano de custeio da Previdência Social

O Presidente da República, usando das atribuições que lhe confere o
artigo 81, item III, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Fica aprovado o Plano de Custeio da Previdência Social elaborado na forma do disposto no art. 172 do Regulamento Geral da Previdência
Social, de que trata o Decreto nv 60.501, de 14-3-67.
§ 1.0 O Plano de Custeio da Previdência Social representa um conteúdo
de normas e previsões de despesas e receita, estabelecidas com base em
estudos atuariais e destinadas à planificação econômica do sistema e seu
conseqüente equilíbrio técnico-financeiro, no periodo de 1972 a 1976.
§ 2." Para efeito do disposto no parágrafo anterior, serão consideradas
as avaliações constantes do Quadro anexo, que complementá o Plano ora
aprovado.
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EXECUTIVO

Art. 2," Em cumprimento ao disposto no art. 172 do RGPS, ficam
estabelecidos:
a) o regime financeiro de repartição de despesas de exercício;
b) a sobrecarga administrativa máxima geral para o INPS. de 2,5%
(dois e meio por cento) da folha de salário-de-contribuição, vigorando a
partir do exercício de 1974;
c) a percentagem de 4% (quatro por cento) para a contribuição de que
trata o item lI! do art. 164 do RGPS.
Art. 3.° O INPS adotará as providências ao seu alcance a fim de dispor
de dados concretos sobre a massa de expostos aos riscos, distribuídos por
idade, salário e tempo de contribuição ou de serviço, a serem utilizados
inclusive na elaboração do futuro Plano de custeio.
Art. 4.° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 4 de abril de 1972; 151.0 da Independência e 84.0 da República.
EMÍLIo G. MÉDICI

Júlio Barata

o

anexo mencionado no art. 19 foi publicado no D.a. de 6-4-72.

DECRETO N.O

70.359 . ABRIL DE 1972

DE 4 DE

DECRETO

N.o 70.360 ABRIL DE 1972

DE 4 DE

Autoriza o funcionamento do Curso
de Ciências, na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, de Montes
Claros. em Minas Gerais.

Concede reconhecimento à Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras
de São José dos Campos, Estado de
São Paulo.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constdtuícão, de
acordo com o artigo 47 da Lei número 5.540, de 28 de novembro de
1968, alterado pelo Decreto-lei número 842, de 9 de setembro de 1969
e tendo em vista o que consta do
Processo Protocolo GM/BSB 1.542 de
1972 do Ministério da Educação e Cultura, decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o funcionamento do Curso de Ciências (licenciatura de 1.0 grau), na Faculdade de
Filosofia, Ciências e Letras, mantida
pela Fundação Universidade NorteMineira com sede em Montes Claros,
Estado de Minas Gerais.
ATt. 2.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 4 de abril de 1972;
151.° da Independência e 84.0 da
República.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constttuíçâo, de
acordo com o artigo 47 da Lei nú ~
mero 5.540, de 28 de novembro de
1968, alterado pelo Decreto-lei número 842, de 9 de setembro de 1969
e tendo em vista o que consta do
Processo n." CFE 1.972-70, do Ministério da Educação e Cultura, decreta:
Art. 1.0 E' concedido reconhecimento à Faculdade de Filosofia, Olências e Letras de São José dos Campos, mantida pela Fundação Valeparaíbana de Ensino, com sede em São
José dos Campas, Estado de São
Paulo.
ATt. 2.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 4 de abril de 1972;
151.0 da Independência e 84.° da.
República.

EMÍLIO G. MÉDICI

EMÍLIO G.

Jarbas G. Passarinho

Jarbas G. Passarinho

MÉDICI

ATOS DO PODER ExECUTIVO

DECRETO N." 70.361 ABRIL

DE 4 DB

DE 1972

Declara d~ utilidade pública a Associação Filantrópica Ruy Barbosa,
com sede em São João da Barra,
Estado do Rio de Janeiro.

O Presidente da República, usando
da atrlbuíção que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição e
atendendo ao que consta do Processo
M.J. 36.870, de 1970, decreta:
Artigo L" E' declarada de utilidade
pública, nos termos do artigo 1.0 da
Lei n.v 91, de 28 de agosto de 1935,
combinado com o artigo 1.0 do Regulamento aprovado pelo Decreto número 50.517, de 2 de maio de 1961,
a Associação Filantrôpica Ruy Barbosa, com sede em São João da Barra, Estado do Rio de Janeiro.
Artigo 2" Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 4 de abril de
1972;
151." da Independência e 84." da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Alfredo Buzaid

DECRETO N° 70.363 ABRIL DE 1972

DE

4

DE

Declara de utilidade pública o "Lar
Escola da Crianca de Maringá",
com sede em Maringá, Estado do
Paraná.

O Presidente da República, usando
da atríbuíção que lhe confere o artigo
81, item III, da Constítuíção e atendendo ao que consta do Processo M.J.
22.096, de 1970, decreta:
Art. I" :Ê declarado de utilidade
pública, nos termos do artigo 10 da
Lei na 91, de 28 de agosto de 1935,
combinado com o artigo 1" do Regulamento aprovado pelo Decreto número -50.517, de 2 de maio de 1961, o
"Lar Escola da Criança. de Maringá",
com sede em Maringá, Estado do Paraná.
Art. 2.9' Este Decreto entrará. em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 4 de abril de 1972;
1510 da Independência e 840 da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Alfredo Buzaid

DECRETO N.O 70.362 ABRIL

DE 4 DE

DE 1972

DECRETO N" 70.364 ABRIL

DE 4 DE

DE 1972

Declara de utilidade pública a Sociedade Espírita Feminina "Estudo e
Caridade", com sede em Santa Maria, Estado do Rio Grande do Sul-

Declara de utilidade pública o "Lar
das Meninas", com sede em Ameri~
cana. Estado de São Paulo.

O Presidente da República, usando
da atrfbuícão que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição e
atendendo ao que consta do Processo
MJ -38.639, de 1969, decreta:
Artigo 1.0 E' declarada de utilidade pública, nos termos do artigo L" da
Lei n.« 91, de 28 de agosto de 1935,
combinado com o artigo 1.0 do Regulamento aprovado pelo Decreto número 50.517, de 2 de maio de 1961, a
Sociedade Espírita Femmtna "Estudo e Caridade", com sede em Santa
Maria, Estado do Rio Grande do Sul.
Artigo 2.0 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 4 de abril de
1972;
151.0 da Independência e 84.0 da
República.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
81, item IH, da Constituíçâo e atendendo ao que consta do Processo M.J.
28.468, de 1970, decreta:
Art. 10 :Ê declarado de utilidade
pública, nos termos do artigo I" da
Lei na 91, de 28 de agosto de 1935,
combinado com o artigo 10 do Regulamento aprovado pelo Decreto número 50.517, de 2 de maio de 1961, o
"Lar das Meninas", com sede em Americana, Estado de São Paulo.
Art. 2.9' Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 4 de abril de 1972;
1510 da Independência e 840 da
República.

EMÍLIO G.

MÉDICI

Alfredo Buzaid

EMÍLIO G. MÉDICI

Alfredo Buzaid
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DECRETO N° 70.365 -

DE

4

DE

ABRIL DE 1972

Declara de utilidade pública o "Centro Social Nossa Senhora do Bom
Parto", com sede em São Paulo, Estado de São Paulo.

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

53.210, de 1971, decreta:
Art. 1° É declarado de utilidade

pública, nos termos do artigo 10 da

Lei n'' 91, de 28 de agosto de 1935,
combinado com o artigo l° do Regulamento aprovado pelo Decreto número 50.517, de 2 de maio de 1961, o
"Centro Social Nossa Senhora do Bom

Parto", com sede em São Paulo, Estado de São Paulo.
Al't 2.9 Este Decreto entrará em
vigor' na data de sua publicação, re-

vogadas as disposições em contrário.
Brasília, 4 de abril de 1972;
151° da Independência e 84° da
República.
EMÍLIO

G. MÉDICI

Alfredo Buzaid

DECRETO

N°

70.366 1972

DE 4 DE

ABRIL DE

Autoriza o funcionamento do Curso
de Engenheiros de Operação da Escola Técnica Federal de Minas Gerais.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição, de
acordo com o art. 47 da Lei n.s 5.540,
de 28 de novembro de 1968, alterado
pelo Decreto-lei n'' 842, de 9 de setembro de 1969 e tendo em vista o
que consta do Processo n" CFE 2.068
de 1970 do Ministério da Educação e
Cultura, decreta:
Art. 1° FIca autorizado o funcionamento do Curso de Engenheiros de
Operação nas modalidades Mecânica
e Elétrica, da Escola Técnica Federal
de Minas Gerais com sede em Belo
Horizonte, Estado de Minas Gerais.

Art. 25' Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 4 de abril 'de 1972;
151° da Independência e 84° da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

DECRETO

N° 70.367 ABRIL DE 1972

DE 4 DE

Autoriza o funcionamento da Faculdade de Formação de Professores de
1° grau, de Penedo, Alagoas.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição, de
acordo com o artigo 47 da Lei número
5.540, de 28 de novembro de 1968, alterado pelo Decreto-lei n'' 842, de 9 de
setembro de 1969 e tendo em vista o
que consta do Processo n'' 204.947-72
do Ministério da Educação e Cultura,
decreta:
Art. 10 Fica autorizado o funcionamento da Faculdade de Formação
de Professores de 1'" grau, de Penedo,
Estado de Alagoas, mantida pela Fundação
Educacional do Baixo São
Francisco, com sede em Penedo, Estado de Alagoas.
Art. 2° ãste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 4 de abril de 1972;
151° da Independência e 84° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI
Jarbas G. Passarinho
DECRETO

NÇl

70.368
1972

DE 5

DE

ABRIL DE

Cria junções gratificadas no Quadro
de Pessoal do Ministério da Marinha, e dá outras providências.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição, e
tendo em vista o artigo 11 da Lei
nv 3.780, de 12 de julho ele 1960, deereta:
Art. 1Q.
Ficam arlades, no Quadro de Pessoal - Parte Perman-ente
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- do Ministério da Marmba, as seguintes funções gratdncadas, previstas
no Regimento Interno do Comando
de Operações Navais:
1 - Encarregado do Pessoal Civil,

símbolo 4-F

1 - Encarregado da Biblioteca, símbolo 4-F.
Art. 2Q. A despesa com a execução
deste Decreto será atendi ria pelos recursos orçamentários próprios do :1:11nistério da Marinha.
Art. 39. Este Decreto entrara em
em vigor na data da sua puultcação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 5 de aortl de ~g72:
151.<) da Independência e 34." da.
República.
EMÍLIO G. lVIJtDICl

Adalberto de Barros Nunes

Art. 39 O órgão de pessoal do Ministério da Fazenda 1 emeterá ao do
Departamento Nacional de Estradas
de Rodagem, no prazo de 3D (trinta)
dias, a contar da vlaência deste D~
ereto, os assentamentos funciona 1S
dos servidores mencionados no artigo iv
Art. 4Q. OS ocupantes dos cargos
ora redístríbuídoa continuarão a perceber OF seus vencimetoa e vantagens
pelo órgão de origem, até que o orçamento do Departamento Nacional
de Estradas de Rodagem consigne os
recursos necessários ao pagamento
das despesas resultantes do cumpramento deste ato.
Art. 5Q
Este Decreto er.trará em
vigor na data da sua publicação. revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 5 de abril de 197.2;
151.0 da Independência e 84.0 da
Repúblíca ,

DECRETO

NQ 70.369
ABRIL DE 1972

DE 5 DE

Redistribui cargos, com os reepeetmos
ocupantes, para o Quadro de Pessoal do Departamento Nacional de
Estradas de Rodagem, e da outras
providências.

o

Presidente da República, usando
das atribuições que lhe contere o artigo 81, item lII, da Constdtutção, e
tendo em vista o disposto no artigo
99, § 21?, do Decreto-lei nc 200, de
25 de fevereiro de 1967, decreta:
Art. to. Ficam redistrlbuídos, para
O Quadro de Pessoal Parte Suplementar - do Deparbamemc Nadonal de Estradas de Rodagem, os seguintes cargos, com os respectivos
ocupantes, integrantes de iguais Quadro e Parte do Ministério da Fazenda, mantido o regime Jurídico dos serVidores:
a)
um cargo de Escrevent8-DatuÓw
grafo, código AF-2D4.-', ocupado per
Elza Gomes da Rocha;
b)
dois cargos de -I'écntcc de Contabilidade, código P-701.] 5 .B, ocupados por Gilnea da Penha Pereira Cruz
e Sinval Martins dos Santos.
Art. 29. O disposto neste ato nàc
homologa situação que, em virtude de
sindicância, inquérito adminlstratívc
ou revisão de enquadramento, venha
a ser considerada nula, ilegal c-u contrária. a normas admlnístratívas vigentes.

EMÍLIO G.

MÉDICI

Antônio Delfim Netto
Mário David Andreazza

DECRETO

NQ 70.370 ABRIL DE 1972

DE 5 DE

Cria a Comissão de Coordenação das
Atividades de Processamento Eletrônico, e dá outras providências.
O Presidente da República, 110 uso
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item V, da. Conszdtuíçâo, decreta:
Art. 19. Fica criada, junto 00 Ministério do Planejamento e Coordenação Geral, a Comissão de Cocrdenação das Atividades de Processamento Eletrônico - CAPRE com a
finalidade de adotar e propor medidas visando à racionalização
rios
investimentos governamentais no setal' e à elevação da prcdutívldade na
utilização dos equípa-nentos de processamento de dados instalados e a
instalar.
Art. 2Q.
São atribuições da

CAPRE:
a)
organizar e manter atualizado
um cadastro detalhado do parque
computacional privado e governamental, no que se refere a equípamentos. programas e grau de utilização
das instalações;
b)
opinar sobre compras e rocaçôes de equipamentos,
pretendidas
por órgãos e entidades da Admín!a-
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tração Pública Federal Direta e In ~
direta, príncípalmente no que tange ao dimensionamento, em função
das suas necessidades atuais e futuras e de eventuais ociosidades de equípamentos de outras Instttuíçôes que
possam atender, total ou parcialmente, às referidas necesstdades:
propor medidas tendentes à for-

c)

mulação de uma política de financiamento governamental ao setor privado, para a atividade de processamento de dados;

d)
coordenar programas de treinamento em todos os níveis das técnicas computacionais, fazendo uso dos
recursos já existentes nas universidades, escolas e centros de pesquisa.
Art. 3º. Os órgãos e entidades na

Administração Pública Federal Dire-

ta e Indireta deverão prestar à ....
CAPRE, com a possível urgência, as
informações solicitadas, principalmente as que se referem ao cadastro de
que trata a letra a do artigo zv.
Art. ev. Para cumprimento do dísposto na letra b do artdgn zv, os órgãos ou entidades interessadas deverão submeter à consideração ela .• "
CAPRE seus programas de aquisição
ou locação de equipamentos, antes de
efetuada ou convocada a licitação ou
seleção para a obtenção dos equipamentos.
§ 10 Os casos excepcionais, principalmente quando uerslstír drvergônela entre a manífestacãc da CAPRE e
o órgão interessado, "serão levados à
decisão do Presidente da República,
através do Ministro do Planejamento
e Coordenação Geral.
§ 2Q
Fica isenta de exame da ..
CAPRE a compra ou locacão de equí
pamentos de valor tnfe-tor a 5. OCO
(cinco mil) salários-mínimos mensais.
de maior valor vigente no país.
Art. 5Q. Comnorâo a CAPRE o Se~
cretárto-Geral do Ministério da Planejamento e Coordenação Geral, 'la
qualidade de Presidente, e representantes dos seguíntes órgãos e eutddades:
a)

Estado-Maior das Forças ArlTIl1-

das"

b) Ministério da Fazenda;

c) Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico;
d) Serviço Federal de Processamento de Dados:
e) Instituto Brasileiro de Informá
tica;
f) Escritório da Reforma Admínístratíva ,

EXECUTIVO

Parágrafo único, Os demais Míntstérios poderão participar das reuniões
da CAPRE, sempre que houver em
exame assuntos de seu interesse específico.
Art. êo. Os dirigentes dos órgãos
Fee entidades da Admínlstracão
deral Direta e Indireta serão responsáveis pela estrita observância do
disposto nos artigos 3Q e 4Q.
Art. 7Q, O Regimento Interno da
CAPRE será expedido pelo Ministro
do Planejamento e Coordenação Geral.
Art. 8° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contr-ár-io.
Brasília, 5 de abril de 1972;
151. 0 da Independência e 34,° da.
República.
EMÍLIO G. T\!ÉlJICI

Alfredo Buzaid
Adalberto de Barros Nunes
Orlando Geisel
Jorge de Carvalho e Silva
Antônio Delfim Netto
Mário David Andreazz·:z
L. F. Cirne Lima
Jarbas G. Passarinho
Júlio Barata
J. Araripe MacMo
F. Rocha Lagôa
Marcus Vinicius Pratini de Moraes
A ntônio Dias Leite Júnior
João Paulo dos Reis F elloso
José Costa Canaíaanti
Hygino C. Corsetti

DECRETO

N° 70.371 ABRIL DE 1972

DE 6 DE

Declara de utilidade pública o Colégio Cristo Rei,
também chamado
Educandário Cristo Rei, com seda
em Patos, Estado da Paraíba.
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IIl, da Constituição, e
atendendo ao que consta do Processo
ne 57.438, de 1971, do Ministério da
Justiça, decreta:
Art. 10. E' declarado de utilidade
pública, nos termos do artigo 1" da
Lei 91, de 28 de agosto de 1935, combinado com o artigo Iodo Regulamento aprovado pelo Decreto
.
n'' 50.517, de 2 de maio de 1961, o
Colégio Cristo Rei, também chamado
Educandário Cristo Rei, com sede em
Patos, Estado da Paraíba.
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Art. 2° Este Decreto
entrará em
vigor na data de sua puoücecêo. revogadas as disposições em cor.trârio .
Brasília, 6 de
abril de
1972;
151.0 da Independência e 84.° da
República.
EMÍLIO G. MÉDIcI

Alfredo Buzaid

DECRETO N° 70.372 ABRIL DE 1972

DE

6

DE

Aproveita no Ministério da Aeronáutica servidora disponível do extinto Território Federal de Ponta Porã, e dá outras providências.

O Presidente da República, usando

das atribuições que lhe confere o artigo 81, item HI, da Constituição, e
tendo em vista o que consta do Processo ns 3.189-71, do Departamento
Administrativo do Pessoal Civil, decreta:
Art. 1° Fica aproveitada, no cargo
de Escriturário, código AF-202.8.A,
do Quadro de Pessoal - Parte Permanente - do Ministério da Aeronáutica, a servidora Bígríd Noemi Andersen Sartrí, colocada em disponibilidade no cargo de Escriturário,
classe E, do Quadro Único de Pessoal
do extinto Território Federal de Ponta Porã, nos termos do artigo 2° da
Lei n« 125, de 24 de outubro de 1947,
em vaga decorrente da aplicação do
Decreto n'' 68.600, de 7 de maio de
1971.
Art. 2° A servidora em apreço terá
o prazo de 30 (trinta) dias para a
posse, observado o disposto no parágrafo único do artigo 27, da Lei. ...
nv 1.711, de 28 de outubro de 1952 e,
após o respectivo termo, o pagamento será feito à vista da freqüência,
por intermédio do órgão em que roi
aproveitada.
§ Iv O Ministério da Justiça adotará providências no sentido de tornar
sem efeito o aproveitamento e cassar
a disponibilidade da servidora, se a
respectiva posse não ocorrer no prazo fixado neste artigo.
§ 2° O Ministério da Aeronáutica
comunicará ao da Justiça, após
o
término do prazo a que se refere este artigo, a ocorrência ou não da pos-

se.

Art. 3° Fica o Ministério da JUstiça obrigado a comunicar H,O Ministério da Aeronáutica e à interessada,
por via telegráfica, o aproveitamento

a que se refere este Decreto, com a
indicação da data de sua publicação
no Diário Oficial.
Art. 4.° Este Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília,
6 de
abril de
1972;
1510
da Independência e 84° da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Alfredo Buzaid
J, Araripe Macêdo

DECRETO N.O 70.373 ABRIL DE 1972

DE

6

DE

Autoriza o funcionamento da Faculdade Pestalozzi de Ciências, Educação e Tecnoíoçia, com os cursos
que especifica.

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

artigo 81, item IH, da Constituição,
de acordo com o artigo 47 da. Lei. ...
n- 5.540, de 28 de novembro de 1968,
alterado pelo Decreto-lei '10 842, de 9
de setembro de 1969 e tendo em vista o que consta do Processo n." CFE
n- 539-70 do Ministério .ra Educação
e Cultura, decreta:
Art. 1° Fíca autortzado c runctonamentc da Faculdade Peatalozz! de
Ciências, Educação e· Tecnolovia,
mantida pela Fundação Educandário
Pestalozzi, na cidade de Franca, no
Estado de São Paulo, com os JUrS03
de Matemática, Ffslca, C'têncíae Sociais, Pedagogia, Comunicação visual,
Desenho Industrial, Ctéucías (Licenciatura de 1° grau) e OE cursos 1;,:"Cnicos de grau superior, de curta ouração, de Eletricidade (hab lttação em
máquinas elétricas e em tra r-smíssão
e distribuição de energia"
Construções (habilitação em estradas e pavimentação), Processamemc de Da...
dos (habilitação em comp rtaçâoj e
Produção Industrial (hab.litaçâo em
tecnologia de couros e calçados).
Art. 2° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em -cntrárío.
Brasília,
6 de
abril de
1972;
151° da Independência e 84° da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Jarbas G, Passarinho
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DECRETO

.N~

'"/G.374 -

DE

6 DE ABRIL DE 1972

Abre ao ."i'dJanexo Bncarços Gerats da- União - Recursos sob Supervisão do
Mzntsteno do Planejamento e Coordenação Gerrü, o crédito suplementar
doe Lr:p 15.000.000,00, para retorço de dotação consignada no vigente OT-

çamenrc .

o Presidente da Rcpúbüca, usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, uem I 11, da Constrr.uíção. e da autorização contida no artigo 6°
da Lei n,e õ,'t54, de 14 de dezembro de 1971, decreta:
art ,

J

c'íca aberto ao Subanexo Encargos Gerais da União -

Re-

cursos sob Supervisão elo Ministerio do Planejamento e Coordenação Geral, J credito suplementar TIf' varo- de Ors 15.000.000,00 (quinze milhões de
cruzerrosj, para retorço de dotação consignada no vigente Orçamento, a
aauer ,
Em c.s 1,00

28.00 -

28.0~

2SD.l.121:t..1:)15 4.1..<1.0 -

ENC!,BGOS GERAIS DA UNIÃO
Rec.rrsoe sol Supervisão do Ministério do
Píanejamentc e Coordenação Geral

Jcormuíaçâ. de Política Industrial e de Turismo
em Regime de Programação Especial
. . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15.000.000

Serviços

Art. 2~ Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão
uc anulaçao parcial de dotaçàc orçamentária consignada no vigente Orçamente, a saber:
Em Cr$ 1,00
28.00 -- E.:NCARCrOS GERAIS DA UNIÃO
28.01 - ReCUTS08 sob Supervisão do Ministério da

Fazenda
Atividade .- 280l.ulC'1 .2005
4.3.1 . 1 iJ2 -

Amortczaçâr de, Dívida Pública
Funde na Externa. .

15.000.000

Art. S'' Este Derreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revcganas as utsposíçóes f'IT' contrário.
Brasília, 6 de abril de 1972; 151.° da Independência e 84.° da República.
EMÍLIO G. MÉDICI
Antànw Delfim: Netto

João ntulo tias liezs Velloso
DECRETO N° 70.375 ABRIL DE 1972

DE 6 DE

Dispõe sobre o Parque Nactonal das
Emas.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição, decreta:
Art.
1° O Parque Nacional das
Emas, criado pelo Decreto n" 49.874,
de 11 de janeiro de 1961, com uma.
superfície aproximada de 100.000 hectares (1.000km2), compreende a área

situada dentro do seguinte perímetro: começa na cabeceira do Ribeirão
Glória (Ponto 1); seguindo pela sua
margem direita até sua foz com o
Córrego Cupín (Ponto 2); dai segue
pela
margem direita do
Córrego
Cuqín até a sua foz com o rio Formoso (Ponto 3); depois, sobe o curso do rio Formoso, pela margem es~
querda, continuando
pela cabeceira
Alta até suas nascentes (Ponto 4);
deste ponto, em linha reta até a estrada que liga Mineiros a Baus (Ponto 5); em seguida, em direção Norte
pela margem direita da rodovia para.
quem val a Mineiros até o ponto mais
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próximo da cabeceira mestra do rto

dacuba (Ponto 6); desce pela margem direita do rio Jacuba até a do

Córrego do Coxo (Ponto 7); dai, segue ate um ponto situado a 750 m à
jusante da foz da cabeceira da Agua
Ruim (Ponto 8); dai, em linha reta,
em direção 17° 15', sudeste até cruzar
o rio Formoso (Ponto 9); dal, continua ainda 17° 15' sudeste até encontrar a estrada de Alto Araguaia para
aatai (Ponto 10); em seguida, pela
margem direita da rodovia de quem
vaí para Alto Araguaia até o ponto
mais próximo da cabeceira do Glór1a (Ponto 1).
Art. 2° Fica o Instituto Brasrleíro
de Desenvolvimento Florestal., .... ,.
(IBDF) autorizado a entrar em cntendimentos com as autoridades tederars e estaduais, bem assim com
partacuíares, objetivando a aquisição
das áreas e benfeitorias necessártaa
á Instalação e consolidação do Parque Nacional das Emas, inclusive receber doações,' podendo adotar as
medidas necessárias para a sua implantação definitiva.
Art. 3.° O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Brasília,
6 de
abril de
1972;
151° da Independência e 84° da
República.
EMÍLIO G.

L. F.

MÉDICI

ctme

Lima

DECRETO N° 70.376

DE 6 DE

15

nacionais, observando as r,"guintes
prescrições:
a) atribuições
específicas de cada
um dos Serviços Federais com atividades na área sob a jurisdição da
Administração do Aeroporto;
b) relações funcionais f' coordenação dos Serviços entre si e com a Direção do Aeroporto;
c) responsabilidades, direitos c obrigações, regime e duração de traba-

tno:

d) previsão de pessoal técnico, adminístratívo e auxiliar;
e) flexibilidade
para o Ministério
da Aeronáutica ativar, total ou parcíalmente, a estrutura admmistrativa
de cada Aeroporto Internacional.

Art. 2° Na elaboração dos anteprojetos dos atos regulamentares ou legais, a Comissão Interministerfar para Facilitação do Transporte Aéreo
Internacíonaí considerará também a
possibilidade de que os Aeroportos
sejam administrados, sob regime de
convênío, contratos ou concessões ou,
ainda, por Sociedades de Economia
Mista ou Empresas Públicas, de acordo com o disposto no artigo 6° do
Decreto-lei nv 683, de 15 de julho de
1969.

Art. 3° A Comissão Intermímsterlal
para Facilitação do Transporte Aéreo Internacional poderá contar, para a consecução dos trabalhos que lhe
são atribuídos por este Decreto, de
tantos assessores quantos os Julgados
necessários pelos órgãos nela representados.

Atribui incumbência à Comissão Interministeria.l para Facilitação
do
Transporte Aéreo Internacional
e
dá outras providências.

Art. 4° Os trabalhos de que trata
o artigo anterior serão realizados no
Departamento de Aviação Otvíl. com
a participação efetiva da Comissão
Interministerial para Facilítação do
Transporte Aéreo Internacíonar ,

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição.
decreta:
Art. In A Comissão Intermmtstertal
para Facilitação do Transporte Aéreo
Internacional, criada pelo Decreto ..
n« 64.521, de 15 de maio de 1969, compete, além de seus encargos normais,
propor a atualização da Iegialeçâo vjgente relativa aos Aeroportos Inter-

ArL 5° A Comíssâo Intermínts-ertal para Facilitação do 't'ransporte
Aéreo Internacional no prazo de l?O
(cento e vinte, eras. contados a partir da publicação deste Decreto, deverá concluir seus trabalhos com os
documentos finais \lo serem submetidos aos Ministros de Estado respeetrvos, que os encaminharão. por intermédio do Ministro da Aeronáutica, à apreciação do Presidente da
República.

ABRIL DE 1972
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Art. 6." Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publícaçac, revogadas- as disposições em contrário.
Brasília,
6 de
abril de
1972;
151.0 da Independência e 84.0 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICl

Alfredo Buzaid
Jorge de Carvalho e Silva
Antônio Delfim Netto
L. F. Círne Lima
J. Ararzpe Mucêdo
F. Rocha Lagõa
Marcus Vinicius Pratíni de
Morae~

DECRETO Nv 70.377 AERIL DE 1972

DE

7

DE

Redistribui, com o respectivo ocupan..
te, para o Departamento Nacional
de Obras e Saneamento, cargo do
Ministério da Saúde, e dá outras
providências.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, Item III, da Conatítuíçáo, e
tendo em vista o disposto no § 2Q do

artigo 99, do Decreto-lei '1C? 200, de
25 de fevereiro de 1967, decreta:
Art. 19. Fica redistribuido, com o
respectivo ocupante, para o Quadro de
Pessoal - Parte Permanente - do
Departamento Nacional de Obras e
Saneamento, um cargo de Engenheiro,
DECRETO N° 70.373 -

código TC-602.22.B, ocupado por Cyro
Junqueira Bastos, integrante de idênticos Quadro e Parte do Ministério da
Saúde, mantido o regime jurídico do
servidor.
Art. 29. A redistribuição de que
trata este Decreto não homologa situação que, em Virtude de síndícânera, inquérito administrativo ou revisão de enquadramento, venha a ser
considerada nula, ilegal ou contrária,
às normas administrativas em vigor.
Art. 39. O ocupante do cargo ora.
redistribuído continuará a perceber
seus vencimentos e vantagens pelo
órgão de origem, até que o orçamento
do Departamento Nacional de Obras
e Saneamento consigne os recursos
necessários ao pagamento das despesas resultantes do cumprimento do
disposto neste ato.
Art. 49. O órgão de pessoal do
Ministério da Saúde remeterá ao do
Departamento Nacional de Obras e
Saneamento no prazo de '30 (trinta)
dias, a contar da publicação deste ato,
os assentamentos funcionais do servidor mencionado no artigo !9.
Art. 59. Este Decreto entrara em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 7 de abril de 1972;
151." da Independência e 84.° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

F. Rocha Lagôa
José Costa Cavalcanti

DE

7

DE ABRIL DE

1972

Dispõe sobre a execução do resultado da décima-primeira série anual de
negociações para a formação da Zona de Livre Comércio instituída pelo
Tratado de Montevidéu,

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item UI da Constituição, e
Conslderandc que o I'tatado de Montevidéu, firmado em 18 de fevereiro
de 1960 e aprovado pelo Congresso Nacional pelo Decreto Legislativo n'' I,
de 3 ôe rcvcrctr- de 1951, determina o estabelecimento entre seus membros
ue uma zone de Livre Oomércío, a ser tnat.ítuida gradualmente no prazo
de 12 anos, por meio de negociações anuais;
Considerando que o artigo 6° do Tratado de Montevidéu estabelece cue
os resultados das negociações devem entrar em vigor no território de cada
Estado-Membro nc dia 1° de janeiro do ano subseqüente;
Conslderandc que os Plenipotenciários dos Estados-Membros firmaram,
na. cidade de Montevidéu, em 10 de dezembro de 1971, e. Ata de Negociações
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do XI Período de Sessões Ordinárias da Conferência das Partes Contratantee 00 'rrataco de Montevidéu, na qual se encontram registrados os
resw'ados das negocíaçoes. decreta:
Art. 1" A partir de 1" de janeiro de 11172, a importação dos produtos
constantes do anexo t a este Decreto, e ortgtnárlcs da Argentina, Boüvla,
C'-hHt:. Colômbia, Equacot , México, Paraguai, Peru Uruguai e Venezuela,
estará sujeita aos gravames. nele indicados, passancro 0S mencionados pro'lutos a fazer pa-te Integrante da Lista Nacional (LNB) que acompanha o
Decreto n." 65.223, de 25 de setembro de 1969, publicado no Diária Oticíat ce
1.6 ;lf::: setembro de 1969.
Pa t ágrafo uníco . O tratamento estabelecido no citado anexo é de
apttcaçãc exclusiva aoe produtos orígtnarfos dos Estados-Membros na
A&,:;<JCI3.çáo Lattno-Amerrcana de Livre Comercio, mencionados neste artigo,
nac -cndo extensível a terceiros países per aplícaçáo da cláusula de nação
mais favorecida ou de disposições equivalentes.
Art.. 2° A partir de P de janeiro de 1872, a importação dos produtos
originaria, da Bcnvía, d(' Equador dv Paraguai e do Uruguai, discriminados
n.e a"r;.<cS .rt, t If , IV ~ V a este Decreto, ficará suteita a.OS gravames nele
Indtcaucs, pessanco os mencionados produtos a fazer parte integrante das
LIstas Especiais não extensivas de concessões outorgadas pelo Brasil a esses
penses. de ccmcrmídade com as Resoluçóes 2ú4 lCM-lI/IV-E), 212(VII),
2J..6(Vil), e 240(VIll) da Conferência das Partes Contratantes do Tratado
de Montevídêu.
A~".

3° As correções de nomenclatura. resultantes da Resolução 219 do

Oomtte Permanente da ASSOCIaçâo Latino-Americana de Livre Comercio,

Inctcadas nos anexos I, II, IH, IV e V deste Decreto ficam mcorporadas,

respect.rvamente, a LIsta Nacionar do Brasil e as mencionadas Listas Especíars não extensívas .tc concessões, que acompanham o Decreto numero
GE .22:i de 25 de setembro de 1969.
Art. 4° O Mzmsterk. da Fazenda, através das repartições competentes,
determinará as provídêucíae necessàrfas ao cumprimento deste Decreto.
A.cr, 5° O presente Decreta entra em vigor à data ele sua publicação,
.ücanc. revogadas as disposições em contrárro .
Brastlla, 7 de abril C1e 1972; 151° da Independência e 84° da República.
EMÍLIO G, MÉDICI

Jorge de coroamo e Silva

o

anexo mencionado no art. 1'" foi publicado no D. O, de 12-5-72.

DECRETO N9 70.379 -:JE 7 DE
ABRIL DE 1972
Concede reconhecimento à Faculaade de Filosofia, Ciências e Letras
de Santo André, com os Cursos de
Ciências Sociais, Matemática, Letras
e Pedagogia Santo André
SP.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o ertígo 81, item ro, da Constituição,
de acordo com o artigo 47 da Lei nv

5.540, de 28 de

novembro 'íe

1968,

alterado pelo Decreto-lei nv B4:2, de
9 de setembro de 1969 e cendo em
vista o que consta do Processo CFE
nv 819 de 1970 do Ministério da Educação e Cultura, decreta:
Art. 19. E' concedído v-econheormenta à Faculdade de Filosofia, Ctências e Letras de Santo André, com
os Cursos de Ciências Sociais, Matemática, Letras e Pedagogia, mantida
pela Fundação Santo André, com sede em Santo André, Estado de São
Paulo,
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Art. 29. nste Decreto entrara em
Vigor na data de sua publ'caçâo, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 7 de
aorü
de
1972;
151." 'ia Independência e 84." da
República.
EMÍLI{) G.

MÉDICl

cíedade Agostiniana de Educação e A8~
sistência, com sede em São Paulo, Estado de São Paulo.
Art. 29. Este Decreto entrará em
vigor na data de sua puclícaçâo, revogadas as .nspcsicóes -m ccctc a.no ,
Brasília
10 de abrü de Ul72;
da
151.' d<l' Independência e 84.
República.
r
,

Jarbas G. Passarinho

EMÍLl{) G.

DECRETO NQ 70.380

DE

10

DE;

Attreao

MÉDICI

Huzaw

ABRIL DE 1972

Declara de utilidade pública o Reino
da Garotada de Doá, com sede em
Poá, Estado de São Paulo.

o

Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item rE, da Constinnçào e

atendendo ao que consta do Processo
M. J. - 12.824, de 1971, -tecreta:
Art. 1(). E' declarado de .daüoaue

pública, nos termos do artigo 19 da
Lei nv 91, de 23 de agosto de ~ 935,
combfnadc com o artigo ]9 do Regu-

lamento aprovado pelo Decreto nv
50.517, de 2 1e maio de 1961, o Reino

da Garotada de POá, com sede em
Poã, Estado de São Paulo.
Art. 29. Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publ'cacãa, revogadas as disposições em contrário.
Brasíha, 10 d-e abril de 1972,
151. 0 ria Independência e 84. 0 da
República.
EMÍLIO G.

MEDICI

Alfredo Buzaid

DECRETO N9 70.381

DE 10 DE

ABRIL DE H)'72

Declara de utilidade pública a Sociedade Agostiniana de Educacâo e As-

sistência, com sede em Sao Paulo,
Estado de São Palllo.

o Presidente da República, usando
da atrfbulção que lhe confere o artigo 81, item rrr, da Constituição e
atendendo ao que consta ::10 :)L'OCt~S"o
M, J. 28.253, de uno, decreta:
P...rb. 19, E' declarada de utilidaoe
pública, nos termos do artigo 19 da
Lei n '1 91, de 28 de agosto de 1935,
combinado com o artigo }O ao Regulamento aprovado pelo Decreto nv ..
50.517, de 2 de maio de t961, :1 S~I-

DECRETO N9 70.382
ABRIL DE [972

DE 10 OE

Autoriza o funcionamento se FacUl.dade de Administração e Finanças
do Norte de Mitras, em Mon e« iAJ,TOS, Minas Gerais.
O Presidente da República, maneio
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, de
acordo com o artigo 4'i' ua LeI nv
5 .540, de 28 de novembro de 1968,
alterado pelo Decreto-Iel J19 8'12. de
9 de setembro de 1969 e tendo em
vista o que consta do Processo Protocolo GMIBSB 1.5<7:1-72 do :'v1inistério
dt Educação e Cultura decreta:
J

Art. 19, Fica autorizado o funcionamento da Faculdade de Admínístração e Finanças do Norte de Minas,
mantida pela Fundação ümversidarte
Norte-Mineira com sede em Montes
Claros, Estado de Minas Gera-is.
Art. 21?, Este Decreto -mtrurá em
VIgor na data de sua puolicacác, revogadas as disposições em ccntrác-ío.
Brasília, 10 ri·p abr-il de 1972;
151. 0 da Independência e 84. 0 da
República.
E:r.IÍLI() G. MÉDICI
Jarbas G. Passarínho

DECRETO N°

7D.

383

DE

ie

DE

ABRIL DE 1918

Autoriza o funcionamento do Curso
de Bletrôníca-Teleccnmcnícacõez da
Faculdade de Bnaenharic, ér:1Join·,
cíue, Estado de Santa Catarina.

o Presidente da República. usando
das atribuições que lhe contare o artigo 81, Item III, ria Constitutçac de
acordo com o arüeo 47, ia Let 09
5.540, de 28 de novembro de 1968, al-
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terado pelo Decreto-lei nc 842, de 9
de setembro de 1969 e tendo em vista
o que consta do Processo ~'? 379-71 CEE - do Ministério da Eôucaçào e
Cultura, decreta:
Art. I'?
Fica autorizado (J funcionamento do Curso de Eletrônica- 1eIecomunícacões da Faculdade .te Eugenhavía. mantido
pela
Fundação
Educacional de Santa Catarina com
sede em Joínvílle, Estado de Santa
Catarina.
ArL 2'.'. Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publícacâo revogadas as dlsuostcôes em contrário.
Brasília. 10 d'E' abril de )972;
151:" da Independência e 84." da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Jarbas G. Pasearíntio

DECRETO N° 70.384 ABRIL DE 1972

DE

10 DE

Autoriza. o funcionamento da Faculdade de saucoçõo, mantida pela Associação Santarritense de Educação
e cultura, com sede na cidade de
Santa Rita de Passa Quatro - S. P.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artígo 81, item In, da Constituição, de
acordo com o artigo 47 da Lei número 5.610, de 28 de novembro de 1968,
alterado pelo Decreto-lei n« 842, de 9
de setembro de 1969 e tendo em vista
o que consta do Processo número
217.324-72 do Ministério da Educação
e Cultura, decreta:
Art. l° Fica autorizado o f'uncíonamenta da Faculdade de Educação,
mantida pela Associação Bantarrttense de Educação e Cultura. com o Curso de Pedagogia, nas habilitações 8Specíflcas pata o ensino das disciplinas P atividades práticas dos Cursos
Normais, Administração Escolar e
Orientação Educacional para o 1° e 20
Graus, com sede em Santa Rita de
Fa-SS8 Ouatro, Estado de Sã·Q Paulo.
Art. 2.9 Este Decreto entrará em vigor na data de sua pubücacão, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 10 de abril de 1972;
151° da Independência e 84° da
República.
EMÍI,IQ G, MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

EXE~utIVO

DECRETO N° 70.385 ABRIL DE 1972

19
DE

10 DE

Autoriza o funcionamento da Faculdaae de Administração de Pintuü,
São Paulo.
O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item UI, da Constttuição, de
acordo com o artigo 47 da Lei número 5.540, de 28 de novembro de J968,
alterado pelo Decreto-Je' n" 842, de 9
de setembro de 1969 e tendo em vtsta
o que consta do Processo número
208.664-72 do Mimstérlo da Educação.
e Cultura, decreta:
Art. 1" Fica autorizado o funcionamento da Faculdade de Administração -íc Pinhal. com o Curso de Admínístrução, mantida pela Fundação
Ptnhalense de Ensino, com sede em
Pinhal, Estado de São Paulo,
Art. 2.9 Este Decreto entrará em vig, _ na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, ::'0 de abril de 1972;
1510 da Independência e 84 0 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

DECRETO N° 70.386 - DE 10 DE.
ABRIL DE 1972
Autoriza o funcionamento da Faculcuuuuie de Pedagogia, Ciências e
Letras de Caçador - Santa Catarina.

:; Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IH. da Constituição, de
acordo com o artigo 47 da Lei núme1'0 5 . .'540, de 28 de novembro de 1968,
alterado pelo Decreto-lei n'' 842, de 9
de setembro de 1969 e tendo em vista
o qu.. consta do Processo número
215.194-72 do Ministério da Educação
e Cultura, decreta:
Art. 1° Fica autorizado o funcionamento da Faculdade de Pedagogia,
Ciências e Letras de Caçador ~ s. C.,
inicialmente com os cursos de Pedagogia e Letras, mantida pela Fundação Educacional Alto Vale da Rio Peixe - FEARPE, com sede em Caçador, Estado de Santa Catarina.
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Art. 2.9 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Eraaílla, 10 de abril de 1972:
151<) da Independência e 84° da
República.
EMíLIO G. MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

DECRETO N." 70.387 ABRIL DE 1972

DE

10

DE

Mineração e
Concede à Caraíba Metalurgia S. A. o direito de lavrar mmerio de cobre, no municipio de Curaça, Estado da Bahia.

o

Presidente da- República, usando

da atribuição que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição, nos
termos do Decreto-lei n." 227, de 28
de fevereiro de 1967 (Código de Mi-

neração), alterado pelo Decreto-lei
n." 318. de 14 de março de 1967, deereta:
Art. L" Fica outorgada à Caraíba
-

Mineração e Metalurgia S. A. con-

cessão para lavrar minério de cobre,

em terrenos de propriedade de her-

deiros de Maria Félix Mart.íns de
Barnabé Francisco Felix e outros, no
lugar denominado Sitio Surubím, díst-uo de Poço de Fora, mumcípío de

Curaça, Estado da Bahia, numa área
de trezentos e oitenta e sete hectares oitenta e um ares e trinta centâares (387,8130 ha) , dellrmtada por
um polígono irregular, que tem um
vértice a trezentos e oitenta metros
(380 m), no rumo verdadeiro de sessenta e dois graus quinze minutos
noroeste (62."15" NW), do canto esquerdo da fachada da sede do sítio
Surubim e os lados a partír desse
verttce, os seguintes comprimentos e
rumos verdadeiros: trinta, e três metr.», 10: Vinte e sete cenn.. :T' !..~,27
m) , sul (8); oitenta e cinco metros e
nr-venta rv-itímetros (85,90m), oeste
(W); trinta e s-vs metros e quarenta centí o- -tros (36,40m), sul (8);
cem metros (100m), oeste ('Vil); trin..
ta e seis metros quarenta centímetros
(36,40m). ""1 (8): cem metros (100m)
oeste (W); trinta e seis metros e
quarenta centímetros (36,40m), sul
(8); cem metros (lOOro) , oeste (W);
trinta e seis metros e quarenta centímetros (3640m). sul (S); rem metros
(lOOro), oeste (W); trinta e seis metros c quarenta centímetros (36,40m),
sul (S); cem metros (lOOm) , oeste

(W); trinta e seis metros e quaren(36,40m), sul (8);
cento e trinta e seis metros e quarenta cenumetros (136,40m), oeste
(W); cem metros (lOOro) , norte lN);
trinta e seis metros e quarenta cetímetros (36,40rnJ; oeste (Vi); cem metTOS (lODm), norte (N); trmta e seis
metros e quarenta centímetros """
(36AOm), oeste (W); cem metros .,
(lOOm), norte (N); brmta e 5-2'1S metros e quarenta centímetros l36,40
m) , oeste (W); cem metros .mumi ,
norte (N); trinta e seis metros e
quarenta ce ímetros (36.40m), oeste
(w); cem metros riuumi , norte (N);
trin'''' e seis metros e quacenta centímetros (36,4üm), oeste (W); cem
metros (100m.l, norte (N); trinta e
seis me: rcs e quarenta centímetros
(36A·Om), este (W); cem metros (100
m) , norte (N); trinta e seis metros
e quarenta centímetros (36.40m), oeste (W); cem metros (lODm), norte
(N); trinta e seis metros e quaeenta
centímetros (36,40m), oeste (Vil; cem
metros (j Oum) , norte (N) ; trinta e
seis metros e quarenta centímetros
""m), oeste (W); cem metros (100
metros), norte (N); trinta e seis metros e quarenta centímetros (36.40ml,
oeste (W); cem metros (100m), norte (N): trinta e seis metros e quarê.,~.:1. centímetros (36,40m), oeste , ..
(W); cem metros (100m), norte (N);
trinta e seis metros e quarenta centI metros (36,40m), oeste WU; cem
metros (100m), norte (N); trinta e
seis metros e quarenta centímetros
t::'.'1.40m), oeste (W); cem metros (100
m), norte (N); trinta e seis metros e
quarenta centímetros (36,40ill), oeste
(W); cem metros (tüüm) , norte (N);
trinta e seis metros e quarenta centimeta-os (36.40m), oeste (Wr ; cem metros (100m). norte (N); trinta e seis
metros e quarenta centímetros (3640
m) , oeste (W); cem metros (100m),
norte (N); dezessete metros e trinta
e ouatro centímetros (l7.34m), oeste
(W); oitenta e quatro metros e três
centímetros (84,03m), norte (N) ;
cem metros (Iüüm) , este (E); trinta
e seis metros e quarenta centtroe-roa
(~G40rn). norte (N); cem metros 000
m), este (E); trinta e seis metros e
quarenta centímetros (36,40m), norte (N); cem metros (100m), este (E);
trinta e seis metros e quarenta centímetros (36,40m), norte (N); cem
metros (lDOm), este (E) ; trinta e
seis metros e quarenta centímetros
(36.40 m) norte (N); cem metros
(tüüm), este (E); trinta e seis metros e quarenta centímetros (36,40m).

ta centímetros
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norte (N); cem metros (lOOm), este
(E); trinta e seis metros e quarenta
centímetros (36,40m), norte (N); cem
mete os Clüümj , este tE); trtma e sere
metros e quarenta centímetros (;36.40
m) , norte lNJ; cem metros (100m),
este (E); trinta e seis metros e quarenta centímetros (36.40), Norte t N) ;
cem metros rmnm) : este (EJ; trinta e seis metros e quarenta centímetros (36,40m), norte (N); cem metros
(100m), este lE); trtn.a e seis metros
e quarenta centímetros (36,40m);
norte (Nt : cem metros (100m), este
(E); trtnta e seis metros e quarenta
centímetros (36,40m) norte (N); cem
metros t íüüm) , este (E); trinta e
seis metros e quarenta centímetros
t36,40m), norte (N); cem metros (100
fi), este tE); trinta e seis metros e
quarenta centímetros l36,40m), norte
(N); cem metros (lOOm), este (E);
trinta e seis metros e quarenta centímetros (36,40m), norte (N); cem metros (100m), este (E); trinta e seis
metros e quarenta centimertcs (36,40
m j , norte (N); cem metros (100m),
este (E); trinta e seis metros e quarema centímetros (36,40m), norte
(N)' cem metros (100m), este (E);
trinta -e seis metros e quarenta centímetros (36.40m), norte (N); cem
metros núnmi. este (E); trinta e seis
metros e quarenta centemetros (36,40
m) nos-te (N); cem metros rmnnn,
este (E); trínta e seís metros e quarenta centímetros (36,40m), norte
(N); cem metros
cicon», este (E);
quarenta e seis metros e cinqüenta
centímetros (46,50m), norte (N); cento e vinte -e cinco metros e sessenta e
quatro centímetros
(l25,S4m;, este
(E); cento e vinte e sete metrcs e setenta e cínco mentimetros •127,75m),
norte (N); trinta e seis metros e quarenta centímetros (36,40m), veste (W);
cem metros Clüüm) , norte (N); trinta e seis metros e quarenta centímetros (36,40m). oeste (W); cem metros
(loom), norte (N); trinta e seis metros e quarenta centímetros (36,40m),
oeste (W)); cem metros (100m), norte (N); trinta e seis metros e quarenta centímetros (36,40m), oeste
(W); cem metros (100m), norte (N);
cinqüenta e três metros e trinta e um
centímetros (53,31m), oeste (W);
trinta é seis metros e quarenta cent.metrus (36,40m). sul (8); cem metros (100m). oeste (W); trinta e seis
metros e quarenta centímetros (36.40
m r , sul (S); cem metros r toom'r, oeste (W); trinta e seis metros e quarenta centímetros (36.40m), sul (8);
cem metros (Iüüm), oeste (W); trin-
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ta e seis metros e quarenta centímetros (36,40m), suJ (S); cem metros
(100m), oeste (W): trinta e seis metros e quarenta centímetros (36,40m),
8U] (S); cem
metros OOOm), oeste
(W); trinta e seis metros e quarenta
centímetros (36,40m), sul (8); cem
metros (100m) veste (W); trinta e
seis metros e quarenta centnnetros
(36,4:Cm), SUl (S); cem metros (100
m) , oeste (W): trinta e seis metros
e quarenta centímetros (36,40m), sul
(S); cem metros (lOOro), oeste (W);
trinta e seis metros e quarenta centrmetros (36.40m), sul (8); cem metros (loom), oeste (W); trinta e seis
metros e quarenta centímetros (36,40
fi), sul (8J; cem metros (100m), oeste (W); trinta e seis metros e quaTenta cent.metros (36,40m), sul (S);
cem metros (100m), oeste (W); trinta
e seis metros e quarenta centímetros
(36,40m), sul (S); cem metros (l00
fi), oeste (W); trinta e seis metros
e quarenta centímetros (36.40m), sul
(8); cem metros (100m), oeste (W);
trinta e seis metros e quarenta centímetros C:l6,40m). sul (S); cem metros
(100m), oeste (W); trinta e seis metros e quarenta centímetros (36,40m),
sul (8); cem metros (100m), oeste
(w); trinta e seis metros e quarenta
centímetros (36,40m), sul (8); cem
metros (tnurr», oeste (W); trinta e
seis metros e quarenta centímetros
(36,40m), sul (8); cem metros (100
m) , oeste (W); telnta e seis metros
e quarenta centímetros (36,40m), sul
(S); cem metros rmam) , oeste (W);
trinta e seis metros e quarenta centímetros (36.40m), sul (8); cem metros
(100m), oeste [W); trinta e seis metros e quarenta centímetros (36,40m),
sul (8), cem metros (iünrr», oeste
(w); trinta e seis metros e quarenta centrmctros (36,40m), sul (S); cem
metros (lOOm), oeste (W); trinta e
seis metros e quarenta centímetros
(36,40m). sul (S); cem metros 000
m) oeste (W); trinta e seis metros e
quarenta centímetros (36AOm), sul
(8); cem metros (100m), oeste (W);
trinta e seis metros e quarenta centímetros (35,40m), sul (S); cem metros (100m), oeste CW); trinta e seis
metr-os e quarenta centímetros (36,40
m) . sul (S); cem metros (lOOm) ,
oeste (W); trínta e seis metros e
cuarenta centlmeteos (36.40m), sul
(S); cem metr-os (100m), oeste (W);
trinta e seis metros e quarenta centi metros (3ô,";'Om), sul (S>; cem m-etros (lOUm), oeste (W); trinta e seis
metros e quarenta centímetros (36,40
m) , sul (8); cem metros (lOOm), oes-
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te (W); setenta e cinco metros e
sessenta e quatro centímetros (75,64
m). sul (8); trinta e seis metros e
quarenta centímetros (36,40m), este
(E);
cem metros (100m), sul (8);
trinta e seís metros e quarenta centrmetros (36,40m), este (E) ; cem
metros (lOOm), sul (8); trinta e seis
metros e quarenta centímetros (36,40
fi), este (E); cem
metros (lOOm),
sul (8); trinta e seis metros e quaTenta centímetros (36,40m), este (E);
cem metros (lODm), sul (8); trinta e
seis metros e quarenta centímetros
(36,4Dm). este (E); cem metros (100
fi), sul (8); trinta e seis metros e
quarenta centímetros (36,40m), este
(E); cem metros
ucon», sul (8);
trinta e seis metros e quarenta centímetros (36,40m), este (E); cem metros (100m), sul (8); trinta e seis
metros e quarenta centímetros (36,40
fi), este (E); cem metros
000 m) ,
sul (8); trinta e seis metros _e quarenta centímetros (36,40 m) , este (E);
cem metros (100m), sul (8); trinta e
seis metros e quarenta centímetros
(36,40m), este (E); cem metros (100
rrn , sul (8); trinta e seis metros e
quarenta centímetros
(36,40m), este
(E); cem metros
(100m), sul (8);
trmta e seis metros e quarenta centímetros (36,4Dm), este (E); cem metros (10Dm), sul (8) ; trinta e seis
metros e quarenta centímetros (36,40
m) , este (E); cem metros (100m) sul
(S); tcinta e seis metros e quarenta
centímetros (36,40m), este (E); cem
metros (100m), sul (8); trinta .e seis
metros e quarenta centímetros (36,40
fi), este (E); cem metros (100m), sul
(S); ta-Inta e seis metros e quarenta
centímetros (36,40 m) , este (E); cem
metros (100m), sul (8); trinta e seis
metros e quarenta centímetros (36.40
m). este (E); cem
metros (10Dm),
sul (B}; t rmta e seis metros e quarenta centímetros (36,40m), este (E);
cem metros (100m) , sul (8); trmta e
seis metros e quarenta centímetros
(36,40m), este (E); cem metros (100
li), sul (8); trinta e seis metros e
quarenta centímetros (36.40m), este
(E); cem metros
(100 m), sul (8);
trinta e seis metros e quarenta centímetros (36,40m), este (E); cem metros (lOOm), sul (8); trinta e seis
metros e quarenta centa metros (36,40
m) , este (E); cem metros (100 m),
sul (8); trinta e seis metros e quarenta centímetros (36,40m), este (E);
cem metros OOOm), sul (Sj; trinta
e seis metros e quarenta centímetros
(36,40m), este (E); cem metros (100
m) , sul (8); trinta e seis metros

e quarenta centímetros (36,40m), este
(E).
cem metros (100m), sul (8);
trinta e seis mebros e quarenta centímetros (36,40m), este (E); cem metros (lOOm), sul (S); trinta e seis
metros e quarenta centímetros (36,40
m). este (E); cem metros (lOOm) sul
(8); trinta e seis metros e quarenta
centímetros (36,40 m) , este (E); cem
metros (lOOm), sul (8); cento e vinte
e cinco metros e cinqüenta centímetros (125,50m), este (E); trinta e seis
metros e quarenta centímetros (36,40
m) , norte (N); cem metros (lOOm),
este (E); trinta e seis metros e quarenta centímetros (36,40m), norte
(N); cem metros ttüü m) , este (E);
trinta e seis metros e quarenta centímetros (36,40m), norte (N); cem metros (lOOro) , este (E); trinta e seis
metros e quarenta centímetros (36,40
m) , norte (N); cem metros (100m),
este (E); trinta e seis metros e quarenta centímetros (36,40m), norte
(N); cem metros
(lOOm), este (E)
trinta e seis metros e quarenta centímetros (36,40m), norte (N); cem
metros (lOOm), este (E); trinta e seis
metros e quarenta centímetros (36.40
m) , norte (N); cem metros (100m),
este (E); trinta e seis metros e quarenta centímetros (36,40m), norte
(N); cem metros (100m), este (E);
trinta e seis metros e quarenta centímetros (36,40m), norte (N); cem
metros (100m), este (E); trinta e
seis metros e quarenta centímetros
(36,40m), norte (N): cem metros (100
In), este (E); trinta e seis metros e
quarenta centímetros (36,40m), norte
(N); cem metros (Iüürm , este (E);
trinta e seis metros e quarenta centímetros (36,4Dm); norte (N); cem
metros (100 m) , este (E); seiscentos
e cinqüenta e oito metros e quarenta e oito centimetros (658,48m), norte
(N), cento e quarenta e dois metros
e oitenta e dois centímetros (142,82
m) , oeste (W). Esta concessão é outorgada mediante as condições constantes dos artigos 4-4, 47 e suas alíneas e 51 do Código de Mineração,
além de outras constantes do mesmo
Código, não expressamente mencionadas neste Decreto.
Parágrafo único. Esta concessão
fica sujeira às estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto número 51> 726 de 19 de fevereiro de
1963 e da Resolucâo n,» 3 de 30 de
abril Cle 1965, da ~ Comissão Nacional
de Energia Nuclear.
Art. 2.° O concessionário fica obrigado a recolher aos cofres públicos,
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na forma da Lei, os tributos devidos
à União, em cumprimento do disposto
no Decreto-lei nv 1.038, de 21 de outubro de 1969.
Art. 3." Se o concessíonáeto não
cumprir quaisquer das obrigações que
lhe incumbem. a concessão .rara lavrar será d-eclarada caduca ou nula,
na forma dos artigos 65 e 66 do Código de Mineração.
Art. 4 As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões do solo e
subsolo para fins de lavra, na, forma
do artigo 59 do Código de Mineração.
Art . 59 A concessão de lavra terá
por título este Decreto, que será
transcrito no livro C - Registro dos
Decretos de Lavra, do Departamento
Nacional da Produção Mineral, do
Míntsterío das Minas e Energia.
Art. 69 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário
(DNPM. 619,64).
C'

Brasília, 10 de abril de 1972;
151.0 da Independência e 84. 0 .ia
República,
EMÍLIO G.

MÉDICI

Antônio Dzas Leite Júnior

DECRETO NQ 70.388
ABRIL DE 1972

DE II DE

DECRETO N9 70.389 -- DE 11 DE
ABRIL DE 1972

Autoriza o cancelamento da ímscncõo
de tombamento da Ig"eja dos tâartirios, situada em Recife, Estado de
Pernambuco, e dá outras TJT()1)iden-

euu,

O Presidente da República, no uso
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item III, da Conetittncâo. €
tendo em conta Exposição de Motivos
do Senhor Ministro da Educação e
Cultura, decreta:
Art. 19. E' autortzaôo (1 cancelamento da inscrição de tombamento ca
Igreja dos Martírios, situada em Recife, Estado de Pernambuco, no Livro
de Tombo do Instituto 10 Patrimônio Históríoo e Artístico Nacional

Art.

29.

O Ministério da Educa-

ção e Cultura, pelos meios que entender mais convenientes, sem ônus cara
a União, promoverá o que ·se rzer
preciso para preservar o tvor-tâo da
Igreja dos Martírios, podend-o neste
sentido permitir, inclusiv-e, a cransposíçâo, no todo ou em parte, daquele
para local diferente do em que. atualmente, se encontra a refertda igreja.

Art. 39. Este Decreto entrat-n em
vigor na. data de sua publicação, revogadas as disposições em coutrárto ,
Brasília, 11 de abril de 1972:
da Independência e 84.1? da
República.

151.9

Cria Missão diplomática na E.epública do Zaire.

o

23

EMÍLIO G,

MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o artigo 81, Ns. IH e IX, da Constttuiçào,

e nos termos do parágrafo único do
artigo 21 da Lei n.v 3.917, de :4 de
julho de 1961, decreta:
Art. te
Fica criada a Míssáo díplomátdca na República do Zaíre, com
categoria de Embaixada, e sede na cldade de Klnsnnsa ,
Art , 2.9 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.

Brasília, 11 de abril de 1972;
151.'" da Independência e 34." na
República.
G MÉDICI
Jorge de Carvalho e Silva
EMÍLIO

DECRETO N" 70 390

DE 1."1 DE

ABRIL DE 1972

Promulga o Esta+uto da Conferencia
da Haia de Direito lntornacio-uü
Privado.

o Presidente da República, bevensido aprovado, pelo DeCrE'o-·0 Legislativo n'' 72 de 28 de setembro
de. ]971 '1 Estatuto da Confv-êncía
da Hsla de
Direito
Interna r-lonal
Prtvadc, adotado TIl, período- .te ~ a
31 de outubro co 1951;
do

Ha vendo seu mstr umento de Aceitaçâo sido depositado na Hata em
27 de janeiro de 1972;
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E havendo' o referido Estatuto. em
conformidade com o seu artigo 2'>'
entrado em vigor, para o Brasil, a
27 de janeiro de 1972;

Decreta que

o

Estatuto, apenso

por copia ao presente Decreto. seja
executado e

cumprido

tão íntelra-

mente como nele se contém.
Brasília, 12 de abril de 1972;
151 0 da Independência e 84° da
República.
EMÍLIO

G.

MÉDICI

Jorge de Carvalho e Silva
ESTATUTO DA CONFERENCIA
DA HAIA DE DIREITO
INTERNACIONAL PRIVADO

Haia, 9-31 de outubro, 1951

Os Governos dos Estados doravante
enumerados,

Republica Federal
da Alemanha,
.áustrta,
Bélgica,
Dínamarc a, Es-

panha, Fmíantna, França, Itana,
Japao, Luxemburgo, Noruega, eaises

participantes, por proposta de um nu
vários centre eies por matorta dos
votos expressos, num prazo -íe seis
meses contados da data em Q'Je essa
proposta for submetida aos Governos.
A admissão tornar-se-á dermttiva
pela aceitação rio presente Estatuto
pelo estado interessado.
Art. 3" A Oomíssão
de
Estaõo
Neerlandesa, tnstrr urda pelo DE'ereto
Real de 20 de fevereiro de 1897 para
promover a
codtficaçáo
do dH81W
internacional privado, ficará encarregada do Iuncíonamento da C mre-

rência.
A Comissão
assegurará tal funcionamento por intermédio de uma
Repartição Permanente, cujas auvídades dirigira.

Ela examinará todas as propostas
destinadas
a serem
Incluídas na
agenda da Conferência. Ela .odcre
determinar livremente as mectnas a
serem tomadas em relação a e33US
propostas.

Reino Unido da
Irlanda do Norte,

A Comissão de Estado trxará apos
consulta aos
Membros
da cor-rerêncta. a data e a agenda da Conferência.

Consíderanuo o caráter permanente da Conferência da Haia de Direito Internacional Privado;

Ela se dirigira
ao Governo dos
Países Baixos para a convocacao dos

esse caráter;

As sessões ordinárias da o-urrerêncía serão realizadas em principio

Baixos, Portugal,
Grã-Bretanha e

Suecia e suice:

Desejando acentuar

Tendo, para esse fim, julgado desejaver dotar a Conferência de uno
Estatuto;
Convieram nas seguintes -nscosiçôes:
Art. 1° A Conferência da
Haia
tem como objetivo trabalhar para a,
umrícaçào progressiva das regras ue
direito internacional privado.
Art. 2° Sào Membros da ocnrerêncía da Haia de Dtreítc Internacional Privado os Estados que partaCiparam de '..una Dl' vanas das seSsôes -ra Conteréncia e que aceitem
o presente Estatuto.

Poderão tornar-se Membros quaisquer outros Estados cuja participaçao tenha importância juncnca para
os
trabalhos
da
Conrerêncta.. A
admíssao de
novos Membros
será
decidida pelos Governos dos Estauos

Membros.

cada quatro anos.
Em caso de necessidade, a Comíssão de Estado poderá, após aprovação dos Membros, sohcítar ao Governo dos Países Baixos a convooaçao
da Conferência em sessão extraordínária.
Art. 40 A Repartação Permanente
tcra sua sede na Haia. Será composta de um Secretário-Geral e da
dois Secretários
de nacíonat.oades
diversas, que serão
nomeacos 1Je1o
Governo dos Países Baixos meruante proposta da Comíssáo de Estaco,
O Secretário-Geral e os secretarios deverão possuir conheciment-e
juridícos e experrêncía pratica apropriados.
O número de Secretártos poderá
ser aumentado apos
consulta aGE!
Membros da Conferência.
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Art. 5" Sob a direção da ccmíssão de Estado, a Repartição Permanente ficará encarregada:
a)
da preparação e orgamzaçao
das sessões da Conferência da Haia.
e das reuniões das comissões especiais;
b \ dos trabalhos do Secretariado
das sessões e reuniões acima previstas;
C) de todos os trabalhos uncrutocs
nas atividades de um secret.arrado.

Art. 60 O Governo de cade um
dos Membros devera
designar um
órgào nacronat com o obtertvo de
facilitar as
comunicações entre 83
Membros ua Oonferêncía e a ~i...- par
tição Permanente.
A Reparttçâo Permanente pc.dera
corresponder-se com todos os ór gáos
nacíona is assim designados ~ com
as organizações internacionais competem.es .
Art. 70 A- Conferência e, no intervalo das sessões, a oomíssâo de
Estado poderão criar comissões e3peciais a fim de elaborar o-ojetos
de convenções ou estudar quaisquer
questões de
direito
ínternecional
privado incluídas nos
objetivos da
Conferência.
Art. 80 As despesas de funcionámenta e manutenção da Repartição
Permanente e
das comíssões eapaclals serão rateadas entre os Membros da Conferência, com
exceção
das despesas de viagem e de per-manência dos Delegados nas comissóes
especiais, despesas essas que tícarac
a cargo dos Governos representacos .
Art. 9 O orçamento da RepartaPermanente e
das
conussôes
especiais será submetido, carta ano,
à aprovação dos representantes diplomáticos dos Membros na H.3Ja.
0

çâo

Esses representantes deverão igualmente ratear entre os
Membros es
despesas a
estes
atrfbutdas pelo
orçamento.
Os representantes
diplomáticos
reunir-se-ão, para tal finalidade, sob
a presidência do lViinistro dos :'\,S5Ur:·
tos Estrangeiros dos Países Batxos.
Art. la, As despesas que -esultarem das sessões ordinárias da Conferência serão custeadas pelo Governo dos Países Baixos.
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No caso de sessão extraordtnàrta,
as despesas serão rateadas entre os
Membros da Conferência representados na sessão.
Em todos os casos as despesas de
viagem e de permanência dos Delegados deverão ser custeadas por seu",
respectivos Governos.
Art. 11. As
práticas
adotedns
pela conferência continuarão " ser
mantidas em relação a tudo que não
for contrário ao
presente Estatuto
ou ao Regulamento.
Art. 12. Poderão ser introduzidas
modificações ao presente Estatuto se
forem aprovadas por dois terços dos
Membros.
Art. 13. As disposições
do presente Estatuto serão completadas por
um Regulamento
o
qual
devera
assegurai" sua execução. O H.,;:gLlJilmenta será adotado pela Repartiçâo
Permanente e submetido a-lOTCVação dos Governos dos
Membros.
Art. 14, O presente Estatuto deverá ser submetido, para aceuaçâo,
aos Governos dos Estados que participaram de uma ou várias das sessões da Conferência,
Entra-a em
vigor a partir da data de sua ocertaçâo pela maioria dos
Estados representados na ectíma Sessão. d.1
A declaração de aceitação será depositada junto ao Governo Neerlandês, que
informara aos
Governos
mencionados no primeiro par aeraro
deste Artigo. O mesmo se aplíca. 1)0
caso de admissão de um novo Estado, à declaração de aceitação desse
Estado.
Art. 15. Cada
Membro
cocera
denunciar o presente Estatuto após
um período de cinco anos contados
da data de sua entrada em vigor. nos
termos do Artigo 14, parágrafo 1.
A notiftcaçào da denuncia devera
ser apresentada ao Mtmstertc das
Relações Exteriores dos Países Paixcs pelo menos seis meses ante-s ao
término
do ano
orçamenta--o da
Conferência, e cassara a vigorar no
término do retertdc ano orcam-ntario, mae
somente em
retacao ao
Membro que houver apresentado a
mencionada notificação.
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DECRETO N° 70.391 -

DE

12

DE

ABRIL DE 1972

Promulga a Convenção sobre Igualdade de Direitos e Deveres entre

Brasileiros e portugueses.

o Presidente da- República, navendo sido aprovada, pelo Decreto Legislativo nv 82, de 24 de novembro
de 1971, a
Convenção sobre Igualdade de
Direitos e Deveres. entre
Brasileiros e Portugueses, concluída

entre o Brasil e Portugal, em Brasília, a 7 de setembro de 1971;

Havendo
seus
Instrumentos de
Ratíf'ícação sido trocados, em Lisboa,
a 22 de março do corrente ano:
E devendo a referida Convenção.
em conformidade com seu artigo 17,
entrar em vigor a 22 de a.nrtj de
1972;
Decreta que
por cópia ao
executada e
mente quanto
Brasília,

12

a Convenção, 'apensa
presente Decreto, seja
cumprida tão .nteiranela se contém,
de

abril

151" da Independência
República.
EMÍLIO

G,

de

e

M"

1972;
da

MÉDICI

Jorge de Carvalho e Silva
Convenção sobre Igualdade
de Direitos e Deveres entre Brasileiros
e Portugueses,

o GOverno da República Federativa do Brasil, de uma parte, e c (3-0ver-no de Portugal, de outra.
Fiéis aos altos valores
historfcos
morais, culturais,
Iínguísticos
e
étnicos que unem os povos brasfleírc
e português,
Animados do firme propósito de
promover o gradual aperfeiçoamento, em todos os planos de suas rolaçôes, dos Instrumentos e mecarrísmcs
destinados a
.ograr o
harmonioso
desenvolvimento
da
Oomuntdade
Luso-Brasileira,
Convencidos de que a
erenvaçáo
do principio de igualdade fnscrtto no
artigo 199 da Constituição nrasileíra
e no artigo 7°, parágrafo 3°, da Constituição portuguesa correspon-íe aos

mais profundos anseios da Nação
Brasileira e da Nação Portuguesa,
Cônscios da
transcendência, para
os destinos comuns das duas Pátrfaa
irmãs, da adoção de um estatuto que
reflita o
caráter especial dos vínculos existentes entre brasüet-os e
portugueses e sirva de ínspíracào e
guia às gerações futuras,
Resolveram
eoncrulr,
em testemunho solene de fraternal e mdestrutível amizade, a
seguinte Convenção:
Art. 1° Os portugueses no Brasil
e os brasileiros em Portugal gozarão
de igualdade de
direitos e -íeveres
com os respectivos nacionais.
Art. 2° O exercício pelos portugueses no Brasil e pelos brasueíros
em Portugal de direitos e deveres, na
forma do artigo anterior não implicará em perda dae respectivas 11<\cíonalídadas ,
Art. 3° Os
portugueses e nrasiIelrcs abrangidos P8].0
estatuto de
igualdade continuarão no
exercício
de todos os direitos e deveres inerentes às
respectivas
nacionalidades.
salvo aqueles que ofenderem a soberania naclcnat e a ordem púbnca do
Estado de residência.
Art. 4" Excetuam-se do regime de
equiparação os
direitos reservados
exclusivamente, pela Oonstítuiçao de
cada um dos Estados aos que tenham
nacionalidade originária,
ArL 5° A igualdade de díreiros e
deveres será
reconhecida mediante
decisão do Ministério da Justdça no
Brasil e do
Ministério do tnterrcr,
em Portugal, aos portugueses c brasileiros que a requeiram, desde que
civilmente capazes e com resldêncía
permanente.
Art. 6" A igualdade de direitos e
deveres extinguir-se-à com a cessacão da autortzaçâo de permanêncía
no terrttórío do Estado ou perua da

naclonaltcade,
Art , 7" (1 ) O gozo de
-nreítos
políticos por portugueses no Beasf e
por brasileiros em Portugal .50 será
reconhecido aos que
tiverem cinco
anos de residência permanentel: depende de requerimento à autoridade
competente,
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(2) A igualdade quanto
aos dieeitos políticos não abrange '1S pessoas que. no Estado
da nactonan-dade, houverem sido privadas de direitos equivalentes.
(3) O gozo de direitos políticos
'DO Estado de residência importa
na
suspensão do exercício dos -nesmos
direitos no Estado ca naciona ttdade.

Art. 8° Os portugueses e
orasiIeíros abrangidos
pelo estatuto de
Igualdade ficam sujeitos à te] pena!
do Estado da residência nas mesmas
circunstâncias em que os respectivos
nacionais.
Art. 9° Os
portugueses e brasileiros que
gozem do
estatuto de
igualdade não estão sujeitos a extradição, salvo se
requerida peic Governo do Estado de. nacíonaltdacte .
Art. 10. Não poderã-o prestar serviço militar no Estado de resi-têneta
os portugueses e brasileíros nas COrIdícôes do artigo 1~. A lei Interna ele
cada Estado . regulará,
para esse
efeito, a situação dos respectivos nacionais.
Art. 11. O português
ou brasaleírc, no gozo da Igualdade de direitos e deveres, que se ausenta- do
terrttórro do Estado da resmência
terá direito à proteção
diplomática
apenas do Estado tia nacíonaouade.
Art. 12. Os Governos do Brasu e
de Portugal obrigam-se a comunicar
reciprocamente. por via díplo-natica,
a aquíslçào e perda da tguatdade .re
direitos e deveres regulada na presente Convenção.
Art. 13. Aos portugueses no Brasil e aos brasileiros em Portuear ::8tão fornecidos.
para
uso truernc.
documentes, de identidade de medelos iguais aos dos
respectivos nacíonais, com a mençâc da na-donaIídade do portador
e rererêncía a
presente Convenção.
Art. 14. Continuarão sujeitos ao
regrmr, para
eles
estabelectco na
Constituição e nas Leis do e-esn e
de
Portugal.
respectivamente
0S
portugueses no Brasil e os brasileiros
em Portugal que não se submeterem
ao regime previsto na presente Convenção.
Art. 15. Em
vigor a
presente
Convenção, os Estados contratantes

adotarão as medidas de ordem legai
e administrativa para
execução do
nela disposto.
Art. 16. Os GOvernos do Brasil
e de
Portugal consultar-se-ao pertodícamente a Iím de exam-nat e
adotar as providências
necessàrías
para melhor e uniforme interpretação e aplicação da presente c.uivençào. bem como para estabelecer as
modificações que
julguem
convenientes.
Art. 17. A presente
Convenção
será ratificada pelos dois países em
conformidade
com as
resoecttvas
dísposiçôes cons~itucionais, e entrara
em vigor um mes apos a troca dos
instrumentos de ratífícação .
A troca dos instrumentos de ratiItcação será efetuada em Lisboa.
Art. 18. A presente
Convenção
poderá ser denunciada com antecedência mínima de seis
meses, nào
ficando, porém, prejudicados as {lireltos dos que foram pela
mesma
beneficiados
durante a
respectiva
vigência.
Em fé do que, os Plenipotenciários
abaixo assinados firmaram
-j
presente Convencão e nela apuseram os
seus respectivos Selos.

Feito na cidade de Brasilra. uos
sete dias do mês
de setembro de
mil novecentos e setenta e um, em
dois exemplares. en·
língua r-crtuguesa.
Pelo Governo da
Repúbnce 8'8derattva do Brasil. - Mário Gibson
Barboza. Pelo Governo de Portugal ,
-

Rui Patrício.

DECRETO N° 70.392
ABRIL DE 1972

DE

12

DE

Retifica o Decreto n°
69.321, de 22
de dezembro de 1971. que d-eclarou
de utilidade
pública '1 Sociedade
EducatiVa de Montes Claros
SOEMOC,
com sede em
lYJontes
Claros, Estado de Minas Gerais.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo R1 item UI, da ~'ln"'ritlri{''í.O
e atendendo ao que COTista do Processo M.J. 26.494, de 1 97(), decreta:
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Art. 10 Fica retificado, no artJ ao
lodo Decreto 69.821, de 22 de dezembro de 1971, o nome ,:,19. sociedade
interessada, de Sociedade Educativa
de Montes Claros .- SOE~",10C para
Sociedade Educativa de vlontes Claros rColégio São Norberto) .

Art. 2° Este Decreto

entrará em

vigor na data de sua publicação. revogadas as disposições em contrário.
Brasília,
12 de
abnl (18 1.972;
1510 da
Independência e Ho
da
República.
EIVIÍLIü G.

MÉDICI

Alfredo Buzaid

ExECUTIVO

artigo 81, item rrr, da Constituiçãoe atendendo ao que consta. (w Processo M.J. 9.536, de 1971, decreta:
Art. I'" E' declarada de utilidade rjUblica, nos termos do artigo 1° da Lei
91, de 28 de agosto de 1935. combinado com o artigo 1° do Regulamento
aprovado pelo Decreto n'' ~o _517, de
2 de maio de 1961, ~ eoctedade das
Irmãs
Missionárias da
unaculaoa
Conceiçã-o da Mãe de 1)81.15, cem sede em Belém, Estado do P,:: rá.
Art. 2° Este Decreto entrará emvigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 12 de abril de 1972;.
151
ca
Independencta e <34 0
da
República.
U

DECRETO N° 70.393

DE

12

DE

ABRIL DE 1972

EMÍLIO G.

Declara de utilidade pública o Edu-

MEDICI

Alfredo Buzaid

candário Santa Isabel, com sede em
nanaeirontee. Estado do Paraná.

O' Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item lII, da "onst.Ituíçéc
e atendendo ao que corista CC, 1-'rJcesso MJ. 12.371, de 1971, decreta:

Art. 1° E' declarado de utilidade
pública, nos termos do artígo 10 da
Lei n- 91, de 28 de agosto de 1!:J35,
combinado com o artigo 10 do Regulamento aprovado pelo Decreto
.
n'' 50.517, de 2 de maio de 196~, o
Educandário Santa Isabel. com sede
em Bandeirantes, Estado do Paraná.
Art. 2° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação. revogadas as disposições em contrário.
Brasília,
12 de
ahru de
HJ72;
151u
da
Independenc.a 'J 81" da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Alfredo Buzaid

DECRETO N" 70.394
ABRIL DE 1972

DE

12

DE

Declara de utilidade pública a Sociedade das Irmãs Missionárias
da
Lmacuto.du Conceição da Mãe
de
Deus, com sede em Belém, Estado
do Para.

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

DECRETO N° 70.395
ABRIL DE 1972

DE

12

DE

Declara de utilidade pública a Socie-dade de Proteção e Assistência
à:
Maternidade e à Infância de Quixeramobim, com sede em çuixevu-:
mobim, Estado do Ceará.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81" item IH, da »mstttutçao
e atendendo ao que consta do Processo MJ. 12.612, de 1971, decreta:
Art. 10 E' declarada de utilidade
pública, nos termos do artigo 10 da
Lei n'' 91, de 28 de agosto de .fla5.
combinado com o artigo 10 do Regulamento aprovado pelo Decreto
.
n'' 50.517, de 2 de maio de 1961,
a
Sociedade de Proteção a Maternidade e a Infância de
Quixeramcb: m,
com sede em Quixeramobim, -sstado
do Ceará.
Art. 2° Este Decreto
entrará em,
vigor na data de sua publlcação. revogadas as disposições em contrárto ,
Brasília,
12 de
e aru de
UI72;
1510
da Independência e 84° oe,
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Alfredo Buzaid
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DECRETO N° 70.396 -

DE 12 DE

DECRETO N° 70.398 -

DE 12 DE

ABRIL DE 1972

ABRIL :DE 1972

Declara de utilidade públzca a Casa
Virgo Potens, com sede em Caxamou, Estado de Minas Gerais.

Declara de utilidade pública a Sociedade Educadora e Benettrente, com
Estado de São
sede em Juruiuú,
Paulo.

O Presidente da República, usan-

ao da atriuuíçào que lhe contere o
artigo 81, item 111, da .onsutuiçao
-e atendendo ao que conv.a do Pro-.
cet;t;o M.J. 31.497, de 1971. decreta:
Art. 10 E' declarada de utilidade
_pública, nos termos do artigo 10 da
Lei nv 91, de 28 de agosto de 1935, combmado com o artigo lodo Regulam~rHo aprovado pelO Decreto .... , ...
n- 50.517, de 2 de maio de 1961, a
Casa Virgo Potens, com sede em caxambu. ú";Ldd(J de Minas Gerais.
Art. 2° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publtcaçào, revogadas as disposições em contrarío .
Brasilia,
12 de
abril de
HJ72;
da Independência e 84° da
Repúblíca ,
1510

EMÍLIO G. MÉDICI

Alfredo Buzaid

o

Presidente da República, usan-

do da atribuição que lhe -cnrere o
artigo 81, item llI, da ::"o!lst~tulçà()
e atendendo ao qUE' corista rir> !;JrGcesso lVl.J. 58. 32, de 1971, decreta:
Art. 10 E' declarada de utllktade
pública, 'lOS termos do artigo Iv da
Lei 91, de 28 de agosto de 1935, combinado com o artigo 19 do Regulamento aprovado pelo Decreto
.
nv 50.517, de 2 de maio de 1961, a
Sociedade Educadora e Beneficente,
com sede em Jundíaí, Estado de São
Paulo.
Art. 2° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação. revogadas as disposições em contrario.
Brasília,
12 de
abril rie
. ')72;
151" da Independência, e 84" da
Repúbllca..
EmÍLIO G. MÉDICI

Alfredo Buzaid

DECRETO N° 70.397 ABRIL

DE

DE 12 DE

1972

Extingue a Companhia de Serviços
e
da Diretoria de Especialização
Extensão.

o Presidente da República, usando das atribuições que lhe confere o
artigo 81, Item J.11, da ocnstttuiçào,
e de conformidade com o disposto no
artigo 46 do Decreto-lei DO 200, oe
25 08 fevereiro de 1967, decreta:
Art. P Pica extinta a Oompanhia
de Serviços da Diretorra de ~spec1a
hzação e Extensão, com sede no Rio

de aaneíro-Gô .

Art. 2° O Ministério do Exercito fica autorizado a expedir ,s .tos necessaria à efetiva execução deste Decreto.
Art. 3° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contràrto .
Brasilía,
12 de
abril rte
19'12;
151° da Independência e 84° da
República.
EMÍLIO G.. MÉDICI

Orlando GeiseL

DECRETO N° 70.399
ABRIL DE 1972

DE 12 DE

Declara de utilidade
pública, para
fins
de desapropriação,
terreno
destinado .à ampliação dos uiooratório», ojicinas e
implantaçâo as
novos serviços pelo Instituto de Pesos e Medidas do Esio.rio de São
Paulo, situado na Tua Muriaé, ....
nos 130 e 136, bairro do Ipiranga,
no Municípzo de São Paulo, no Estado de São Paulo.

o Presidente da República, usando
na atríbuíção que lhe confere o artfso 81, item III, da Constituiçã.
e
tendo em vista o díspostc nos art.ígos 5°, letra h e 6° do Decreto-leI..
UO 3.365, de 21 de junho de 1941, decreta:
Art. 19 E' declarado de utilidade
pünnca, para fins de desapropriação.
o terreno com área de 760,00 ma e
respectivas benfeitorias, de proprredade de Mário da Silva, existentes
na rua Muriaé, números 130 e ~36,
no Barro Ipiranga, Munícípío de sao
Paulo, no Estado de São Paulo.
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Art. 2" O imóvel a
desapropriar
constitui-se de terreno
situado. na
rua Murtaé, antiga . Soror Angelica,
ua quadra 23, Ja vila D P""I'Cl i,
Ipiranga, na comarca da:apita,1 do
Estado de Bào Paulo, medínc:o ....
H! OOm de frente, por 40,OOm de am-

bos os lados, da frente aos fundos. e
UJ,OUm nos fundos. encerrando 'l aree
de 760,00 ma. confrontando com proprredades, de um lado, do asuolto de
valertano Lerte Fonseca e de Manoel
Luiz Laranjeira, de outro, do Dcutcr
Bhas da Rocha Barros e

An~E'IG

Mnr-

fone e nos fundos do Dr..João Pa ulo
Botelho Vieira, ou sucessores desses
confinantes, estando dite t.PJTenC' iOcattzado à distância de 12.00m, mais
ou menos, da esquina da -ua Salvador Simões, antiga rua Visconde oe
Cayru .
Art. 3° Fica o Instituto de Pesos e
Medidas dn Estado de São Paulo, órgão delegado do Instituto Nacional de
Peso>' e Medidas, autorizado '" promover a desapropriação do referido
terreno e benfeitorias, na forma da
legislação vigente, com recursos do
Funuo d.e Metrologia - FlJMET.
Art. 4° Nos termos do artigo 15. do
Decreto-lei n'' 3.365, de 21 de juru.o
de 1941, modificado pela Lei n'' 2 786.
de 21 de maio de 1956. a desapropriação é declarada de caráter urgente, para efeito de imediata imissão de pos-

se.
Art. 5° Este Decreto
entrará em
vigor na data de <ua publrcacãc revogadas as disposições em c.ontrárto,
Brasília, 12 de abril
151() da Independência
República.
EMÍLIO G.

de
t9n:
e 84° da

iMÉDICI

Marcus Vinicius Pratini de
Moraes

DECRETO N° 70.400 ABRIL DE 1972

DE

13

DE

Declara de utilidade pública, para fins
de desapropriação, um terreno urbano, sem benfeitorias, situado na
cidade de Fortaleza
Estado do
Ceará, destinado rt ampliação rZa
estação terminal de microondas daquela cidade, integrante do Si~te
ma Naczonal de Telecomunzcaçoes.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constttutçâo. e
tendo em vista o disposto nos artigos

5°, letra "h", e 6°, do Decreto-Lei'
.:n de tunho de 1941. de-

n'' 3.365, de
ereta:

Art. 1° E' declarado de uttlídade
pública, para fins de desaproprtação,
um terreno urbano, sem beníef torras,
com a área de 756 ma (setecentos
~ cmquenta e seIS metros quadtadcsj ,
medindo 21,00 m I vinte ê um metros)
de frente por 36,00 m (trinta e sere
metros! de fundos, sltuadc na Rua
Tibúrcio Cavalcanti, distando cerca
de 45,00 m (quarenta e cinco metrc
da Avenida Desembargador Pontes
Vieira. confrontando nela tado direito
e tundas com propriedade da Empresa Brasileira de Telecomunicações
lEMBRATEL) e pelo lado esquerdo
com propriedade de Wanda cueiros
Costa, detentora do domínio útil, sendo arorador e proprietário -10 domimo uireto, o Desembargador Antônio
Faustmo Nascimento, conforme Registro n" 9.728. Livro '4-M. fls. 287.
do Cartório de Registro de Imóveis
da P Zona. Termo de Fortaleza, Estado do Ceará, data de 20 de janeiro
de 1964. destinado à ampliação na e::;taçàc terminal de microondas da Cidade de Fortaleza, pela Empresa Brasneira de Telecomunicações
EMBRATEL.
Art. 2" O imóvel referido no artago anterior esta descrito de acordo
com a planta elaborada pela Empresa Brasileira de Telecomunicações
(EMBRATEL) e constante do Processo n'' 6 185-"71, do Mínlstérão das Comunicações.
Art. ao moa a Empresa Brasileira
de 'I'elecomunícacões - EMBRATEL
autortsada a promover a desaproprraçao do referido terreno, na forma
da legislação vigente, com seus recursos próprios.
Art. 4" A desapropriação a que se
refere o presente Decreto é declarada
de urgência, nos termos do artigo 15
do Decreto-Lei n- 3.365, de 21 de junho de 1941. modificado pela Lei número 2.786, de 21 de maio de 1956,
para efeito de imediata imissão de
posse.
Art. 5° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 13 de abril ,-.e 1972;
151" da Independência e 84° da
República.
EMíLIO G. MÉDICI
FIyqino C. Corsettt
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DECRETO

N° 70.401 ABRIL DE 1972

DE

13

DE

Declara de utilidade pública, para fins
de aeeaorcimacao, uma área de
terra, sem benfeitorias, destinada à
ampliação
do
Almoxarifado
da
Companhia Telefônica Brasileira,
na Vila São Bernardo, Cidade de
Campinas.. Estado de São Paulo.

o Pr ssldente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição, 8
tendo em vista o disposto nos artigos
5°, letra "h", e 6°, do Decreto-Lei
n'' 3.365, de 21 de junho de 1941, decreta:
Art. 1° E' declarado de utilidade
pública, para fins de desapropriação,
um terreno .sem benfeitorias, com
área de 1.012,50 m2 (um mil e doze
metros quadrados e cínquenta decimetros quadrados), constituído pelos
lotes 1, 2, 3 e 4 da Rua Professor
Adalberto Nascimento, esquina com
Rua Benigno Ribeiro, na Quadra
39-A da Vila São Bernardo, Cidade de
Campinas, Estado de São Paulo, de
propriedade de Hermínio Marcelíno,
Francisco Lopes, José Lopes Martins
e Antônio Lopes, respectivamente,
destinado à ampliação do Almoxartfado da Companhia Telefônica Brasileira ,
Art. 2° Os referidos lotes apresentam as seguintes características e
confrontações: Lote Um - de propriedade de Hermtnío Marcellno, tem
forma retangular, área de 262,50 m2
(duzentos e sessenta e dois metros
quadrados e cinqüenta decímetros
quadrados), mede 10,50 m (dez metros
e cinqüenta centímetros) de largura,
de frente para a Rua Professor Adalberto Nascimento, com a mesma metragem nos fundos, confrontando com
o Lote n" 20, de propriedade do Sindicato dos Contabilistas de Campinas,
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25,00 m (vinte e cinco metros) ele
comprimento, em ambos os lados, confrontando, no lado esquerdo cem o
Lote n'' 2, de propr-edade de Francisco Lopes e, no lado direito, com a
Rua Benigno Ríbetro: Lote DOIS - de;
propriedade de Francisco Lopes, tem
forma retangular, área de 250,00 m2
(duzentos e cínquenta metros quadrados), mede 10,00 m (dez metros) de
largura, de frente para b. Rua Professor Adalberto Nascimento. com ~
mesma metragem nos fundos. confrontando com o Lote n" 19, de pro
prtedade do Sindicato dos Oontabilistas de Campinas, 25.00 m (vinte f!
cinco metros) de comprimento. em
ambos os lados, confrontando, pelo
lado direito, com o Lote n" 1, de propriedade de Hermínío Marcelino ti,
pelo lado esquerdo, com o Lote n'' 3,
de propriedade de José Lopes Martins; Lote Três - de propriedade de
José Lopes Martins, tem a torma retangular, área de 250,00 m2 r ouzentos e clnquenta metros quadrados),
mede 10,00 m (dez metros) de largura, de frente para a Rua professo..
Adalberto Nascimento, com a mesma metragem nos fundos, centroutando com o Lote n- 18, de proprtecade do Sindicato dos Contabilistas de
Campinas, 25,00 m (vinte _ CInco metros) de comprimento, em ambos 03
lados, confrontando. pelo lado direito,
com o Lote n'' 2, de propriedade ce
Ieranclscc Lopes e, pelo lado esquerdo, com o Lote n'' 4, de proprtedace
de Antônio Lo pes: Lote Qua tro - de
propriedade de Antônio Lopes, tem a
forma retangular, área de 250.m2
(duzentos e ctnquenta metros quadrados), mede 10,00 m {dez metros,
de largura, de frente para a RU:2 Proressor Adalberto Nascimento, com ~~
mesma metragem nos fundos, CUIIfrontando com o Lote n- 17, de proprtedade do Sindicato dos Contabilistas de Campinas, 25.00 m (vinte tl
cinco metros) de comprimento, em
ambos os lados, conrrontando. pero
lado direit-o, com o Lote n" 3, de propriedade de José Lopes Martins e,
pelo lado esquerdo, com o lote n'' 5, ue
propriedade da Companhia Telefônica Brasileira, de acordo com a planta
n" PT-4Q .104, da CTB, constante do
Processo n'' 1.059-72, do Minístêrto
das Oomuníeaçõea.
Art. 3° Fica a Companhia 'I'elerõntca Brasileira autor-izada a promover a desapropriação do referido ter-
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reno, na forma da lejjíslação vigente,
com seus recursos próprios.
Art. 4" Nos termos do artigo 15 do
Decreto-Lei n'' 3.365, de 21 de junho

Art. 5° Este Decreto entrará em vtgnr na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília. 13 de abril de 1972;
151" da Independência e 84" da
República.

de 1941, modificado pela Lei nÚIUerQ
2.788, de 21 de maio de 1956. a desaproprraçüo é declarada de caráter urgente, para efeito de imediata imis-

EMíLIO G. MÉDICl
Hygino C. cometu

são de posse.
DECRETO .N.9 70.402 -

DE

13

DE ABRIL DE

1972

Dispõe sobre o Departamento de Pessoal do Ministério ela Fazenda e dá

outras moouumciae.

o Presidente da República. usando da atribuição que Ine confere o artigo 81, Itens IH e V da consütanção, e tendo em vista o artdgo 181, itens
I e III, de Decreto-Iei nc 200, de 25 de fevereiro de 19ô7, Z o que dispõe
o Decrete n.c 67.326, de 5 de 'HlLUNO de 1970, decreta:
Art. 19 O Departamento de PEssoal do Ministério da Fazenda, instituído
pelo Decreto c- 68.7:n de ~l de Junho de 1971, compõe-se de:
.L -- Secretarta:
H - Assessoria de Peequísa, Aperfeiçoamento, Recrutamento e
Seleção:
111.- Divisão de Cadastro, Classificação de Cargos e Empregos;
IV - Divisão de Oc.ordenaçâc e Legislação;
V -- Serviç- ce Atividades ri!'; Apoio:
Vi - Serviços Regtouais de 1:- assear.
Parágrafo tjnlcc. Os Serviços Regionais de pessoal, previstos neste artigo,
são criados, provisoriamente, em Brasília (DF) e no Estada' da Guanabara,
subordinados ao Departamento uo Pessoal do Ministério âa Fazenda.
Art. 29 As Divisões serão acmtnistradas POr Diretores e os Serviços por
Chefes, nomeados, em comissões, pelo Presidente da República.
Art. 30 Picam transformadas em cargos de provimento em comissão
na. forma do anexo as funções gratificadas integrantes do QD.adro de Pessoal - Par.te Permanente - do Mímstérío da Fazenda.
Art. 49 As transformaçôe de que trata este Decreto, constantes do Anexo,
somente se efetivarão com a publicação dos respectivos ,-:l.iillS de provimento,
mantido, até então, o j.reenchímentc das funções gratificadas constantes da
situação anterior à da tabela ora aprovada.
Art. 59 O Diretor-Geral do Departamento de Pessoal disporá de I
(um) Chefe de Secretaria. Assessores e Auxiliares, e as D' visões e os Serviços terão 1 (um) Secretário, cada, um, e Assistentes, na forma estaneiecída em regimento.
Art. 69 A organização, competência e funcionament-o dos órgãos referidos no artigo F deste Decreto serão estabelecidos em regimento interno,
aprovado pelo Ministro de 'Estado
Art. 79 A despesa, com a execução deste Decreto será atendida pelas
dotações próprias do Mimstérío da Fazenda.
Art. 89 Este Decreto entrará em vigor na data de eua oublicaçâc, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 1:3 de abrtl oe 1972; tsi- da Independência e 840 da República.
EMÍLIO G. MÉDICI

José Flavio pecara

o

anexo mencionado 1:.0 art. 39 foi publicado no D.O. de 17-4-72.
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DECRETO N° 70.403
ABRIL DE 1972

DE

13

DE

Retifica o Decreto n° 68.803, de 25 de
junho de 1971, que redistribuiu cargos, com os respectivos ocupantes.
para o Ministério da Fazenda.

o Presidente da República. usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81. item IIl, da Constituição. e
tendo em vista o que consta do Proeesso n» 4.219-71, do Departamento
Administrativo do Pessoal Civil, deereta:
Art. 1e Pica retlftcado o Decreto
n- 68.803, de 25 de junho de 1971, publicado no Diário Oficial de 28 se~
gurnte, que redistribuiu cargos, com
os respectivos ocupantes. para o Quadro de Pessoal do Ministério da Fazenua, para considerar como Escrtturário código AF-2ü2.8 A. e não Eacrevente-Dattlógrafo, código
_.
AF-204.7, o cargo ocupado por Laura Maria dos. Santos Cadernuto. cio
Qua.dro de Pessoal do Ministério da
Saúde. tendo em vista a .ransformação decorrente de readaptação concretizada antes da vigência daquele
ato.
Art. 2° Os efeitos deste Decreto- retroagem a 28 de junho de 1971.
Brasília, 13 de abril de 1972;
1510 da Independência e 84° da
República.
EMíLIO G. MÉDIcr

José Flávio Pécora
F. Rocha Lagôa

DECRETO N° 70.404 ABRIL DE 1972

DE

13

DE

Revoga os Decretos n-s. 12.586. de 25
de julho de 1917. e 13.344. de 18 de
dezembro de 1918. que concederam
à empresa Vils, Johnson & Co. AiS
autorização para funcionar e coatinuar a funcionar na República
Federativa do Brasil.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item UI, da Constituição, e
nos termos do Decreto-lei nv 2.627,
dé 26 de setembro de 1940, decreta:
Art. 1° FIcam revogados os Decretos n-s. 12.586, de 25 de julho de 1917
e 13.344, de 18 de dezembro de 1918,
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que concederam à empresa Vils,
-Iohnson & Co. AIS. autorização para
funcionar e continuar a funcionar no
Brasil, e cassadas as respectivas Cartas, atendendo ao que consta no Processo MIC - 17.430-70.
Art. 2° Este Decreto entrará em vtgor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 13 de abril de 1972;
151° da Independência e 84° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Marcus Vinicius p r a t i n
Moraes

DECRETO NQ 70.405 ABRIL DE 1972

DE

13

í

de

DE

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

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item UI, da Constttuição e
tendo em vista o disposto no § _::p do
Artigo 1° da Lei n- 5.451, de n de
junho de 1968, decreta:
Art. l° Para reconstituição dos salários reais médios dos ü!';JInOS 24
(vinte e quatro) meses. contorme estabelecido no § 2° do Artigo L'' ea toe!
ns 5.451, de 12 de junho de 1968. serão utilizados os seguintes coeficientes, aplicáveis aos salários l.OS meses
correspondentes, para os acordos coletivos de trabalho ou decisões
da
Justiça do Trabalho.
cuja vigência
termine no mês de abril de 1972.

Mês

coen-

CIente

Abril de 1970
"............
Maio de 1970
"..........
Junho de 1970................
Julho de 1970 .. . . . . . . . . . . . . . .
Agosto de 1970................
Setembro de 1970..............
Outubro de 1970..............
Novembro de 1970.............
Dezembro de 1970.... ,........
Janeiro de 1971................
Fevereiro de 1971..............
Março de 1971.................

1.46
1,44
1.42
1.40
1.37
1,34
1.32
1,30
1.28
1,27
1,25
1,23

AT-':;S DO PODER
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Mês

Coefi-

ciente
Abril de 1971..................
Maio de 1971
Junho de 1971.
','......
Julho de 1971..................
Agosto de 1971................
Setembro de 1971..........
Outubro de 1971...........
Novembro de 1971.

1,21
1,20
1,18
1,15
1.13
1,12
1,10

,.....

l.U9

Dezembro de 1971.............
Janeiro de 1972...............
Fevereiro de 1972..............
Março ée 1972................

1,07
1,06
1,04
1,02

Parágrafo único. O salário real
médio a ser reconstituído será a média aritmética dos valores obtidos pela aplicação dos coeficientes acima
aos salários dos meses correspondentes.
Art. 2 Este Decreto entrará em
Q

vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em con trário.

Brasília, 13 de abril de 1972;
151° da Independência e 84" da
República.
EMÍLIO G.

iauo

MEDICI

Barata

DECRETO N° 70.406
ABRIL DE 1972

DE

14

DE

Retifica redistribuição .za cargos, com
os respectivos ocupantes, efetuada
para os Mimstérios ca Educação e
Cultura e da Marinha, e dá outras
providências.
o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constttuíçào, e
tendo em vista o que consta dos Processos nvs 7.451-69, 7.452-71, 7.453-71
e 7.454-71, do Departamento Adrmnístratívo do Pessoal Civil (DASP),
decreta:
Art. 1° Fica retificado o Decreto
.n'' 65.536, de 24 de outubro de 1969.
relativo a redistribuição, para o Quadro de Pessoal do Ministério da Educação e CuJtura, de cargos com as
respectivos ocupantes.
pretencentes
ao Quadro de Pessoal - Parte Suplementar - do Ministério dos Transportes, na parte relativa aos cargos
de Operário de Reparo e Construção
Naval de 3a Classe ocupados por Darcy Antõnio de Oliveira Santos e

EXECUtIVO

Edvaldo Predes Teixeira, a fim -te
.)
considerá-los redístr íbuídos para
Quadro de Pessoal - Parte wspecíal
- do Departamento
Nacional de
Portos e Vias Navegáveis.
Art. 2° Fica. igualmente. retíflcado o Decreto n" 67.794, de 10 de jezembrc de 1970, relativo a redtstrtbuíçâo, para o Quadro oe Pessoal ')0
Minírtérto da
Marinha. ci~ cargos
com os respectivos ocupantes pe-tencentes ao Quadro de Pessoal - Farte Suplementar - do Mímsrertc 1!Js
Transportes, na parte relativa a um
cargo de
Praticante de ueo-rc e
Construção Naval ocupado por Arcêníc de Los Santos, a rír, «e eonsmerá-to redistrrbuído para o ~uadro de
Pessoal - Parte Especial - da Strpertntendêncta Nacional ta. lv1arj!1rta
Mercante.

Art. s« O díso-sro neste ate .ia-:
homologa situação que em virtude r!"
sindicância. tnquértto admmlatra.tivo
ou revisão de enquadramento, venta
a ser considerada nula, Heaal OlJ contrária a normas admínta-ratrvas VIgentes.
Art. 4° O órgão ce pessoal do Ministério dos Transportes remeterá ao
do Departamento Nacional de Portos
e Vias Navegáveis e ao da .superíntendência Nacional de Marmha Mercante, no prazo de 30 dias, contaaos da vigência oeste Decreto, os assentamentos runcton-us dos servidores respectivos mencionados nos artigos 1° e 2°.
Art. 5° Os ocupantes .1t1S cargos.
de que trata este Decreto continuarão a perceber os seus vencimentos
e
vantagens 1,1.::10 Ministérto
aos
Transportes, até que "S orçamentos
do Departamento Nacional de Portos e Vias Navegáveis '" da Supertntendência Nacional da Marinha Mercante consignem os recursos necessanes ao pagamento das despesas .:e··
sultantes do cumprimenta do díspr-sto neste ato.
Art. 6° Este Decreto entrara em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrárío .
Brasnía, 14 de ebt"I de
l ~72;.
1510 da Independência e
84° da
Eepúbltca ,

EMíLIO G. MÉDICI

Adalberto de Barros Nunes
Mario David Andreazza
Jarbas G. Passarmho

ATOS
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DECRETO N9 70.407 S-~pr'ime

terio

DE 14 DE ABRIL DE 1l:.l72

cargos vagos do Q'i.lOdro Extinto - Partes I1I, VII e X do
dos Transportes e dá outras providências.

.1'J'linis~

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artdgo 81, item IH, da Constituição, e nos termos do artigo 15, § 29, alínea
a, da Lei nc 3.115, de 16 de março de 1957, e tendo em vista o que consta
do Processo n.c ti. r/46, de 1971, do Departamento Administra.ti \'0 do Pessoa?

Civil, decreta:
Art. I" Ficam suprímtdcs, no Quadro Extinto _ Par-tes UI, VII e
X do Mmístérío dos Transportes, os cargos constantes da relação anexa,
Art. 29 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publícaçâo, revogadas as disposições em contrario.
Brasília, 14 de abril de 19'j~;; 151.Q da Independência e 34.? da República
EMÍLIO G

MÉDICI

Mário David Anâreaze«

o

':1.nexo mencionado no art. 10 foi publicado no DO. de

DECRETO N° 70.408 -

DE

14

DE

ABRIL DE 1972

Cria Grupo de Trabalho para estudar a indústria de reparação na-

val õrasiien a.
o Presidente da Republlce, no use
da atríbuíção que lhe contere o art::go 81. item IH, da Con.stlturção.
decreta:

Art . i_a E' criado 11m 3',,:,uPO
do
Tranall.õo Intermíníster.al para estufar a adequação da .ndústna de reparação naval brasileira às necesetdades das empresas .te navegaçêo .
Art. 2° C Grupo de Trabalho a que
se retere o artigo anterlot será coneucuíoo por um representante:
_.- de Ministério da Marinha
- de Minístéric da írazenda.
- do Ministério da Indústria e do

Comércio

- do Ministério do Planejamento
e Coordenação Geral
- da Superintendência Naotona,
da Marinha Mercante
- da Cia. de Navegação
Lloyd
Brasileiro
- da Empresa de Reparos Navats
Costeira S.A.
da Petróleo Brasileiro S. A. .-

17-4-72.

Parágrafo único. O Presidente do
Grupo de Trabalho, a seu critério,
poderá- solicitar a colaboração de representantes de outros órgãos, governamentais ou privados.
Art. 4° O Grupo de Trabalho -teeerá apresentar suas conclusões no prazo de sessenta dias a contar da data
de sua instalação.
Art. 5" Este Decreto entrará -m
vigor na data de sua publicação, revogadas as crspoalçôea em éomrácto.
Bre sílía,
14 de
atml de
1972:
151° da Independência e 84° da
Pepúblíca ,

EMíLIO G.

MÉDICI

Adalberto de Barros Nunes
Antonio Delfim Netto
Mário David Andreazza
Marcus Vinicius Pratini âe
Moraes
Antõnio Dias Leite Júnior
João Paulo dos Reis Velloso

DECRETO N° 70.409 -

DE

14 DE

ABRIL DE 1972

Dispõe sobre o hasteamento da Bandeira NacionaZ no dia 21. de abril de

1972.

PETROBRAS
- da Cía. Vale do Rio Doce S.A.

o Presidente da República, no QSQ
das atribuições que lhe confere o item
III, do artigo 81 da Constítuíçâo Fe-

Art. 30 A Presidência do Grupo de
Trabalho caberá ao Míníatérto Jo~
Transportes.

deral, decreta:
Art. 1° No dia 21 de abri) de 1972,
a Bandeira Nacional será almultanea-
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mente hasteada às 18:30 horas (hera
de Brasílíaj , em todos os locais mencionados nos artigos 13 e J 4 da Lei
n'' 5.700, de 1° de setembro de 1971,

sendo arriada somente às 18:30 horas do dia seguinte.
Art. 2° Este Decreto entrará em
vigor na data de 'sua publicação.
Art. 30 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 14 de abril de 1972;
151'" da Independência e 84° da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Attreao Buzaid

DECRETO N° 70.410

DE 14 DE

ABRIL DE 1972

Declara de uiiiuuuie
pública, para
tms de desapropriação, imóvezs eituados na cidade de V ítorta
-ta-

do 40 Espirito Santo, nestíro ace a

o.mpliação da Centmü Tetetónica ,tu
Companhia Teleto-nca do ESp'lrit:;

Santo.

o Presldent.e da República, usant1l das atríbutçôes que lhe contere
o artigo 81. item Ui J:l Const.Itu çao,

e tendo em vista

f) disposto nos
artigos 5". letra "h", f o", do : recrcto-lei n" ~~. 365, de 21 de junho de
1941, decreta:

Art. l" Sáo declarados Je rctnuade pública, para fins de desaproprraçâo os Imóveis a seguir d.scrrnuna-

dos

com oen-ei-o-tas

situados
no
vttona

centro urbano da cidade de

Estado do Esprrtío Santo, desttnadcs

à ampuaçào da
Cent.ra l 'I'etefôntca
da Companhia 'I'elefômca do Espírito Santo:
1 - Jmovet situado na aUA do Rosário n' 142, de proprtedaoe de Manoel Francisco Gonçalves f' SUJ, mulher; o terreno tem a «rema de um
polígono irregular de 8 ~ (Ht,O) lactr,s,
com área de 339.00 m2 t trezentoa e
trinta e nove metros quadrados), e
apresenta as seguintes caractertstícns,
metragens e r-nn: rontacó es- A linha
de frente para a Rua do ~~,,"1,~ario tem
10,75 m (dez metros e setenta c c-uCt
centtmetrosj em dois segmentos
retilíneos, a partir da esq uma formada com a Rua

Antônio Agutrre, de
2.40 m (dois metros e quarenta centímetrosj e 8,35 f i torto .netros e

trinta e cinco centímetros), -eepectavamente; o lado díreítc de 4v.uO m
(quarenta metros), 'om'rOllta-S6'("om
o imóvel n'' 150-154, de- proprtedade
de

Paulo Athavde Pinnou-o da Silveira; a linha de undos ner- a Rua
Antônio Aguírre tem 13,33 m (treze
metros e trmta e três cennmetros)
em 4 segmentos curvilíneos de 3,Ob rI1
(três metros e
cinco centímetros),
3,20 m (três metros e vinte centdmetros) ,
b,60m· (cinco metros
I:)
sessenta centímetros) e 1.48m (um
metro e quo -anta e
oito centarnetrosi, respectivamente; o lado
l.!5querdo, retilíneo, para a Rv.o. antônio Aguírre, tem 27,95 m (vinte> e )ete metros e noventa e cinco centtmetrosj . No terreno, está edificado um
galpão industrial sobre alicerces te
pedras e com paredes de alvenaria.
ocupando a sua área total.
II -- Imóvel situado na Rua do
Rosario n" 150-154, de propriedade
de Paulo Atr de Pinheiro ia euveíra ; o terreno tem a forma de um
quadrtlátero irregular com 215,00 mz
(duzentos e quinze -netecs quadrados r de área. e apresenta as segumtes características, mer.ragens e con .
rrontações: A linna de frente. 1ara
a Rua do ROSário, tem 7,00 m (sete
metros); o lado direito, com ,,w,QO .n
(quarenta metros), confronta-se com
o ímovel n- 158, te proprtec.ute de
Manoel Rodrigues de SOUZ'i e Marra
de Lourdes t" SOUM, a linha de fundos cem ;i.50 m • três metros e emqüenta centímetros) para a Rua Antonto Agun-re o 'ac,o esquerdo, com
40,00 m (quarenta met.-o-,., conrronta-se com j tmovel n 14~. de procriedade de Manoel Fr ancísct Gonçalves
f" sua mulher.
No terreno, está edificado um prédio comercial de 1 (um)
pavrmemo. soore ancerces de peoras
€' com paredes de alvenaria, ocupan(jt: a sua área total.

In ~ Imóvel slcuarlo na Rua do
Rosarto n'' 158, que possui também
o n'' 152 pela Rua AmÓl1LO Aguírre,
de propriedade de Manoel Rodrigues
de Souza e Maria de Lourdes e :;;:0\.1-

za; o terreno tem a forma de um
«uadruátero trrezular com área r.le
160,00m2 (cento e sesseu' a
c-etros

quadradosr, e apresenta as seguín-

tes caractertstace.s .necragens e controntaçoes- A linha ue rente, oora
a Rua do Rosário, em 5,03 m (cinco
metros e três centímetros); o lado
direito, com 37,50 m (trmta e Bete
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metros: e
cinqüenta centímetros),
confronta-se com o tmovel n° 162194~170, de
propriedade ele Rcaana
Três Moschen e outros: a linha de
fundos, para a Rua Antônio Agltirre, tem 3',40m (três metros e quarenta' centímetros); o
lado esquerdo,
com 40,00 f i (quarenta metros), confronta-se com o imóvel n'' 150-154,
de propriedade de Paulo Athayde Pinheíro da Silveira. No terreno, há
duas edificações: uma, de finalidade
cojnercíal, de frente para a h.U:1 do
ROsário, sob
n.c 158, e fi oucra, resideneíal, de frente para t Rua ant9.nio Aguírre, sob o n° 152; a primeira, com área total construída de
l~Q,OO m2 (cento e noventa metros
quadrados), constituída de 2 (dois)
pavímentcs,
edificada sobre ahcerces de pedras com paredes de alvenária; a segunda,
com área total
construída de 175,00 ma (cento e 5~
tenta e cinco metros quadrados! é
constituída de sutaotc e três pavtmentes, edíf'Icada
sobre fundações

°

ê

diretas, com,

estrutura de concreto

Art. 2° Os imóveis descritos no artigo anterior estão de acordo com as
plantas APT-l números 2, 3, 4.. 5 fi}
6, constantes a" processo ns 7.561-71,,'
do Ministério das Oomuntcaçoes ,
Art. 3° Fica a Companhia 'I'etefôníca do Espírito Santo ..m tortza h.á
promover, na forma da egrstaçãc Vi..,
gente, com seus recursos próprios, a
desapropriação dos referidos imóveis.
Art. 4<:> As desapropriações a (me S§!'
refere o presente decrete são declaradas de caráter urgente nos termos
do art. 15 do Decreto-Lei lio 3.~65.
de 21 de junho de 1941, -om !J. receçâo dada pela Lei n- 2.786, de 2]',
de maio de 1956, para ercno de ímedíata imissão de posse.
Art., 5" Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em cone-ano.
t'resnía,
14 de
8brf de
1972;
aa Independência
84'
da

151"

Rct:übl1Çf~,

EMÍLIo G.

armado.
IV - Imóvel situado na Rua do
Rosário n" 162-164-170, de propriedade Rcsâlía 'I'rêa vroscccn, Olga
Moschen. Carlos Geraldo Moschen,
Gertrudes Moschen, Zildio Moschen
e Hildo Moschen: O terreno tem a
forma de um quadrilátero irregular,
com área de 372,5 m2 (trezentos e
setenta e dois -netrcs quadrados e
cinqüenta e um decímetros quadrados>, e apresenta as seguintes características, metragens e confrontações.
- A linha de frente, para a Rua do
Rosário, tem 12,BOm (doze metros e
oitenta centímetrcsj : o Jade dtreítc
tem 32,90m (trinta e dois metros e
noventa centímetros), confronta-se
C()!U o imóvel n- 188, de propriedade da
Companhia Telefônica do Espírito
Santo; a linha de fundos, para a RUa.
Antônio Aguirre,
tem 9,10m (nove
metros e dez centímetros); o lado ~S~
querdo, com 36,60 m (trinta e seis
metros e sessenta centímetros), confronta-se com o imóvel n'' 158. de
propriedade de Manoel «oungues de
Souza e Mana de Lourdes e Souza.
No terreno,
há uma edífícação do
dcía-pavímentoe: o primeiro, com rtnalídade comercial, e o segundo, 1'881dencíal, sobre
alicerces de -redraa
C9In paredes de alvenaria e área total construída de 362,00 mã (trezentos e sessenta e doís metros quadra-

de

do)õ) •

MÉDF:!

Hygino C. Corsetti

DECRETO N° 70.411

DE

14

DE

ABRIL DE 1972

Autoriza o nmctonamenio da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras
de Carangola - MG.

o

Presidente da República,

J.s'iTI-

do das atribuições que lhe confere c

artigo 81, item IH, da Ccnetituíçâo,
de acordo com o artigo 47 da Lei."
n- 5.540, de 28 de novembro de 196B,
alterado pelo Decreto-lei nv 842, de
9 de setembro de 1969 e tendo em
vista o que consta do Processo
.
nv 219.399-72, do Ministério da Educação e Cultura, decreta:
Art. 1° Fica autorizado
runcro-.
namento da Faculdade -e F!l.osofia,
Ciências e Letras de Oarangola
MG, mantida pela Fundaçao Faculdade de Filosofia, Cíêncías e Letras,
com sede em Carangcla, Estado de
Minas Gerais.
Art. 2° Este Decreto entrará ('1D1
vigor na data de sua publicação, revcgacas as disposições Pro contrário.
Brastlía,
14. de abrrl de
1972:~
151° da Independência e 84° da
República.

°

EMÍLIO G. MÉDICI

Jarbas G. Passarinho
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DECRETO

ATOS

N°

70.412 -

DE

14

DE

Declara de utilidade
pública, para
fins de desapropriação, um terreeo urbano, sem benfeitorias, situado na cidade de Btuaner au, Estado de Santa Catarina, destinado à
instalação da central de telex e de
comutação telefônica automática e
serviços afins, integrantes do 5i8tema Nacional
de Telecomun2CtZ-

cões.

O Presidente da República, usan-

do das atr íbuteões que lhe conto-e
Q; artigo 81, item IH, da COnstitui-

ção, e tendo em vtsta o dlspostc nos
artigos 5°, letra "h", e 6°. do Deereto-lei n- 3.365,

de

-

autorizada a promover a c'esaprc-.
':-'(J terreno, na forma d~; legísração vigente, com seus
recursos próprios,
Art. 4° A desaproprtacâc a que se
refere o presente Decreto é declarada de urgência, nos termos do artigo 15, do Decrete-ler n" 3.365, de
21 de junho de 1941. tnodlríoadc peja
Lei n« 2.786, de 21 de. maio de 1956,
para efeito de imediata írníssãc de
posse.
Art. 5° Este Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, W:'
vogadas as disposições em oontrárlc ,
arssrua,
14 de
abril de
1972,
151°
::1< Independéncra e ~ . ~~
da
nrtacao do ceee-

ABRIL DE 19't'2

de 1941, decreta:

EXECUTIVO

DO PODEFt

21 de junho

Art. 1° E' declarado de uttlidade
pública, para fins de desaproprtaçâo,

um terreno urbano, sem benfeitorias,
situado na confluência da Rua República Argentina e Avenida Brasil,
no Bairro Ponta Aguda, cidade de
Blumenau, Estado de Santa Catarina, com a área de 864,90 mã toitocentos e sessenta e quatro metros
quadrados e noventa decímetros cuadrados), de propriedade de Francisco
Santos Lins, destinado à, Instalação
de uma central de telex e de comutação telefônica automáttca e serviços afins.
Art. 2° O terreno tem a Icrma de
'um retângulo, medindo 26,13 m (vinte e seis metros e treze centímetros)
de frente para a Avenida Brasil e ..
33,10m (trinta e três metros e dez
centímetros) de frente para a Rua
República Argentina,
cem Ü entro
'lado de 26,13 m (vinte e seis metrcs
e treze centímetrosj confrcntan-to-se
com propriedade de
sucessores da.
v:i:ú-va Dorothea Bering e o de 33,10m
(trinta e três metros e dez centime'trOS) confrontando-se com lJIr:prieda~
de da EMBRATEL, estando 1egtstrado no Cartório de Regtatrc ne Imóvete do 10 Oficial Roberto Baíer, da
Comarca de Blurnena.i Estado de
8anta Catarina, sob o n'' 51.699, Livro n'' 3 - .\M, fls. 165, data de 19
de julho de 19()"7 tu-ío -íe a-: n-do com
planta topográfica elab. cada pela
EMBRATEL. constante do Processo
e- 506-72, do Ministério das Comu-

nicações.
Al't, 3° Fica a Empresa Brasileira
de Telecomuntcaçõ aa - EM3PA'l'EL

Eepúbli-a ,
EMíLIO G.

MÉDICI

Hygino C. Corsetti

DECRETO N° 70.413
ABRIL DE 1972

DE

14

DE

Redistríõui. com a respectiva ocuiante, cargo do Ministério da A -mciütura. para o Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária, e
dá outras providências.

o Presidente da Repúbl tca, usando das atribuições que lhe confere o
artigo 81, item H'I, da "tonstttuíçâo,
e tendo em vista o dísoosto no artigo 99, § 2°, do Decreto-lei n- 200,
de 25 de fevereiro de 1967, decreta:
Art. 1° Fica redístrlbuídc, com a
respectiva ocupante, para o Instituto Nacional de Colonização -" .deforma Agrária, um cargo de Escriturário, AF-202.10-E, ocupado por Ligta
Melo da Silva, integrante do Quadro de Pessoal - Parte Permanente
- do Ministério da Agricultura, mantido o regime jurídico da servtãora .
Art. 2° A redistribuição de que trata este Decreto não homologa c-tuação que, em virtude de sindícânctn,
inquérito administrativo ou revtsâo
de enquadramento, venha a ser ~'J '.sícerada nula, ilegal ou contrárta \5
normas administrativas em vigor.
Art. 3° A ocupante do cargo ora
perceber
seus vencimentos e vantagens pelo
órgão de origem, até que o orçamenredístrfbuído continuará a

ATOS

to do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária consigne os
recursos necessáros ao
pagamento
das despesas resultantes do d:SP03t
r-esto sto.
f)

Art. 4" O órgão de pessoal do Mírusterto da Agrrcuttura remeterá ao
ilo Instituto Nac,c ral .:'le cotorusacjo
e Reforma Agrária, nr prazo de SG
(trinta) dias a contar da publtc aç'so
deste Decreto, os assentamentos íuncíonaíe da servidora mencionada no
artdgo i-,
Art. 5" Este Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, rcvcgadas as disposições em .iontrário.
.erasnfa, 14 de abril de 1972;
1~11

>
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da Independência "" 84"

(18

República.

Vale do Rio Verde Pequeno
Açude
Estreito, nos municípios de Urandr.
no Estado da Bahia. e Espinoea, 110
Estado de Minas Gerata.
Art. 2° Este Decreto entrará em
vigor na data da sua pubncaçao, 1",,\ ogadas as dísposíções eriJ oontrárío ,
Brasília, 14 de abril oe 19'j'2;
151c da Independência e 84" ca
República.
EMíLIO G.

MtnICI

José Costa cuoücunn

DECRETO N° 70.415 ABRIL DE

DE

14 DE

1972

Dispõe sobre o reçtme ae tempo eateomt e dedicação
exdus2va no
Triburuü Marít2mo

EMÍLIO G. MÉDICI

o presidente da República, usaudo da atrfbuíçâo que lhe confere o
artigo 81, item III, .ra Constítuíçá- I,
decreta:

L. F. Círne Lima.

DECRETO N° 70.414
A?RIL DE I 9'7 ~

DE

14

DE

Declara de interesse social. para tíns
de desapropriação
pelo Departamento Nacional de Ubras centre
as Secas ou pela Superintendência
do Vale do Sâo Franctsco, alternativamente, área de terreno necessária à ampliação do Pro-ezc
de
Irrigação do Vale do Rio Verde Pequeno - Açude Estreito, nos municípios de Urandi (Bahia) e Espinosa (Minas Gerais).

o Presidente da República. usando das atribuições que lhe confere o
artigo 81, item lII, da Oonstítuíçáo,
e nos termos da Lei n- 4.593, de 29
de dezembro de 1964, decreta:
Art. 1° Fica declarada de interesse
social, para fins de desapropriação
pelo
Departamento Nacional de
Obras Contra as Secas ou pela Eupertntendêncía do Vale do São Francisco, alternativamente, conforme o
que for estabelecido em Portaria «c
Ministro de Estado do Interior. a rea
de terreno com 44.000.000 mz (quarenta e quatro milhões de metros
quadrados), representada na planta
que com este baixa, devidamente rubricada pelo Secretário-Geral do Ministério do Interior, necessária à aruplíação do Projeto de Irrigação do

Art. 1° Aplica-se o creoosto no Deereto n- 60.091, de 13 de janeiro C1e
1967, aos ocupantes ne cargos 1::'(:1
comissão e de funções gratificadas e
Secretaria -to
aos funcionários da
Tribunal Marítimo, observadas as
normas legais e regulamentares \'1gentes.
Art. 2° As despesas '~,1l11 c cxecuçâc
deste Decreto serão custeadas ;,:1"'105
recursos orçamentários prótmos co
Tribunal Marítimo.
Art. 3" Este Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, "".,.
vogarias as disposições em centre-to.
Brasflía,
14 de s.orn de 1972
151° da Independência e 84° da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Adalberto de Barros Nunes

DECRETO N° 70.416

DE 14 DE

ABRIL DE J1)72

Cria junções gratijicadas no ouoar»
de Pessoal do Ministério da Marinha e dá outras providências.

O Presidente da República, usando da atríbuíçâo que lhe confere o
artigo 81, item III, da consutuíçeo,
e tendo em víeta o artigo 11 da Lei

ATOS no PODER EXECUTIVO

n" 3.780, de 12 de julho de 1960, decreta:
Art. 1° Ficam crtadaa, no Quadro
de Pessoal - Parte e'ermanente do Ministério da Marmha, as S8gJintes funções gratífícarras, prev-atas no:
Regimento Interno da Secretaria. G~
cal da Marinha:
1 Assessor de Pessoal Civil, s!rrbc ..
te 2-F.
1 Encarregado da Sectetarfa, -SIm ..
bolo 2-F.

Art. 2° A despesa com a execucâc
deste Decreto será atennída pelos re..
cursos orçamentarios próprios do Ministério da Marinha .
Art. 3° Este Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, re ..
vogadas as dlSp031'';Õt,S em cora-ano.
Brasflía, 14 de abril de 19-(2151'
aa Independência e R4""
da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Aaaíoerto de Barros Nunes

DECRETO N" 70.417 ABRIL

~E

DE

17

DE

1972

Declara de utilidade públwa a Fundação Imaculada Contra a Tube1·..
culose, com sede em Belo Horíecm:..
te. Estado de Minas Gerais.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item UI, da Constituição
e atendendo ao que consta do Pro':
cesso MJ-38.954, de 1969, decreta:
Art. lo E' declarada de ut.ílídade
publica, nos termos do artigo 1" da
Lei 91, de 28 de agosto de 1935, combinado com o artigo 1" do Regulamento aprovado pelo Decreto
.
n,v 50.5'17, de 2 de maio de 1961. a
Fundação Imaculada Contra a Tuberculose, com sede em Belo Horizonte,
Estado de Minas Gerais.
Art. 2" Este Decreto entrará P.lTI
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 17 de abril de
1972;
Independência e I;'W' da
1510 da
Repúbltca..
EMÍLIO G.

MÉDICI

Alfredo Buza.ta

DECRETO N° 70.418 -

DE

17

DE

ABRIL DE 1972

Declara de utilidade
pública, parrt
fins de constituição
de servidão.
faixa de terra destinada à passagem de linha de transmissão. 9t()
Estado de Goiás.

O Presidente da República, usanuc
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição, (1
tendo em vista
disposto no artrgo
15! letra c, do Código de Aguas, regulamenta~o pelo Decreto n- 35.851,
de 16 de Julho de 1954, decreta:
Art. 10 Ficam declaradas de utihdade pública, para fins de constituição de servidão administrativa, as
areas de terra situadas na fatxa de fi
(seis) metros de largura, tendo como eixo a linha de bransmtssâo a ser
estabelecida entre a subestação de
Anápolls e a subestação da Cervejaria de Brasília S.A., no município de
Anápolis, Estado de Goiás, cujo projeto e planta de situação .11" 1..180 foram aprovados por ato do DiretorGeral do Departamento Nacional de
Aguas e Energia Elétrica, no processo
MME n" 707.719-71.
Art. 2° Fica autorizada a Centrais
Elétricas de Goiás S.A. a promover
a constituição de servidão adminlstrativa nas referidas áreas de erra,
na forma da Iegíslaçãc vigente, ODde tal se fizer necessário, para a.
passagem da linha
de transmíssâo
referida no artigo 10.
Art. 3° Fica reconhecida a couveniêncía da constituição de servidão
administrativa necessária em .avor
da centrais Elétricas de Gcíás S. A.,
para o fim indicado. a qual compreende o díreíto atribuído à empresa concessionária de praticar todos os atos
de construção, operação e manutenção da mencionada linha de transmissão e de linhas telegráficas ou telefônicas auxiliares, bem como suas
poseívets alterações ou reconstruções,
sendo-lhe assegurado, ainda, o acesso à área da servidão através de prédia serviente, desde que não haja lJU·
tra via praticável.
§ 1" Os proprietários das áreas de
terra atingidas pelo ônus limitarão o
uso e gozo das mesmas ao que for
compatível com a existência da servidão, abstendo-se, em conseqüência,
da prática, dentro das mesmas, de
quaisquer atos que embaracem ou

°
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causem danos, incluídos entre eles os
de erguer construções ou fazer plantaçôes de elevado porte.
§ 2° A Centrais Elétricas de Golás
S.A. poderá promover, em Juízo. as
medidas necessárias à constituição da
servidão administrativa
de caráter
urgente, utilizando o processo judíctal estabelecido no Decreto-lei. .....
n" 3.365, de 21 de junho oe 1941,
com as modificações introduzidas
através a Lei nc 2.786, de 21 de maio
de 1956.

Art. 4° Este Decreto entrará em
Vigor na data de sua publicação, re-.
vogadas as disposições em ccntrárro .
Brasília, 17 de abril de 1972;
151
da
Independência e !!4" da
República.
0

EMÍLIO G.

MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO

N° 70.419 -

ABRIL DE

DE

17 D!=

1972

Declara de utilidade
pública. para
fins de constituiçâo
de seroíaao,
faixas de terra destinadas 1: passagem de linhas de transmissão. no
Estado de Goiás.

O Presidente da República. usando da atribuição que lhe conte-e o
artigo 81. item IH, da Constituição
e tendo em vista o disposto no artigo 151 letra c, do Código de Aguae.
reguíamentado pelo Decreto
.
n'' 35.851, de 16 de julho de 1954, deereta:
Art. 10 Ficam declaradas de utUidada pública, para fins de constltutçâo de servidão administrativa.
as
áreas de terra situadas nas faixas de
6 (seis) metros de largura, tendo como eixo, respectivamente, as linhas
de transmissão já estabelecidas e assim descritas: Usina Mambaí-Alvorada do Norte. Alvorada do Norte-Iaclara, Iacíara - posse, Estaca número 100 da linha (jactara - Posse)
- Guarani de Goiás, nos municípios
de Alvorada do Norte, Posse. Iacíara
e Guarani de Goiás, no Estado de
Goiás, cujos projetos e plantas de situação nss. 1-214, 1-234, 1-239 e 1-255,
respectivamente, foram aprovados por
ato do Diretor-Geral do Departamento
Nacional de Águas e Energia Elétrica,
no processo MME n." 707.122-71.
Art. 2° Fica autorizada a oentran
EHétricas de Goiás S.A. a promover

~l

a constituição de servidão edmínts-

trativa nas referidas áreas de ~1"ra
na forma da legislação vigente, onde
tal se fizer necessário, para a passagem da linha de transmissão referida
no artigo 1°.
Art. 3° Fica reconhecida a conveniência da constituição de aervtdâo
administrativa necessária em favor
da Centrais Elétricas de Go'ás S .A.,
para o fim Indicado, a qual compreende o direito atribuído à empresa concessionária de praticar tocos O;)
atos de construção, operação e manutenção da
mencionada nnha de
transmissão e de linhas teíegratlcae
ou telefônicas auxiliares. bem como
suas possíveis alterações ou reccnetruções, sendo-lhes assegurado, atnda, o aceso à área da servídão através de prédio serviente. desde que
não haja outra via. praticável.
§ 1" Os proprietários das áreas; doe
terra atingidas pelo ônus limitarão o
uso e gozo das mesmas ao que -or
compatível com a existência da servidão, abstendo-se, em conseqüêncre,
da pratica, dentro das mesmas, ue
quaisquer atos que
embaracem ou
causem danos. incluídos entre eles os.
de erguer construções ou fazer plantações de elevado porte.
§ 2° A Oentais Eletricas de Goíáa
S. A. poderá promover. em Juízo, es
medidas necessárias a constituição da
servidão administrativa
de caráter
urgente. utilizando o processo judtctal estabelecido no Decreto-Iel , ..... _
n" 3.365, de 21 de junho .re 1941,
com as modificações introduzidas
através a Lei n." 2.786, de 21 de maio
de 1956.

Art. 4° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Bras1lia, 17 de abril de 19'12;
151° da Independência'} ::54" da.
República.
EMÍLIO G. Mánrcr
Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO N° 70,420 - DE 17 ;)E
ABRIL DE 1972
Declara de utilidade
pública, pam
fins de constituição
de servidão.
uma faixa de terra
destinada â
passagem de linha de transmissão
no Estado de Goiás.

O Presidente da República. usando da atribuição que lhe confere o

42
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artigo 81, item IH, da Constituição,
e tendo em vista o disposto 110 artigo
151 letra c. do Código de Aguas, regulamentado peto Decreto D.O 35.851,
de 16 de julho de 1954, decreta:

Art. 1° Ficam declaradas de utíJídade pública, para fins de constnuí-

çâo de servidão admínístratrva, ae
áreas de terra situadas na faíxa de
6 (seis) metros de largura, tendo como eixo a linha de transmissão estabelecida entre a sede do munícipro
de Moíporá e a sede do município
de Ivolândía,
no Estado de Goiás,
cujo projeto e planta de sítuaçao !Oram aprovados por ato do DiretorGeral do Departamento Nacional de

Aguas e Energia Elétrica, no precesso MME n- 705.116-70.
Art. 2.° Fica autorizada a Centrais

Elétricas de Goiás S.A. a promover
a constituição de servidão administrativa nas referidas áreas de terra,
na forma da Iegíslaçâo vigente, onde tal se fizer necessário, para a passagem da linha de transmissão referida no artigo 1°.

Art. 3° Fica reconhecida a conveniência da constituição de servidão
administrativa necessária em favor
da Centrais Elétricas de Goiás S.A.,
para o fim indicado, a qual comprende o direito atribuído à empresa concessionária de praticar todos os atos
de construção, operação e manuten..
cão da mencionada linha de transmissão e de linhas telegráficas ou telefônicas auxiliares, bem como suas
possíveis alterações ou reconstruções,
sendo-lhe assegurado, anida, o acesso à área da servidão através de prédio serviente desde que não haja outra via praticá ver.
§ 1° Os proprietários das áreas de
terra atíngfdas pelo ônus limitarão o
uso e gozo das mesmas ao que ter
compatível com a existência da servidão, abstendo-se, em conseqüência
da prática, dentro das mesmas, dé
quaisquer atos que
embaracem ou
causem danos, incluídos entre eles os
de erguer construções ou fazer plantações de elevado porte.

§ 2.° A Centrais Elétricas de Goiás
S. A. poderá promover em Juízo as
medidas necessárias à constituiçã~ da
servidão administrativa de
caráter
urgente, utilizando o processo judícíal estabelecido no Decreto-Iei. .....
n'' 3.365, de 21 de junho de 1941, com

as modificações introduzidas através
a Lei n« 2.786, de 21 de maio de
1956.
Art. 4° Este Decreto entrará em
vtgor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília,
17
de abril de
1972;
Independência e 84° da
151° da
República.
EM:ILIO G. MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO

N° 70.421
ABRIL DE 1972

DE

17

DE

Declara de utilidade
pública e Irmandade da Santa Casa de Mísertcóniia de Piracicaba, com sede em
Ptracicaba, Estado de São Paulo.
o Presidente da República usando da atribuição que lhe contere o
artigo 81, item UI, da Constituição
e atendendo ao que consta do Processo MJ. 38.025, de 1970, decreta:
Art. 1° E' declarada de utilidade
pública nos termos do artigo 1.0 da
Lei 91, de 28 de agosto de 1935, combínado com o artigo 1° do Regulamenta aprovado pelo Decreto. _
.
n." 50.517. de 2 de maio de 1961, a Irmandade da Santa Casa de Mísertcordía de Piracicaba, com cede em
Piracicaba, Estado de São Paula.
Art. 2° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrárro .
Brasilía,
17 de abril de
1972;
151° da Independência e 84'" da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Alfredo Buzaid

DECRETO

N° 70.422
ABRIL DE 1972

DE

17

DE

Concede à Mineração Níquel Santa
Maria Ltda .: o direito de lavrar minério de níquel, no município de
Ipanema, Estado de Minas Gerais.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item lII, da Constituição,
nos termos do Decreto-lei nv 227, de
28 de fevereiro de 1967 (Código de
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Mineração), alterado pelo Decretolei n- 318. de 14 de março de 1967,
decreta:
Art. 1° .t' ica outorgada à Mineração Níquel Santa Maria Ltda. concessão para lavrar minério de níquel,
em terrenos de sua propriedade e de
José Maria Fernandes e Luciano Pena de Faria, no lugar denominado
Barra de Santa Maria, distritos e
municípios de Ipanema e Pocrane,
Estado de Minas Gerais, numa área
de cinqüenta e dois
hectares quarenta e cinco ares e oitenta centiares
(52,4580ha.), delimitada por um pnügonc irregular, que tem um vértice
a quinhentos c sessenta e dois metros (562m), no rumo verdadeiro de
quarenta e oito graus quinze minutos sudeste (4B015'SE), da ccnítuênela do Córrego Santa Maria -om o
Rio Manhuassu e os lados a partir
desse vértice, os seguintes compramentes e rumos verdadeiros: cento e
'Cinqüenta metros (Iõümj , sul (S);
trezentos e sessenta e dois metros ...
(362m), este (E); quinhentos e setenta metros (570m), sul (8); seiscentos e cinqüenta € quatro metros
(654m), oeste (W); cento e vinte metoros (120m), norte (N); cem metros
(100m), oeste (W); cem metros (100
m) , norte (N); noventa e seis tnetros (âêm) , oeste
(W); uulnhentoa
metros (500m), norte (N); quatrocentos e oitenta e oito metros (438
mj , este (E). Esta concessão é outorgada mediante as condições constantes dos artigos 44, 47 e suas a.Itneas e 51 do Código de Mineração,
n.Iém de outras constantes do mesmo
Código, não expressamente mencionada s neste Decreto.
Parágrafo único. Esta
concessão
ttca sujeita às estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto
.
UO 51.726, de 19 de fevereiro de 1963,
e da Resolução n- 3, de 30 de abril
de 1965, da Comissão Nacional de
Energia Nuclear.
Art. 2.° O concessionário fica obrígado a recolher aos cofres públicos,
na forma da Lei, os tributos devtdoe
a União, em cumprimento do disposto no Decreto-lei n'' 1.038, de 21 de
outubro de 1969.
Art. 3° Se o concessionário não
cumprir qualquer das obrigações que
lhe incumbem a concessão para Ia"
vrar será declarada caduca ou nula.
na forma dos artigos 65 e 66, do Código de Mineração.
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Art. 4° As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões do solo e
subsolo para fins de lavra, na forma
do artigo 59 do Código de Mineração.
Art. 5.° A concessão de lavra terá
por título este
Decreto, que será
transcrito no livro C - Registro d05
Decretos de Lavra, do Departamento
Nacional da Produção Mineral,
do
Ministério das Minas e Energia.
Art. 6° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
(DNPM 8.432-65).

Brasília, 17 de abril õe 1.9':2;
da
Independência e 34" da
República.
151"

EMÍLIO G.

MÉDICI

Antônio Dias Leite Junior

DECRETO N° 70.423
ABRIL DE 1972

DE

17

D~

Concede à Companhia de Mineração
Jacundá o direito de lavrar cassiterita, no município de Porto veuio.
Território Federal de Rondônia.

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

81, item IH, da Constituição, nos termos do Decreta-lei n- 227. de 28 de

fevereiro de 1967 (Código de Mine-ração) , alterado pelo Decreto-lei número 318, de 14 de março de 1967, decreta:
Art. 1° Fica outorgada à Companhia de Mineracão Jacundá concessão para lavrar cassiterita, em terrenos devolutas, no lugar denominado
Jacundá, distrito e município de POrto Velho, Território Federal de Rondônia, numa área de mil e qulnhentos hectares (1.500ha.), delimitada
por um retângulo, que tem um vértice
a mil quinhentos e trinta e sete metros e trinta e cinco centímetros ....
(1.537 ,35m), no rumo verdadeiro de
quarenta e cinco graus trinta e dois
minutos sudeste (45°32'SE), da confluência do Igarapé São Sebastião com
o igarapé Cinzano, e Os lados a partir
desse vértice, os seguintes cumprfmentos e rumos verdadeiros: cinco mil metros (S.OOOm), norte (N); três mil metros (3.000m), oeste (W); cinco mil
metros (5.000m), sul (S); três mil ID9-
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tcos (3.000 mj, este

(E).

Esta con-

cessão é outorgada mediante as condições constantes dos artigos 44, 47 e
suas alíneas e 51 do Código de Mineração, além de outras constantes do
mesmo Código. não expressamente

méacíonadas neste Decreto.

Parágrafo único. Esta concessão fica sujeita às estipulações do Regulamenta aprovado pelo Decreto n« ....
51. 726, de 19 de fevereiro de 1963, e da
Resolução ns 3, de 30 de abril de

19Q5, da Comissão Nacional de Energia Nuclear.
Art. 2° O concessionário fica obrigado a recolher aos cofres públlccs.
na forma da Lei, os tributos devidos
á trníão. em cumprimento do dispos-

to no Decreto-lei n- 1.038, de 21 de
outubro de 1969.
Art.

,:-

,~9

o concesstonãnc não

cumprir qualquer das obrigações que
lhe incumbem a concessão para lavrar, será declarada caduca ou nula,
na forma dos artigos 65 e 66 do Código- de Mineração.
Art. 4" As propriedades vizInhas eeMO sujeitas às servidões de solo e subsolo para fins de lavra,iia forma do
artigo 59 do Código de Mineração.
Art.. 5-:> A concessão de lavra terá
por título este Decreto, que será
transcrito no livro C - Registro dos
Decretos de Lavra, do Departamento
Nacional da Produção MIneral do l\1inistério das Minas e Energia.
Art. 60 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário
(DNPM 12.598-67).

Brasília, 17 de abril de 1972;
151" da Independência e 84" da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO N° 70.424
ABRIL DE 1972
Declara

DE

17

DE

de utilidade pública. para

fins de constituição de eerotaco.

esna faixa de terra destinada à pas-

saçeni de linha de transmissão no

Estado de Goiás.

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

81, item lI!, da Constituição, e tendo
em vista o disposto no artigo 151 letra
c, do Código de Aguas, regulamenta-'
do pelo Decreto nv 35.851, de 16 de
julho de 1954, decreta:
Art. 1;° Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de constituição de servídãc administrativa, as
áreas de terra situadas na faixa de 6
(seis) metros de largura, tendo como
eixo a linha de transmissão estabelecida entre a sede do munícípio vde
Goiânia e a sede do município de
Trindade, no Estado de Goiás, cujo
projeto foi aprovado por ato do Dtreter-Geral do Departamento Nacional
de Águas e Energia Elétrica, no pro ..
cesso MME n.s 605.455-69.
Art. 2° Fica autorizada a Centrais
Elétricas de Goiás S. A. a promover
a constituição de servidão administrativa nas referidas áreas de terra,
na forma da legislação vigente, onde
tal se fizer necessário, para a passagem da linha de transmissão referida
no artigo 1".
Art. 3° Fica reconhecida a conveniência da constituição de servidãoadministrativa necessária em favor
da Centrais Elétrtcaa de Goiás S .A ..
para o fim indicado, a qual compreende o direito atribuído à empresa
concessionária de praticar todos os
atos de construção, operação e manutenção da mencionada linha de transmissão e de linhas telegráficas ou telefônicas auxilíares, bem como suas
possíveis alterações ou reconstruções.
sendo-lhe assegurado, ainda, o acesso
à área da servidão através de prédio
serviente, desde que não li'ãja outra
via pra ttcé velo
§ I? Os proprietários das áreas de
terras atingidas pelo ônus limitarão Q
uso e gozo das mesmas ao que for
compatível com a existência da servidão, abstendo-se, em conseqüência, da
prática, dentro das mesmas, de quais..
quer atos que embaracem ou causem
danos, incluídos entre eles os de erguer construções ou fazer plantações
de elevado porte.
§ 2° A CentraIs Elétricas de Goiás
S. A. poderá promover, em Juízo, as
medidas necessárias à constituição da
servidão administrativa de oarâter
urgente, utlhzanco o processo judicial
estabelecido no Decreto-Jeí nv 3.361),
de 21 de junho de 1941, com as modificações introduzidas através a Lei
n- 2.786, de 21 de maio de 1956.
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Art. 4" Este Lecreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 17 de abril de 1972;
151 0 da Independência e 84" da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO

N'"

70.425

DE

17 DE

ABRIL DE 1972

Autoriza o funcionamento da Fundação Faculdade Estadual de Educação Física de J acarezínho - P R.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item !lI, da Constituição, ce
acordo com o artigo 47 da Lei número
5.540, de 28 de novembro de 196~, ..alterado pelo Decreto-lei n'' 842, de 9 de
setembro de 1969 e tendo em vista o
que consta do Processo n? 209.213 ·72,

do Ministério da Educação e Cultura,
decreta:
Art. 1° Fica autorizado o functonamenta da Fundação Faculdade E:stadual de Educação Física de .Jacareztnho, mantida pelo Governo do 'stado
do Paraná. com sede em Jacarezinho,
Estado elo Paraná.
Art. 2° Este Decreto entrará em "igor na data de sua publicação, -evogadas as disposições em contrário.
Brasília. 17 de abril de 1l}72;
151° da Independência e 84° ta
República.
EMÍLIO G. MÊDICI

Jarbas G. Passarinho

DECRETO N° 70.426 -

5.540, de 28 de novembro de 1963, aI·
terado pelo Decreto-lei n'' 842, de 9 de
setembro de 1969 e tendo em vista o
que consta do Processo n'' 1.14'..1: ·7-0
CFE do Ministério da Educação e
Cultura, decreta:
Art. 1" Fica autorizado o funcionamento da Faculdade de Agrimensura
mantida pela Associação Brasileira de
Educação e Cultura "Os Samorttanos" com sede em Pirassununga, P'!tado de São Paulo.
Art. 2° Este Decreto entrará em ",!igor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
-

Brasília, 17 de abril de 1972;
151c da Independência e 849 da

República.
EMÍLIO G. MÊDICI

Jarbas G. Passarinho

N9 70.427 - DE 17 D~
ABRIL DE 1972

DECRETO

Autoriza o funcionamento da Fa...~~
dade de Educação Física de C'r1lZ
Alta - Estado do Rio Grande $O

Sul.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere i) artigo 81, item lI!, da Constituição, de
acordo com o artigo 47 da Lei número
5.540, de 20 de novembro de 1968, rt.lterado pelo Decreto-lei n'' 042, de J (le

setembro de 1969 e tendo em viste o
que consta do Processo n" CFE 2.050,
de 1970, do Mlni-térío da Educação
e Cultura, decreta:

Art. 19 Fica autorizado o funcíonamento da Faculdade de Educação Fisica de Cruz Alta, com os cursos ele
Ltcenctature em Educação

DE

17

DE

FfSi·~.-j

e

Técnico Despot-tívo, mantida pela Associação de Professores de Cruz Alta,
com sede em Cruz Alta, Estado do RiO
Grande do Sul.

ABRIL DE 1972

Autoriza o juncíonamento da Ti'rl{,uldade de Agrimensura, na cidade ,le
Pirassununga - SP.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item rn, da Oonstdtuíçâo, oe
acordo com o artigo 47 da Lei número

Art. 2° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, -evogadas as disposições em contrário.
Brasília, 17 de abril de 197~;
151° da Independência e 819 da
República.
EMíLIO G. MÉDICI

Jarbas G. passarinho
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DECRETO N'' 70.428 -

DE

DO POllER

17 DE

ABRIL DE 1972

Autoriza o funcionamento dos Cursos
de cnenotoe e de Estudos Sociais, da
Faculdade de Filosofia "D. José">
de Sobral.

O Presidente da República, UBa11do

das atribuições que lhe confere o artigo 81, item rrt, da Constituição, de
acordo com o artigo 47 da Lei número
5.540, de 28 de novembro de 1968, alterado pelo Decreto-lei n'' 842, de 9 de

setembro de 1969 e tendo em vista o
que consta do Processo n'' CFE-958-70
do Ministério da Educação e Cultura,
decreta:
DECRETO N° 70.429 -

EXECUnVO

Art. 1'" Fica autorizado o funcionamenta dos Cursos de Ciências ~ de
Estudos Sociais, da Faculdade de Ftrosona "D. José", de Sobral, mantida
pela Diocese de Sobral, agregada à
Universidade do Ceará, com sede em
Sobral, Estado do Ceará.
Art. 2° Este Decreto entrará em 'ágor na data de sua publicação, re'Jo)gadas as disposições em contrário.

Brasília, 17 de abril de 1972;
da Independência e 84° da
República.
151°

EMÍLIO G. MEDICI

J aroae G. Passarinho
DE

17 DE ABRIL DE 1972

Dispõe sobre Gl Quadro de Pessoal da Superintendência de Seguros Pnvados (SUSEP), e dá outras providências.

O Prealdente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo fl1, ítem lII, da Constituição, tendo em vista o disposto no artigo {IJ do Decreto-lei n« 900, de 29 de setembro de 1969, e consíderando. ainda, o que contém o artigo 38 do Decreto-lei n'' 73 de 21 de novembrc de lflE-6, e o artigo 38, alínea a, do Decreto n'' 60.459, de 13 de
março ue 196 i, decreta:
AT'L. I", Fica aprovado o Quadro de Pessoal da Superintendência de
Seguros Privados (SUSEP), regido pela legíslação trabalhista constante

dos é.nexos I e II, mtegrantes deste Decreto, ~
,
Farágrato único. O pessoal em exercício na SUSEP, na condtçãc
de reqtnertedo e contratado na forma prevista nas alíneas o, c e d do
artigo .lê! do Decreto n'' 60.459, de 13 de março de 1967, não poderá
ultrapassar os quantitativos fixados nos Anexos.
Ar t . 2°. Fica extinta a tabela de pessoal trabalhista da SUSF;P,
pubhcada no Diana Oficial de 7 de abril de 1971, cujos empregos serão
sucneuoos a medida que vagarem.
Art. 3". As atribuições dos empregos constantes dos Anexos I e 11
serão estabelecidos por ato do Superintendente, mediante ortensacão
técnica do órgão Central do Sistema de Pessoal Civil da Administração
Federal.
Art. 4°. A admissão de pessoal nos empregos constantes dos Anexes
I e 11 dependerá de prévia habilitação em concurso público de provas
e tatulos, realizado na forma do Decreto-lei nv 797, de 27 de agoaco
de 1969.
Artigo J'. O preenchimento das funções previstas nos Anexos I e II
rar-se-a, parcialmente, de acordo com as necessidades do serviço, mediante autorízaçâo do Superintendente.
Art. fiO. O regime de trabalho será de 40 (quarenta) horas semanais,
excetuadas as categorias que tenham regime especial.
Parágrafo único. O pessoal de que trata este Decreto não poderá
afastar-se da SUSEP para ter exercicio em qualquer outro órgão.
Art. 7°. A despesa decorrente da aplicação deste decreto será atendida. peios recursos orçamentários próprios da SUSEP.
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Art. 8". Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação,

revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 17 de abril de 1972; 151° da Independência e 84° da
República.
EMÍLIO G.

MÊDlCI

lVlarctls Vinicius Pratini de Moraes

Os anexos mencionados no art. I'? foram publicados no D, O, de 18-4-72.
DECRETO N° 70.430 ABRIL !JE 1972

DE

17 DE

DECRETO N° 70.431 ABRIL DE 1972

DE 18 DE

Estabelece a assistência às pessoas
domiciliadas na área dos planos de
desenvolvimento agropecuários financiados por incentivos fiscais e,
em áreas pioneiras. por estabelecimentos ofiCiais de crédito.

Autoriza 2 contrataçõo de operações
de crédito externo para financiamento das obras do Aeroporto Internacional Principal do Brasil, no
Galeão, e dá oec-cs pnvidJ'f/ciw,.

o Presidente da República, nc uso
da atríbuíçâo que lhe confere o artigo 81, item IIl, da Constituição, decreta:
Art. F Na execução dos planos de
desenvolvimento agropecuários financiados por incentivos fiscais e, em
areas pioneiras, por estabelecimentos
oficiais de crédito, as empresas observarão o disposto no artigo 2°, § 30 , da
Lei na 4.504, de 30 de novembro de
1964.
Parágrafo único. Compete ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) fiscalizar o
estrito cumprimento do disposto neste artigo.
Art. 2° Ao;, pessoas domiciliadas na
área dos empreendimentos a que se
refere o artigo anterior, formem elas
ou não, coletividades urbanas, não
poderão ser deslocadas de suas moradias ou da posse de terras por elas
cultivadas sem audiência prévia do
Ministério da Agricultura.
Art. 3° O INCRA poderá assistir.
em juízo ou fora dele, às pessoas a
que se referem os artigos anteriores.
Art. 40 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 17 de abril de 1972;
151° da Independência e 84° da
República.

O Presidente da República, no uso
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IH, da Oonstttutção, e
de acordo com o disposto nas Leis
n-a 1. 518, de 24 de dezembro de 1951
e 4.457. de 6 de novembro de 1964,
do
Decreto-lei n'' 1.095, de 20 de
março de 1970, e no Decreto n'' 62,700,
de 15 de maio de 1968, decreta:
Art. 10 Fica o Ministro da Fazenda autorizado a contratar operações
externas de financiamento, no valor
de até DS$ 78. 750.000,00 (setenta e
oito milhões, setecentos e cinqüenta
mil dólares), de principal, com Export - Import Bank of tne Unlted
States - EXIMBANK, Manuracturers Hanover
I'rust Comoany. de
New York, e Manufacturers Hanover
Limited, de Londres, para aquisição
de equipamentos e custeio de obras
civis, na execução do Projeto do Aeroporto Internacional Principal
do
Brasil, no Galeão.
Art. 2° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário,
Brasília,
18 de abril de
1972;
151° da
Independência e 84° da
República.
EMÍLIO G. MEDICI

EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio Delfim Netto

L. F. Cirne Lima

J. Araripe Macêdo
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DECRETO N° 70.432
ABRIL DE 1972

DE

18

DE

Redistribui com o resueecaso ocupante, para O Ministério da Justiça,
cargo do Instituto de Preniâéncui
e Assistência dos Servidores da Estado, e dá outras providênczas.

o

Presidente da República, usan-

do das atribuições que lhe confere o
artigo 81, item IH, da ConstItuiçào,
e tendo em vista o disposto no § 2°

do artigo 99, do Decreto-lei nv 200,
de 25 de fevereiro de 1967, decreta:
Art. lo Fica redístríbtndo, com o
respectivo ocupante, om a c __J.uadl'o
de Pessoal - Parte Permanente. no
Mímsterio da Justiça, um cargo cre
Eletricista Instalador, código
.
A-H02.12.D, ocupado por Pedro Fatmcio de Souza, integrante de ídênbicos Quadro e Parte da Administraçâc Central e orgãoa Locats do tnstítuto de Previdência e Assistência
dos Servidores do Estado. mantido o
regIme .jurídico do servidor.
Art. 2° A redistrfbuíçâo de
que
trata este Decreto não nomoroga situação que, em virtude ãe slndícâncía, inquérito administrativo nu revisão de enquadramento, venha a ser
considerada nula, ilegal ou centrária às normas administrativas em vigor.
Art. 3° O ocupante do cargo ora
redístrfbuído
continuará 8 perceber
seus vencimentos e vantagens pele;
órgão de origem, até que c orçamento do Ministério da Justiça cons.grie
os recursos necessários ao pagamento
das despesas resulzantes do cumprimento do disposto neste ato.

Art. 4° O órgão de pessoal do Instituto de Previdência e Asstsrencia
dos Servidores do Estado remeterá ao
do Mímstério da Justiça, no prazo
de 30 (trinta) dias, a contar da publicação deste Decreto, );5 assentamentos funcionais do servidor mencionado no artigo 1°.
Art. 2° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contran-i.
Brasília, 18 de abril de 19'12;
Independência e 84° da
151° da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Alfredo Buzaid
Júlio Barata

DECRETO N° 70.433 ABRIL DE 1972

DE 1.8 DE

Torna sem efeito anrooeitomento de
disponível do
Instituto de Prezédência e Assistência dos Servidores
do Estado no Quadro de Pessoal do
Ministério da Marinha.

O Presidente da República, usando das atribuições que lhe confere o
artigo 81, item IH, da consu-ut.ào,
e tendo em vista o que consta ce Exposição de Motivos n- 285, de 29 de
março
de 1972, do
Departamento
Administrativo do Pessoal Civil ...•
{DASP), decreta:
Art. l° Fica sem efeito o aproveitamento no cargo de Serviçal, comgo
GL-102.5.A, do Quadro de Pessoal
_ Parte Permanente - do Ml1llSWtio da Marinha, constante do Decteto n,v 7J Ool:!, de ;;; ,8 teveretro Je
1972, publicado no Diário Oficial de
3 seguinte. oe eeoa-t.c.. r-erer.e
na
Silva, disponível do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores
do Estado.
Art. 2.9 Este Decreto entrará em:
vigor na data da sua cubllcacão. revogadas as disposições em contrárto,
Brasília, 18 de abril de
1,,972;
l51° da
Independência e 84° da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Adalberto de narro» Nunes
Julzo Barata

DECRETO N.? 70.434 ABRIL DE 1972

DE

18

DE

Dispõe sobre atteraçóes no Quadro de
Pessoal do Lnstttuic de Preouléncia e Assistência dos Servidores dO
Estado (lPASE). e dá outras pro-

vidências.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o aetigo 81, item III, da Constituição, e
tendo em vista o disposto nas Leis
nos. 3.967, de 5 de outubro de 1961,
e o artigo 23, parágrafo único, da Lei
n.c 4.069. de 11 de junho te j962 e o
artigo 9.°, da Lei n." 4.345, de 26 de
junho de 1964, e o que consta do
Processo n.v 457, de 1972, do Departamento Administrativo do Pessoal
Civil (DASP), decreta:
Art. 1.° Fica retificado, na forma
dos anexos, que são partes Integran-
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tes deste Decreto, o enquadramento
dos servidores do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores
do Estado (IPASE), abrangidos:
a) pela Lei n.v 3.967, de 5 de ou-.
tubro de 1961, aprovado pelo Decreto n.s 62.038, de 3 de janeiro de 1968,
e alterado pelos Decretos ns. 66.002,
de 30 de dezembro de 1969 e 68.335,
de 10 de março de 1971; e
b) pelo parágrafo único do artigo
23 da Lei n.v 4.069, de 11 de junho
de 1962, aprovado pelo Decreto numero 62.039, de 4 de janeiro de 186B,
e alterado pelos Decretos ns. 63.654,
de 20 de novembro de 1968. 66.003,
de 30 de dezembro de 1969, 68.335, de
10 de março de 1971 e 69.317, de 5
de outubro de 1971.
Parágrafo Único. Em decorrência
do disposto neste artigo, ficam revistos os quantitativos das séries de
classes e classes aíngutarea abrangi ~
das, registradas nos anexos aprovados pelos diplomas mencionados.
Art. 2.° A partdr de 29 de junho
de 1964, ficam reclassificados os cargos da Série de Classes de Médico,
com os respectivos ocupantes no nível 21.A, de acordo com o disposto
no artigo 9.0 da Lei n.« 4.345, de 26
de junho de 1964.
Art. 3.0 Os efeitos financeiros decorrentes da aplicação deste Decreto
vigoram:
a) a partir de 6 de outubro de 1961,
para os servidores ampaeadoa pela
Lei n.s 3.967, de 5 de outubro de 1961;
b) a partir de 15 de
junho de
1962, para os servidores beneficiados
pelo parágrafo único do artigo 23 da
Lei n," 4.069, de 11 de junho de 1962,
excetuando os cjassírtcaaos ar-tenormente como Mensageiro, cujo enquadramento vigora a oarttr da
data
em que completaram 18 anos de Ida(b;

e

c) a partir de 1.0 de junho de
1964, em decorrência da aplicação do
artigo 9.0 da Lei n.« 4.345, de 26 de
junho de 1964.

Art. 4.0 Este Decreto não homolo-

ga situações que, em virtude de- sín-

dícâncía ou inquérito admíntsl-ratívo,
venham a ser consideradas nulas,
ilegais ou contrárias às normas administrativas em vigor.
Art. 5.0 O órgão de pessoal do Instltuto de Previdência e Assistência
dos Servidores do Estado (IPASE)
apostilará os títulos dos servidores
abrangidos por este Decreto, ou ex-

pedirá ato declaratório da respectiva sátuação funcional, com observância do disposto no artigo 99 d-a Emenda Constitucional n." 1, de 17 de outubro de 1969.
Art. 6.0 As despesas com a execução
deste Decreto correrão à conta dos
recursos orçamentários próprios do
Instituto de Previdência e Assistência
dos Servidores do Estado (IPASE).
Art. 7.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 18 de abril de 1972;
151.0 da Independência e 84. 0 da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Júlio Barata

Os anexos mencionados no artigo
1 Ç> foram publicados no D. O. de 19 de
abril de 1972.

DECRETO

N° 70.435
ABRIL DE

DE 18 DE

1972

Reduz alíquotas do
Imposto sobre
Produtos Industrializados e dá outras providências.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição, e
tendo em vista o disposto no «rbígo
40 do Decreto-ter ns 1.199, de 27 de
dezembro de 1971, decreta;
Art. 1.9 As aliquotas de 4%, '5%,
8%, 9% e 10% previstas para. orodutos classificados em posições, subposições ou Itens dos -ajntuíos 2, 3,
4, 7, 8, 9, 11, 16, 17, 19, 20 e 21, da
(TIPI) anexa ao Decreto n- 70.162,
Tabela de Incidências do
Imposto
sobre Produtos Industrializados
.
de 18 de fevereiro de ül7'~, ncam re~
duzídas a O (zero).
Parágrafo único.
Ficam também
reduzidas a O (zero) as alíquotas fie itens da mesma Tabela de mcíxadas para as seguintes subpostçôea
dências do Imposto sobre Produtos
Industrializados;

I - Subposições: ~.5 .13 .01. UO. . ...
15.13.99.00. 18.0601.00 a 18.G5 03 00,
18.06.99.00, 22.10.01.00 e
.
22.10.99.00;
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II - itens: 15.01. 01. 01, 15.01. iJI 02,
15.01.02.01, 15.01.02.02, 15.07.02.01 a
15.07.02.06, 15.07.02.08, 15.07.02.10.
15.07.02.11,

15.0~'.f)2

-1,

15.07.C2.:W,

15.07.02.24, 15.07.02.99.
Art. 2° Será anulado o crédito do
imposto, pelo sistema de estorno na
escrita fiscal,
relativo a -naténasprimas, produtos intermediários e matertal de emualagem, aoqutrtdos por
estabelec'mento tndustrial e .rue tenham sido empregados na industrialização de produtos classificados em
posição, subposlçãc ou item com alíquota O (zero).
Art. 3.Q Este Decreto entra-á em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 18 de abril de
1972;
Independência e 84° da
151° da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Antônio Delfim Netto

DECRETO N9 70.436 -

DE

18

DE

ABRIL DE 1972

Regulamenta a aquisição pelos POT'tu.çuesee, no Brasil, dos tiueitos e
obrigações previstos no Betaiuio da
Igualdade e dá outras providências.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o art.
81, item IH, da' Constituição, decreta:
CAPíTULO I
Da aquisição da igualdade de direitos e obrigações civis e do gozo de
direitos -potincou

Art. 19 Este Decreto regula a igualdade de tratamento entre brasileiros
e portugueses, concernente aos direitos e obrigações civis e ao gozo dos
direitos políticos.
Art. 2Q São requisitos para a aquisição da igualdade de direitos e obrtgaçôes civis:
I·~ Capacidade civil, segundo a
lei brasileira;
II - Residência permanente no
território brasileiro;
III - Gozo da nacionalidade portuguesa.
Art. 39 São requisitos para o gozo
dos direitos políticos:
I - Residência no terrltórío brasileiro pelo prazo de cinco anos:

H - Saber ler e escrever {; português:
IH - Estar no gozo dos díreitcs DOIíticos no Estado da nacíonandarje,
Parágrafo único. Nos dlreítus políticos outorgados ao português não
se incluem os que, por díaposíção
constitucional, sejam privativos de
brasileiros natos.
Art. 49 O português poderá a qualquer tempo requerer o reconhecimento da igualdade de direitos e obrigações civis e do gozo dos direitos políticos.
Parágrafo único. O pedido p .lderá
ser feito cumulativamente ou em separado.
CAPíTULO Ir
Do procedimento

Art. 5Q Para adquirir a igualdade
de direitos e obrigações civis e Q bOzo dos direitos políticos, o português
dirigirá petição ao Ministro da Justiça, declarando o nome por extenso,
filiação, naturalidade, nacionalidade,
profissão, estado civil e o dia, mês e
ano do nascimento.
Art. 69 A petição, assinada pelo requerente ou por mandatário com poderes especiais, será instruída com:
I - Cédula de identidade de estraeigeíro;

II - Certidão consular de nacionalidade, expedida em data recente, de
que conste o fim a que se destina;
IH - Atestado policial de residência no Brasil, pelo prazo mmímo de
cinco anos, bem como de ínexistêneía
de antecedentes criminais;
IV - Certidão consular de estar no
gozo dos direitos políticos no Estado da nacionalidade;
V - Documento que prove saber
ler e escrever o português,
§ 19 Se o requerente limitar o pedido ao reconhecimento da igualdade
dos direitos e obrigações civis ficará
dispensado da exibição dos documentos mencionados nos n 98 IV e V, exigindo-se-lhe, quanto ao documento referido no nc IH, apenas a prova de
residência no Brasil.
§ 2Q Nos Estados e Territórios poderá a petição ser encaminhada através dos órgãos federais ou estaduais
encarregados do registro de estrangeiro, ou da Prefeitura do Munícíptc
em que tiver domicilio o requerente.
Art. 79 Recebido o processo, c Diretor do Departamento de, Justiça de-
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terminara a realização das diligências que julgar necessárias à completa instrução do pedido, ponendo assinar prazo ao requerente para que supra omissões, bem como requisitar à
repartiçáo competente certduóes de
documentos de seu arquivo.
§ 19 Se o pedido não preencher os
requisitos dos artigos 29 e 39, ° Di~
retor do Departamento mandara ar>
quívá-Io. Deste despacho caberá recurso para o Ministro de Estado no
prazo de trinta dias contados da publicação no órgão oficial.
§ 29 Satisfeitos os requisitos, o Díreter do Departamento submeterá o
processo, com parecer, ao Ministro
da Justiça.
Art. 89 A igualdade de direitos e
obrigações civis e o gozo de dírettos
políticos serão reconhecidos por decisão do Ministro da Justiça, qU2
mandará expedir portaria em favor do
requerente.
Art. 99 O Serviço de Identifica.ção do Distrito Federal, dos Sstados
ou dos Territórios expedirá documento de identidade de modelo igual ao
de brasileiro, com mencâo da nacionalidade portuguesa do portador e
referência à Convenção sobre o E'3tatuto da Igualdade, recolhendo a cédula de identidade de estrangetvo, a
qual deverá ser enviada ao d':!1'v:ÇO
que a tenha expedido, para ser arquivada junto ao respectivo processo
de registro.
Art. 10. O Ministério da J1l,;t;ça
comunicar á ao Muústerio das rtela·ções Exteriores, e este ao Governo
de Portugal, a relaçao dos portagueses que adquiriram a igualdade
de direitos e obrigações civis e o gozo
dos direitos políticos.
Art , 11. Durante o processo de reconhecimento da igualdade ce díreitos e obrigações civis e do gozo dos
direitos pohtícos, poderá qualquer do
povo impugnar o pertíuo, desde que
o faça Iundamentadamente.
CAPíTULO IH

Dos efeitos da aquisição
da igualdade
SEÇÃO I

Do gozo dos direitos políticos

Art. 12. O gozo dos direitos políticos no Brasil importará em suspensão do exercício dos mesmos direitos
em Portugal.

Art. 13. E' lícito ao português, a
quem foi reconhecido o gozo dos direitos políticos, ingressar no serviço
público do mesmo modo que o brasíJetro.
SEÇÃO H

Do gozo dos direitos e obrigações na
ordem econômica e social

Art. 14. O português, no gozo dos
direitos e obrigações civis, pode exercer o comércio, a indústria, a agricultura e o magistério em qualquer
grau,

Pode também:
Ser proprietário de empresas
jornalísticas de qualqueT esl?éc~e, ~n..
clusíve de televlsâo e de radíodífusâo,
ou acionista de sociedade anônima
proprietária dessas empresas:
_
TI - Obter concessao ou autorização para explorar jazidas, minas e
demais recursos minerais e potenciais de energia hidráulica;
Hj Ser proprâetàr .o .Ie caercnave brasileira;
IV - Ser corretor de navios e de
fundos públicos, leiloeiro e despachante aduaneiro;
V - Ser proprietário de terras ou
estabelecimentos industriais ou comerciais na faixa de fTonteiras;
VI - Participar da administração
ou representação de sindicatos ou associações sindicais;
VIr - Ser prático de barras, por..
de rádioamador ;
VIII - Possuir e onerar aparelhos
de rádio-amador;
IX - Prestar assistência reltogtosa nos estabelecimentos de Internação coletiva, como. escolas, hospitais,
presidias ou penitenciárias.
§ 1,0

I -

§ 2.° l!:-lhe defeso:
I - Assumir a responsabilidade e
a orientação intelectual e adminístratíva das empresas mencionadas no
item I do parágrafo anterior;
II - Ser proprietário, armador ou
comandante de navio nacional, inclusive nos serviços de navegação
fluvial e lacustre;
IH - Prestar assistência relígtosa
às forças armadas e auxiliares. '
§ 3.° O disposto no item II do parágrafo anterior não se aplica aos
navios nacionais de pesca, sujeitos a
regulamentação em lei federal.

52

ATOS DO PODER EXECUTIVO
SEÇÃO III

Disposições Gerais
Art. 15. A aquisição da igualdade
de direitos e obrigações civis e do
gozo de direitos políticos é sempre
individual, não se estenden.ro ao cônjuge e à prole do beneficiário.

tos e obrigações civis e o gozo dos direitos políticos, comunicando a decisão ao Mímstérto das Relações Exteriores, que a transmitirá ao Governo de Portugal.
§ 5" O Ministério da Justiça CCJmuntcarà á Justiça Eleitoral a decisão que declarar extinto o gozo dos

Art. 16. Não perde a nacionalidade de origem aquele que se beneficiar
do Estatuto da Igualdade.

dtreítos politccos .

Art. 17. E'
português;

Do registro dos brasileiros beneficiados pelo Estatuto da Igualdade,
em Portuaat

I

-

vedado,

porém,

ao

Exercer direitos inerentes à

CAPíTULO V

sua nacionalidade originária, quando

estes não forem admitidos pela le-

gíslaçào brasileira;
II
Prestar serviço militar no
Brasil.

Art. 18. O português fica sujeito
a lei penal brasileira, do mesmo modo
que o nacional, não sendo passível de
extradição, salvo se requerida pelo
Governo de Portugal.
Parágrafo único. Mesmo quando
requer'lda : pelo Estado da nacionalidade, não será concedida a extradição por crime político ou de opinião.
Art. 19. No exterior não terá o
português direito à proteção diplomática e consular brasileira.
CAPíTULO IV
Da extinção da igualdade de direitos
e obrigações civis e do gozo
de aireuoe políticos

Art. 20. A igualdade de dzreítos e
obrigações civis e o gaze dos direitos
políticos exttngutr-se-ão pela:
I - Cessação da aut.n-lzacao de permanência definitiva no Brasil;
II - Expulsão do território nacío-

nãl:

rn -

glnária.

Perda da nacionalidade orí-

§ 1.0 Extinguir-se-á no Brasil o
gozo dos direitos políticos se o exercício deste for suspenso em Portugal.
§ 2.0 Cessará a autorização de permanência definitiva no Brasil se o
português deixar o Brasil por urazo
superior a cinco anos.
~
§ 3.0 A perda da nacionalidade originária será comprovada mediante
declaração do Governo de Portugal
através de seus representantes diplomáticos no Brasil.
4.0 O Ministro da Justiça, de
ofício ou mediante representação, declarará extinta a igualdade de direiê

Art. 21. As repartdçôes consulares
do Brasil em Portugal concederão
certidão de nacionalidade e de gozo
de direitos políticos aos brasileiros
que pretendam submeter-se ao regime do Estatuto da Igualdade.
Parágrafo único. Da certidão de
gozo dos direitos políticos constarão
o número de inscrição do touro eleitoral e o juizo que o emitiu.
Art. 22. Tanto que seja concedida
a brasileiro (i, igualdade de direitos e
obrigações civis e o gozo dos direitos
políticos, a autoridade consular informará o fato à Secretaria üe Estado das Relações Exteriores, que o
transmitirá ao Ministério da Justiça.
Parágrafo único. O Ministério da
Justiça dará conhecimento à Justiça
Eleitoral da outorga do gozo dos direitos politicos a bresneíros em Portugal.
CAPíTULO VI
Disposições Gerais

Art. 23. Quando o brasileiro, que
estiver sob o regime do Estatuto da
Igualdade, perder a nacionalidade, o
Governo do Brasil comunicará ao de
Portugal essa ocorrência.
Art. 24. O pedido de aquisição da
igualdade de direitos e obrigações civis, do gozo de direitos polítacos por
cidadãos portugueses no Brasil, o vregístro dos fatos atributivos e extintivos dos referidos direitos, bem como
a expedição das certidões previstas
no artigo 21 serão gratuitos.
Art. 25. Haverá no Departamento
de Justiça:
I - Um livro de registro nominal
dos portugueses, do qual constarão
as datas da aquisição e da extinção
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da igualdade de díreítos e obriga;ções civis, bem como do gozo de dlreitos políticos no Brastl:
II - Um livro de registro nominal
dos braslleíros, do qual constarão as
datas da aquisição e da extinção da
igualdade de direitos e cbr;.~a9ões civis, bem como do goro de direitos políticos em Portugal.
Art. 26. O Ministro da Justiça
anulará o ato concessório, quando
obtido em fraude a este Decreto.
Art. 27. Este Decreto entrará em
vigor l:t partir de 22 de abril de
1972, revogadas as disposições em
contrário.
Brasília, 18 de abril de 1972;
151.° da Independênçia e 84.° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Alfredo Buzaid
Mário Gibson Barboza

DECRETO N° 70.437 ABRIL

DE 19 DE

DE 1972

Declará de uuuaaae pública a Associação de Proteção à Saúde, à Maternidade e à Infância - PACOTI,
com
sede em Pacoti, Estado
do
Ceará.

Presidente da República, usanda aterhuíção que lhe confere c
artigo 81, item HI, da Constituição e
atendendo ao que consta do Processe
MJ - 7.793, de 1971, decreta:
Art. F E' declarada de utlhdade
pública, nos termos do artigo 1° da
Lei n- 91, de 28 de agosto de 1935,
combinado com o artigo lodo Ragulamento aprovado pelo Decreto
.
nv 50.517, de 2 de maio de 1961, a
Associacão de Proteção à Saúde, à
Maternidade e à Infância -.
PACOTI, com sede em Pacoti, Estado do Ceará.
Art. 2" Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 19 de abril de 1972;
1519 da Independência e 849 da
República.
o

do

EMÍLIO G.

MÉDICI

Alfredo Buzaid

DECRETO N° 70.438 ABRIL DE:

DE 19 DE

1972

Declara de utilidade pública o Cozégio Comercial de Paraguaçu, com
sede em Paraguaçu, Estado de Minas Gerais.

O Presidente da República, 'Usando da atribuição que lhe confere o
artigo (lI ítem IH, da Constttuíçâo e
atendendo ao que consta do Processo
MJ - 62.089, de 1970, decreta:
Art. 1° E' declarado de utilidade
pública, nos termos do artigo 1" da
Lei 91, de 28 de agosto de 1935, vombinado com o artigo 1° do Regulamento aprovado pelo Decreto número
50.517, de 2 de maio de 1961, o Colégio Comercial de Paraguaçu, com sede em Paraguaçu, Estado de Minas
Gerais.
Art. 2° Este Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em cont;rário.
Brasília, 19 de abril ue 1972;
151° da
Independência e 84" da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Alfredo Buzaid

DECRETO N° 70.439 ABRIL DE

DE 19 DE

1972

Declara de utilidade pública o Instituto São Vicente de Paulo, com
sede no Estado da Guanabara.

O Presidente da República, usando da atrfbuíção que lhe confere o
artigo 61 l' em IH, da Constituição e
atendendo ao que consta do Processo
MJ - 20.473, de 1970, decreta:
Art. 1° E' declarado de utilidade
pública. nos termos do artigo 1° da
Lei 91, de 28 de agosto de 1935, combinado com o artigo lodo Regulamento aprovado pelo Decreto
.
n° 50.517, de 2 de maio de 1961, o
Instituto São Vicente de Paulo, com
sede no Estado da Guanabara.
Art. 2° Este Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 19 de abril «e 1972;
151Q da Independência e 84l? da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Alfredo Buzaid
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DECRETO N° 70.440 -

DE

19

DE

ABRIL DE 1972

Declara
dação
Santo
de em
Paulo.

de utilidade pública a Funde Assistência à Infância ele
André - F.A.I..S.A., com seSanto André, Estado de São

o Presidente da República, usando da atribuicão que lhe confere o
artigo 81 item - lII, ela Constituição e
atendendo ao que consta do Processo
MJ Art.

33.369, de 1970, decreta:
1° E' declarada de utilidade

publica, nos termos do artigo i o da

Lei 91, de 28 de agosto de 1935, combinado com o artigo lodo Regula-

mento aprovado pelo Decreto

.

n'' 50.517, de 2 de maio de 1961, a
Fundação de Assistência à Infância
de Santo André - F.A.I.S.A.,
com

sede em Santo André, Estado de São
Paulo.
Art. 2° Este Decreto entrará em

vigor na' data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília,
19 de abril de 1972.
1519 da Independência e 849 da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

ção que, em virtude de sindicância,
Inquérito administrativo ou revisão
de enquadramento, venha a ser considerada nula, ilegal ou contrária às
normas administrativas em vigor.
Art. 3° O ocupante do cargo ora
.redistribuído continuará a perceber
seus vencimentos e vantagens pelo
órgão de origem, até que o orçamento do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária consigne os
recursos necessários
ao pagamento
das despesas resultantes do disposto
neste ato.
Art. 4° O órgão de pessoal do Ministério da Agricultura remeterá ao
do Instituto Nacional de Oolonízaçâo
e Reforma Agrária, no prazo de 30
{trinta) dias a contar da publicação
deste Decreto, os assentamentos funcionais do servidor mencionado 110 artigo 1°.
Art. 5° Este Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação), revogadas as disposições em contrário.
Brasília,
19 de abril de
1972;
1519 da Independência e 849 da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

L. F. Cirne Lima

Alfredo Buzaid
J)~CRETO

N° 70.442
1972

DE

19

DE

ABRIL DE

DECRETO N° 70.441
ABRIL DE 1972

DE

19

DE

Redistríbui, oom o respectivo ocupante, cargo do Ministério da Agricultura. para o Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária, e
dá outras providências.

O presidente da República, usando das atribuições que lhe confere o
artigo 81, item UI, da Constituição,
e tendo em vista o disposto no artdgo 99, § 2°, do Decreto-lei n'' 200 de
25 de fevereiro de 1967, decreta:
Art. l° Fica redístrfbuído, com o

respectivo ocupante, para o Instituto
Nacional de Colonização e Reforma
Agrária, um cargo de Motorista, ....
CT .401. 8-A, ocupado por José Ivo da
Costa, integrante do Quadro de Pessoal - Parte Especial do Ministério
da Agricultura. mantido -: regime jurídico do servidor.
Art. 2° A redistribuição de que trata este Decreto não homologa sttua-

Reâístribui, com o respectivo ooupante, para o Quadro de Pessoal
Porte Especial - da
Superiniendência Nacional do Abastecimento
(SUNAB), cargo originário da Extinia Companhia Nacional de Navegação Costeira - Autarquia Federal, e dá outras providências.
O Presidente da República, -isando das atribuições que lhe confere o
artigo 81, item III, da Constítutção,
e tendo em vista o disposto no artigo
99, § 2°, do Decreto-lei n'' 200, de ::l5
de fevereiro de 1967, decreta:
Art. 1° Fica redistrfbuido, para o
Quadro de Pessoal - Parte Especial
- da Superintendência Nacional do
Abastecimento (SUNAB), um cargo
de Auxiliar de Portaria GL-303. 7 . A,
ocupado por Carlos Coelho Ferrerra,
integrante do Quadro de Pessoal Parte Suplementar - do Minístérto
dos Transportes, originário da exttnta Companhia Nacional de Navegação Costeira - Autarquia Federal,

ATOS

mantido o regime jurídico e previdencíárío do servidor.
Art. 2° O Ministério dos Transportes remeterá ao órgão de Pessoal da
Superintendência Nacional do Abastecimento {SUNABJ. no prazo :ie 30
(trinta) dias, a contar da publicação
deste Decreto, o assentamento mdtvídual do servidor aqui mencionado.
Art. 3° O disposto neste Decreto
não homologa situação que, em virtude de sindicância, inquérito adrmnistrativo ou revisão de enquadramenta, venha a ser considerada nula,
ilegal ou contrária às normas administrativas aplicáveis à espécie.
Art. 4° O ocupante do cargo ora
redistribuído continuará a perceber
seus vencimentos e vantagens pelo
órgão de origem, até que orçamento
da
Superintendência Nacional
do
Abastecimento (SUNAB), c o n si g n e
OS recursos necessários ao pagamento
da despesa resultante do cumprimento deste ato.
Art. 5° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em concrano.
Brasília, 19 de abril de 19'72;
151° da Independência e :-.4° da
República.
EMÍLIO G.
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retdfícado -relo Decreto n. ° 68.695, de

1.0 de junho de 1971.
Parágrafo único. Em decorrência do
disposto neste artigo ficam alterados
Os quantitativos das séries de classes
e classes singulares constantes dos
anexos aprovados pelos Decretos mencionados.
Art. 2.° Aplicam-se aos funcionários
de que trata o artigo 1.0 deste Decreto
no que couber, as disposições do Decreto n.? 66.559, de 12 de maio de
1970.
Art. 3.° A despesa com a execução
do disposto neste Decreto correrá à
conta dos recursos próprios do orçamento do Instituto Brasileiro do Desenvolvimento Florestal.
Art. 4.° Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 1Q de abril de 1972;
151.° da Independência e 84." da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

L. F. Cirne Lima.

Os anexos relativos ao presente decreto foram publicados no D.O. de
24-4-72.

MÉDICI

Mario David A ndreazza
L. F. ctrne Lima

DECRETO N." 70.443 ABRIL DE 1972

DE

DECRETO

N° 70.444
ABRIL DE 1972

19

DE

Retificá o Decreto n.O 66.559, de 12 de
maio de 1970, que aprovou o 'duadro
de Pessoal do Instituto Brasileiro do
Desenvolvimento Florestat, rett ticaao
pelo Decretô n» 68.695, de 1.0 de
iunno de 1971, e dá outras providências.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
81. item III, da Constituição, e tendo
em vista o que consta do Processo número 485, de 1972, do Departamento
Administrativo do Pessoal Civil, decreta:
Art. 1.0 Ficam alteradas, na forma
dos Anexos, as relações nominais que
acompanham o Decreto n." 66.559, de
12 de maio de 1970, que aprovou o'
Quadro de Pessoal do Instituto BrastIelro do Desenvolvimento Florestal.

DE

19

DE

Retifica o enquadramento definitivo
dos cargos e funções do Ministério
da Agricultura, aprovado pelo Decreto n° 51. 633, de 19 ae. dezembro
de 1962.

O presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item III, da Constituição,
e tendo em vista o Acórdão do Tribunal Federal de Recursos na aeêo
Ordinária n29. 809-GB, e o que
consta do Processo n- 829-72, do Departametno Administrativo do Pessoal Civil, decreta:
AtL. 1° Ficam excluídos, com os
respectivos ocupantes, no Quadro de
Pessoal ~ Parte Permanente ~ do
Mlnístérlo da Agricultura, 5 (cinco)
cargos de Inspetor de Trigo, ':'ldlgO
P-2os .13-B. referência base, ocupados por ApoI1ônio Theóph llo Bouret,
Amadeu Duarte da Conceição JUnior,
Lázaro Sebastião Sampaio Leite, Se-
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vcnno Barbosa Mariz e Trajano nugusto rtbatuba, e íncluídos 5 (cinco)
cargos de Engenheiro Agrônomo, código 'l'C-101.18.B, ocupados por esses mesmos servidores.
Parágrafo único. Os efeitos deste
artigo vigoram a partir de prtmeíro
de julho de 1960.
Art. 2" A partir de 29 de junho de
1964, os cargos de Engenheiro Agrônomo, de que trata este Decreto, fiCDm reclassíffcados no nível 22-C. da
mesma série de classes. com as vantagens financeiras a partir de iJrimeíro de junho de 1964, na contermidade do disposto nos artigos \}" e
43 da Lei nv 4.345, de 26 de junho
de 1964.
Art. 3° Este Decreto entrará em
vigor na data da sua pubücação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília,
19 de abril de
1972;
151li da Independência e 8411 da
República.
EMiLIO G. MÉDIcr
L. ·F. Cirne Lima
DECRETO N° 70.445
ABRIL DE 1972

24

DE

DE

Autoriza a cessão, sob o regime de
aforamento, dos terrenos que menciona, situados na Ilha da Conceição, Município de Niterói, Estado
do Rio de Janeiro.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item 111, da Constdtulção, e
tendo em vista o art. I" do Decretolei n'' 178, de
16 de fevereiro de
1967, decreta:
Art. I" Fica autorizada a cessão.
sob o regime de aforamento.
Sociedada Brasileira de Ferro Ltda.
SOBRAFERRO, dos terrenos de maà

rinha e acrescidos com 3, área de
quatorze mil setecentos e trinta e um
metros quadrados e cinco mil 5e1Bcentos e noventa e seis centímetros
quadrados (14.731,5696m2},

sttuados

na Praça Alcides Pereira (projetada)
s/n'', na Ilha da Conceição, Munícípio de Niterói, Estado do Rio de Ja-

neiro, de acordo com '15 elementos
constantes do processo protccolízado
no Ministério da Fazenda sob o ....
n- 42.307, de 1971.
Art.
2° A cessionária pagará
à
União Federal a importância equivalente ao valor do domínio útil rios
terrenos referidos no art. lo, apurado

à época da lavratura do contrato de
cessão, e se obrigará ao pagamento
do foro correspondente.
parágrafo único. O valor da alienação de que trata este artigo, poderá ser recolhido em até dez (10)

prestações mensais e sucessivas, sujeitas a correção monetária e jure-s.
Art. 3" Os terrenos ora cedíôos se
destinam à ampliação das atividades.
comerciais da cessionária, fixando-se
o prazo de dois (2) anos, contados da
data da assinatura do contrato, para
que
se concretize a fínalídade da
cessão, que se tornará nula. sem dIreito a qualquer indenização, inclusive por benfeitorias realizadas, .e ':.Q
Imóvel vier a ser dada, no todo cu
em parte, utilização diversa, ou ainda, se houver inadimplemento
de
cláusula do contrato que deverá ser
lavrado em livro próprio do Serviço
do Património da União.
Art. 4" Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 24 de abril de 1972;
151" da
Independência e 84" da
República.
'
EMÍLIO G. MÉDICI
Antônio Delfim Netto

---

DECRETO N" 70.446 -

DE 25 DE ABRIL DE 1972

Fixa a distribuição em cada Arma e no Quadro de Material Bélico, em cada
posto, das funções privativas e gerais dos Oficiais do Exército, a eagorar a partir de 25 de abril de 1972.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item IH, da Constituição e tendo em vista o parágrafo prtmelro
do artigo 36 da Lei n'' 4.448, de 2~) de outubro de 1964, decreta:
Art. 1° São os efetivos globais das Armas, atualmente em vigor, dls
tribuidos em cada Arma e no Quadro de Material Bélico, em cada posto,
pelas funções gerais (QEMG e QSG) e pelas funções privativas, da seguin
te forma:

I

Cavalaria
Artilharia
Engenharia
Com unlcações
Material Bélico

Material Bélico
Infantaria
Cavalaria
Artilharia
Engenharia
Comunlce cóes
Material Bélico
Infantaria

Engenharia
Comunicações

Infantaria
Cavalaria
Artilharia

Artilharia
Engenharia

Infantaria
Cavalaria

abril de 19'72; 1510

Orlando Geisel

EMÍLIO G. NrÉDICI

Brasília, 25 de

da

48

118

9

54
217

103

139
78

320

242

168
606

117

154
107
563
224
327
288

Independência

e 84°

da República.

242

281
90
418
76
361
210
248
3
2
2

114

51
95

8
253
108

15
77
39

lOS

33

Infantaria
Cavalaria
Artilharia
Engenharia
Infantaria
Cavalaria
Artilharia
Engenharia

Funções Gerais
(QEMG e QSG)

11
14

Funções Privativas

Armas e QMB

Art. 2." Este Decreto entrará em vigor a partir oe 25 de abril de 1872.

Segundo-Tenente

Primeiro-Tenente

Capitão

Major

Tenente-Coronel

Coronel

POSTOS

(Lei n- 5.394-68)

Variável

1. 730

2.513

1.438

705

355

Efetivo Previsto por
Poste

~
a

en
...,

o

~

:oi
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DECRETO N° 70.447 -

DE

25

DE

ABRIL

DE

1972

Dispõe sobre [umçáee gratificadas do Quadro de Pessoal do Ministério da
Educação e Cultura, e dá ouiras providências

o Presidente da República, usan do da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item III de. Oonstttulçãc, e tendo em vista o artigo 11 da Lei
TI. O 3.780, de J2 de julho de 1960, decreta:

Art. 1.0 Fíca aprovada, na forma do anexo, a tabela discriminativa das
funções gratífícadas integrantes do Quadro de Pessoal Parte Permanente,
do Ministério da Educação e Cultura, resultante da estrutura estabelecida
pelo Decreto

n.s 70.165.

de l'"f de fevereiro de 1972.

Art. 2. As transformações de que trata este Decreto, constantes do
Anexo, somente se efetivarão com a publicação dos respectivos atos de provimento, mantido, até então, o preenchimento das funções gratificadas que
figuram na situação anterior da tabela ora aprovada.
Q

Art. 3." A despesa, com a execução deste Decreto será atendida pelos
recursos orçamentários próprios do Ministério da Educação e Cultura.
Art. 4." Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 25 de abril ele 1972; 151." da Independência e 84." da República.
EMÍLlC G. MÉDJCl

Jarbas G. Pasearinna

o

anexo mencionado 110 art. 1" foi publicado no D.a. de 27-4-72.

DECRETO N" 70.448 - DE 25 OE
ABRIL DE 1972
Redistribui, com o respectivo ocupante. para a Universidade Federal do
Rio de Janeiro, cargo do Depurta .
menta Administrativo
do Peesocl:
Civil, e dá outras providências.

o presidente da República, usando das atribuições que lhe confere o
artigo 81, item IIl, da Constituição,
e tendo em vista o disposto no § 2"
do artigo 99, do Decreto-lei n'' .200,
de 25 de fevereiro de 1967, decreta:
Art. 1" Fica redistribuido, com o
respectivo ocupante, para o Quadro
único de Pessoal - Parte Permanente - da Universidade Federal ao
Rio de Janeiro, um cargo de Professor de Cursos Isolados, código
.
EC-512.19, ocupado por Carlos AI~
berto Rabaça, integrante do Quadro
de Pessoal - Parte Permanente do Departamento Administrativo do
Pessoal Civil, mantido o regime jurídico do servidor.
Art. 2" A redistribuição de
que
trata este Decreto não homologa situação que, em virtude de stndícàn-

cía, inquérito administrativo ou revtmo de enquadramento, venha a ser
considerada nula, ilegal ou contrátta
às normas administrativas em vieor ,

Art. 3" O ocupante do cargo ora
perceber
seus vencimentos e vantagens pero
órgão de origem, até que o orçamento
aa Universidade Federal do Rio de
Janeiro consigne os recursos necessários ao pagamento das despesas resultantes do cumprimento do disposto neste ato.
Art. 4" O órgão de pessoal do Departamento Administrativo do Pessoal
Civil remeterá ao da
Universidade
Federal do Rio de Janeiro, no prazo
de 30 (trinta) dias a contar da publicação deste Decreto, os assentamentes funcionais do servidor menctonado no artigo 1".
Art. 5" Este Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 25 de
abril de
19'72;
1510 da Independência e 849 da
República.
redístrtbuído continuará a

EMÍLIO G.

MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

ATOS

DECRETO N° 70.449 ABRIL DE 1972

DE

DO

25

~ODER

DE

Retifica o Quadro Único de Pessoa.l
da Universidade Federal de Minas
Gerais e dá outras providências.

o Presidente da República, usando das atribuições que lhe confere:«
artigo 81, item lII, da Constituição.
e tendo em vista o disposto na Led
n'' 4.881-A, de 6 de dezembro de 1965
- Estatuto do Magistério Superior.
decreta:
Art. 10 Fica retificado o Quadro
Único de Pessoal da Universidade Federal de Minas Gerais, aprovado pelo Decreto n'' 60.938, de 4 de julho
de 1967, para incluir um cargo de
Farmacêutico, TC-701.20.A, com seu
respectivo ocupante, Ulema Ulhoa ,
Parágrafo único. A presente inclusão vigora a partir de 10 de janeíro
de 1966.

Art. 20 O órgão de Pessoal da Universidade a que se refere o artigo anterior apostilará o título do servidor
alcançado por este Decreto.
Art. 30 A retificação de que trata
o presente Decreto não homologa ettuação que, em virtude de sindicância, devassa ou inquérito, venha a ser
declarada nula, ilegal ou contrária às
normas administrativas em vigor.
Art. 40 As despesas com a execução
deste Decreto serão atendidas pelas
dotações orçamentárias próprias da
Universidade Federal de Minas Gerais.
Art. 50 Este Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, "evogadas as disposições em contrário.
Brasília, 25 de abril de
1972;
1510 da Independência e 84" (J;.t
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

DECRETO N° 70.450 ABRIL DE 1972

DE

25

DE

Torna. sem efeito aproveitamento de
disponível na Universidade Federal
Rural de Pernambuco.

O Presidente da República. usando
das atribuições que lhe confere o ar-
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tlgo 81, item III, da Constituição, e
tendo em vista o que consta do Processo n" 974-72, do Departamento
Administrativo do Pessoal Civil ..... "
(DASP). decreta:
Art. lo Fica sem efeito o aproveitamento no cargo de Almoxarife, código AF-101.14.-A, do Quadro trntco
de Pessoal da Universidade Federal
Rural de Pernambuco, de Htldenerto
Pauferro de
Oliveira, servidor em
disponibilidade em idêntico cargo do
Quadro de Pessoal da extinta Comissão do Vale do São Francisco, constante do Decreto nv 69.801, de 15 de
dezembro de 1971, publicado no Diário Oficial de 16 seguinte.
Art. 29 Os efeitos deste Decreto retroagem a 16 de dezembro de 1971, revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 25 de abril de 1972;
1510 da Independência e 840 da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Jarbas G. Passarinho
José Costa Cavalcanti

DECRETO N,9 70.451 ABRIL DE 1972

DE

25

DE

Aprova o Regulamento para o Quartel
de Marinheiros

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
81, item III da Constituição, e considerando ) disposto no De-n-eto número 62.860, de 18 de junho de 1968,
que estabelece a Estrutura jtastea da
Organização do Ministério da Marinha' decreta:
Art. 1.9 Fica aprovado o Regulamento para o Quartel de Marlnhelros
que a este acompanha, assinado pelo Ministro da Marinha.
Art. 2.9 Este Decrete entrará em
vigor na data de sua publicação, revogados o Decreto n.v 40.48'1, de 4 de
dezembro de 1956, e demais dísposíçoes em contrario.
Brasília, 25 de abril de 1972;
151.9 da Independência e 845' da
República.
EMíLIO G. MÉDICI

Adalberto de Barros Nunes
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REGULAMENTO PARA O QUARTEL
DE MARINHEIROS

Departamento de Adrninistra-

(QM-lOl;

II -

Departamento

do

Pessoal

(QM-20l;
lU - Departamento Mffitai(QM-30l; e

CAPÍTULO I

Dos Fins

Art. 1.Q O Quartel de Marinheiros
(QM) criado pelo Decreto

I çâo

n.v

49. de

22 de outubro de 1836, do Governo
Imoertal é o estabelecimento da Marinha que tem por finalidade precípua movimentar e desligar praças do
Servíco Ativo da Marinha e realizar
a formação de reservistas navais e de
voluntáríos ao Corpo do Pessoal EJubalterno da Armada (CPSA).
Parágrafo único. O QM terá, ainda,

como finalidade subsidiária, atender
à segurança militar das Orgardzaçôea
Militares sediadas nas suas proximidades de acordo com os planos de
segurança, em vigor.
Art. 2,Q Para consecução de suas
finalidades, cabe ao QM:

I --.: Executar as normas para movimentação de praças da Marinha pnre fora de sede, na área do 15' Distrito Naval;
II - Cumprir a Lei do Serviço l\,IE··
litar, seu Regulamento e as tnstruçõcs Complementares de Convocação
para o Serviço Militar Inicial na Marinha, no que diz respeito à formação
de reservistas navais e de voluntártos
ao CPSA;
III - Alojar o pessoal eventualmente apresentado em decorrência de
lícencíamentovdo Serviço Ativo ia
Marinha ou aguardando pronunciamento da Justiça; e
IV
Prover a segurança militar
das Organizações Militares sedíadns
em suas proximida-des de acordo com
as determlnacões do Comandante do
1.9 Distrito Naval.
CAPÍTULO 11

Da Organização

Art. 3.9 O QM é subordinado ao Comando do 15' Distrito Naval.
Art. 40 O QM, dirigido por um
Comandante (QM-OU, auxiliado por
um Imediato (QM-02), e assessoraConselho Econômico
do por um
(QM-03), por um Conselho de Ensino (QM-04), e por um Assistente Jurídico (QM-06), compreende quatro
Departamentos. a saber:

.

IV - Departamento de Intendência (QM-40l.
Parágrafo único. O QM dispõe ainda de urna Secretaria (QM-05), subordinada diretamente (3,0 Imediato.
CAPÍTULO III

Do pessoal

Art. 55' O QM dispõe do seguinte
pessoal:
I - Um oficial superior da ativa,
do Corpo da Armada - Comandante.
II - Um oficial superior da ativa,
do Corpo da Armada - Imediato
III - Três oficiais superiores da
ativa, do Corpo da Armada - Chefes
dos Departamentos de Admuüstração,
do Pessoal e Militar.
IV - Um oficial supertor da ativa.
do Corpo de Intendentes - Chefe do
Departamento de Intendência.
V - Oficiais dos diversos Corpos e
Quadros, de acordo com a tabela de
lotação.
VI
Praças do
CPSA e do
CPSCFN, de acordo com a tabela de
lotação.
VII - Um ASSistente .Iurídlco, co
Quadro do Pessoal Civil do ~Y.iinisté
rio da Marinha.
VIII - Funcionários civis do Q·À.adro do Pessoal Civil do Mínía'érto di},
Marinha, de acordo com a lotação
numérica respectr .11:1..
Parágrafo único. O pessoal será nomeado ou designada de acordo com ti.
legislação em vigor.
Art. 6.Q O Regimento Interno do
Quartel de Marinheiros preverá as
suas funções gratificadas, a fim de
serem cr-ar'as na conformtôade com
a legislação em vigor.
CAPÍTULO IV

Da Convocação e Voluntariado

Art. 7.Q A convocação e voluntariado obedecerão às Instruções do Primeiro Distrito Naval consoantes com
o Regulamento da Lei do Serviço
Militar.

ATOS DO PODER EXECUTIVO
CAPÍTULO V

Das Disposições Gerais
Art. 8.Q Este Regulamento será
complementado por
um Regimento
Interno, que deverá ser elaborado e
aprovado de acordo com as normas
em vigor.
cAPÍ'rULO VI

Das Disposições Transitórias
Art. 9.9 Dentro de noventa dias,
contados a partir da data da publicação do presente Regulamento em
Boletim do Ministério da Marmha, o

UI

Comando do 1.9 Distrito Naval submeterá à apreciação do Mírustr ; da
Marinha, via Diretoria Geral do Pessoal da Marinha, Secretaria Geral da
Marinha e Estado-Maior da Armada,
o projeto do Regimento In r ·8" 110 elaborado pelo Quartel de Marinheiros.
Art. 10 O Comandante do Quartel
de Marinheiros fica autorizado a baixar os atos necessários à a Ioção das
disposições do presente Regulamento
e até que seja aprovado o Regtrnento
Interno.

Brasília, 25 de abril de 1972.
Aaamerto de tsarroe Runes Mlnlstro
da Marinha.

-lO

AJlM~:S'fRAÇJtO

JJEPARTAJilENTO
])E .

I

QlIl-O}

OIil-04

-

I....
I-

!
])O

QlIl-20

:PESSOAL

fJl- 02

;mlEDIATO

-

I

Qll-05

SECRETARIA.

Q\I-30

Qll-06

Q1Vl-40

!

I

I
])EPARrAMENTO
])E
INTENDENCIA.

!.1ASSISTl'NTE JUIÚDICO

H

lJill'ARTAIilENTO
:MILITAII.

QUARTEl', :DE IIIAR-INlIEIBOS
QM-Ol .

DEPARTAIilENTO

CONSELllO ])E ENSINO

.

CONSELHO ECONOlllICO

I
I

.

no

CqM~HDAl1~E

§

r

!

'"d

~
'"
c"

PJ

ATOS

DECRETO N° 70.452 -

DO ~ODER :8:XEC'C'IlVO

DE 25 OE

ABRIL DE 1972

Redistribui, com o respectivo ocupante, para o Instituto de Previdência
e Assistência dos Servidores do Estado, cargo do Ministério da Educftção e Cultura, e dá outras providências.

o Presidente ela República, usan-

do das atribuições que lhe confere o
artigo 81, item III, ela Constituição,

e tendo em vista o que estabelece o
§ 2" do artigo 99, do Decreto-lei ...
n« 200, de 25 de fevereiro de 1967,
aecreta:
Art. 10 Fica redístríbuído, com o
respectivo ocupante, para o Quadro
de Pessoal - Parte Permanente, da
Administração Central e órgãos Locais do Instituto de Previdência
e
Assistência dos Servidores do Estado,
um cargo de Assessor de Admmistracão, 18-B, ocupado por HélclO Moraes de Araújo da Cunha, Integrante de idênticos Quadro e Parte ao
Ministério da Educação e Cultura,
oriundo do Quadro Provisório da exPrefeitura do Distrito Federal, amparado pelo artigo 40 da Lei .......•
n'' 4.242-63 (Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil), mantido o regime jurídico do servidcr.
Art. 20 A
redistribuição de que
trata este Decreto não homologa SItuação que, em virtude de slndícancia, mquértto administrativo ou revisão de enquadramento, venha a ser
considerada nula, ilegal ou contrária
às normas administrativas em vrgoi.
Art. 3".0 ocupante do cargo ora
redistribuído continuará a perceber
seus vencimentos e vantagens pelo
órgão de origem, até que o orçamento do Instituto de Previdência e ASsistência dos
Servidores do Estado
consigne os recursos necessários ao
pagamento das despesas resultantes
do cumprimento do disposto
neste
ato.
Art. 4" O órgão de pessoal do Mtnistério da Educação e Cultura remeterá. ao do Instituto de Previdêncte
e Assistência dos Servidores do Estado no prazo de 30 (trinta) dias, a
contar da publicação deste Decreto,
os assentamentos funcionais do .:iervídor mencionado no artigo 1'?

63

Art. 50 Este Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, l'e~
vogadas as disposições em contrário.
Brasília, 25 de
abril de 19'72;
151 0
da Independência e 840
da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Jarbas G. Passarinho
Júlio Barata

DECRETO N° '10. 45:~ --

D;~

25 DE

ABRIL DE HJ72

Revoga o Decreto que concedeu it
empresa Companhia Coraineato: de
Cigarros Limited auiorizucãc praa
funcionar na República Federativa
do Brasil.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artdgo 81, inciso III, da Constttuiçãc, e
nos termos do Decreto-lei nv 2.627, de
26 de setembro de ),940, decreta;
Art. 1" Fica cancelada, a pedido)
a autorização concedida à Companhia
Continental de Cigarros Límited sediada em Londres, Inglaterra, para
funcionar no Brasil com o objetivo da
comércio de fumo, e conseqüentemente revogados o Decreto n" 10.:198, de
15 de outubro de 1913, e respectiva
Carta.
Art. 2" Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 25 de abrtl de 1972;
1510 da Independência e 84" da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Marcus Vinícius Prátini de Moraes

DECRETO N° 70.454 ABRIL DE

Dil~

2-3 JE

1972

Muda o nome de estabelecimento de
ensino superior.

o Presidente da República, uaando das atribuições que lhe contere
o artigo 81, item IIl, da Constituição, e tendo em vista o que consta
do Processo CFE nv 102-71 do Ministério da Educação e Cultura, dacreta:
....Art. 1'? O Instituto Dominicano
Nossa Senhora do Rosário, da cidade de Cornélio Procópio, no Estado
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do Paraná, autorizado a funcionar pelo Decreto n- 64.100, de 12 de fevereiro de 1969, passa a denominar-se
Faculdade de Música São Domin-

gas.
Art. 2° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, td'
vogadas as disposições em oontrarto,
Brasília,
26 de
abril de
1972;
151'? da Independência e 84Q da

República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

DECRETO N° 70.455 -

DE

26

DE

ABRIL DE 1972

Concede reconhecimento ao Curso de
Instrumento (piano), da Facuuuide de Música São Domingos - Paranã.

Lei n- 5.540, de 28 de novembro de
1968. alterado pelo Decreto-lei nv 842,
de 9 de setembro de 1969 e rendo em
vista o que consta do Processo
.
n- CEE 1.201-71 do Ministério da
Educação e Cultura, decreta:
Art. 10 E' concedido reconhecímento ao Curso de Engenharia -uvn da
Faculdade de Engenharia de Limeira'
da universidade Estadual
de
Campinas, com sede em Limeira, Estado de São Paulo.
Art. 20 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação. rp.vogadas as disposições em aontrár-lo .
Brasília, 26 de abril de 1972;
1510
da Independência e \)10
ua
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

DECRETO N° 70.457 -

o

Presidente da República, usando das atribuições que lhe . onfere
o artigo 81, item III, da constituíção, de acordo com o artigo 1:7 da
Lei n'' 5.540, de 28 de novembro de
1968, alterado pelo Decreto-lei 110 842,
de 9 de setembro de 1969 e tendo em

vista o que consta do Processo ....••
n'' CFE 102-71 do Ministério da Educação e Cultura, decreta:
Art. 10 E' concedido
reconhecimento ao Curso de Instrumento (piano) da Faculdade de Música São Domingos, com sede na cidade de Cornélío Procópio, Estado do Paraná,
mantida pela Sociedade Bem-aventurada Imelda.
Art. 2 0 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em vmtrárto .
Brasília, 26 de abril de 1972;
1510
da Independência e 84 0 da
República.
EMÍLIO G. MtDICI

Jarbas G. Paeearinho

DECRETO N° 70.456 - DE 26 D\i:
ABRIL DE 1972
Concede reconhecimento ao Curso l.e
Engenharia, Civil da Faculdade de
Engenharia de Limeira - SP.

o Presidente da República, usando das atribuições que lhe confere
o artigo 81, item III, da Constituição, de acordo com o artigo 4.1 da

DE 26 UlS

ABRIL DE 1972

J:tevoga o Decreto n° 6~. 634, de 19 ae
novembro de 1968.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere "
artigo 81, item 111, da constrtutcáo,
e atendendo ao que consta do Pro
cesso M.J. 59.711, de 1971, -tccreta,
Art. 10 Fica revogado o Decreto ..
n° 63.634, de 19 de novembro
de
1968, publicado no Diário 0ticial de
25 dos mesmos mês e ano, que -teclarou de utilidade
pública o Cclégtc
Regina Coeli, com sede no Rio de
Janeiro, Estado da Guanabara.
Art. 20 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, r~
vogadas as disposições em contrárto,
Brasilia, 26 de abril de
1972;
151 0
da Independência e 840 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Alfredo Buzaid

Dl:!:CRETO N° 70.458 -

DE 26 DE

ABRIL DE 1972

Declara de utilidade pública a. A.ssociação "Madre Cabrini" das Missionárias do Sagrado Coração ae
Jesus, com sede no Rio de Janeiro,
Estado da Guanabara.

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

ATOS

artigo 81, item IH, da Constttuíção,
e atendendo ao que consta do Processo M.J. 59.711, de 1971, decreta:
Art. 1" E' declarada de utilidade
pública, nos termos do artigo 1° da Lei
91, de 28 de agosto de 1935, aumbínado com o artigo 1° do Regulamento aprovado pelo Decreto 0° 'lO.b17,
de 2 de maio de 1961, a Associação
"Madre Cabrini" das Missionárias <10
Sagrado Coração de Jesus, com -ede
no Rio de Janeiro, Estado da GUa~
nabara.
Art. 2° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publlcacao, revogadas as disposições em -ontrano.
Brasília, 26 de abril de
J 972;
151° da
Independêncza e 84° da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Alfredo Buzaid

DECRETO N° 70.459 ABRIL DE
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DE 26 DE

1972

Outorga à Companhia Paurzsta ce
Ferro Ligas concessão para aproveitamentos hidráulicos, /LO municipio de Baependi, Estado de J.llinas Gerais.

o Presidente da República, l1M'mJ.o
da atribuição que lhe confere o arego 81, item IH, da constrt.utcao
(I
nos termos dos artigos 140 .etra a e
150 do Código de Aguas, decreta:
Art. 19 E' outorgada à Compannía
Paulista de Ferro
Ligas .oncessao
para. aproveitamento
hidráulico de
um trecho de cada um dos seguintes
cursos dágua: 19 ) no ribeirão elas
Furnas, no local denorrunaoo l' ueenda
Ribeirão ou Bamba; 2°) no mesmo
ribeirão, no local denominado Fazendinha, distante 6 (seis) quilômetros
do primeiro; e 3°) no ribeirão do
Jacu, no lugar denominado congonhal, todos situados no município de
Baependí, Estado de Minas Gerais,
não conferindo o presente título delegação de Poder Público à concessionária.
Art. 2° Os aproveitamentos se nestinam à produção de energia clétrtca para uso exclusivo da concessionária, que não poderá fazer cessão
a terceiros, mesmo a tttuio gratuito.
Parágrafo único. Não se compreende na proibição deste rrtígo o fornecimento de energia ·ws ussccíados da

conceesíonána e vilas rperártas de
seus empregados, quando c .nstrutoas
em terrenos de sua oropríedade .
Art. 3° A concessionàrra rtca obrigada a cumprir o disposto no Oódígo
de Águas, leis subseqüentes e regulamentos.
Art. 4° A presente concessao vrgvrará pelo prazo de 30 (trinta I aI1G<S.
Art. 5" Fica a concessionária obrígada a requerer ao Gover-io Federal,
nos 6 (seis) últimos meses que «ntecederem o término do craeo no vigência da concessão, sua renova rão,
mediante as condições que vierem a
ser estabelecidas ou a comun.ca-. no
mesmo prazo, sua desístêncra ,
§ 1° No caso de desistência, 'fca a
critério do Poder Concedente exigir
que a concessionária
reponha, por
sua conta, o curso dágua em seu prtmltívo estado.
§ 2° Compete à concessr maTJR" provocar que o Governo do Estado de
Minas Gerais, titular CiO -iorrunío das
águas, se manifeste,
nos 2 (dois)
anos que antecedem o fim do prazo
de vigência da concessão. sobre sou
interêsse ou não pela reversão dos
bens e instalações e encaminhar.
dentro do mesmo prazo, f'st" prr.nunciamento ao Poder Concedente.
Art. 6° O presente Decreto entrará em vigor na data da sua pt..b ncaçâo, revogadas as disposições e.:n COl1tranc.
Brasília, 26 de abril de
1~72;
151°
da Independência e 84" da
República.
EMÍLIO G.

MEDICI.

Antônio Dias Leite JÚnlO'T

DECRETO N° 70.460
ABRIL DE

DE 26

')l!:

1972

Outorga a Francisco Lindner S.A. Indústria e Comércio concessão para O aproveitamento tuarauuco de
um trecho do rio Peixe, no -iietrtto de Luzerna, município ae roaçaba, Estado de Santa Catarina.

O Presidente da República. usando
da atribuição que lhe confere o artfgo 81, item IH, da Constituição, e
nos termos dos artigos 140 letra a e
150 do Código de Aguas, decreta:
Art. i» E' outorgada a Francisco
Lindner S.A. Indústria e comércio
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concessão para o aproveitamento '1idráulíco de um trecho do rto Peixe,
no distrito de Luzerna, munícípío .te
Joaçaba, Estado de Santa 'iatartna,
situado 3 (três) km a montante Ul'"
um primeiro aproveitamento. tá rea-

hzadc no mesmo curso dágua, pela
referida firma, de acordo ,::om) Deereto n'' 38.172, de 31 de rutubro de
1955, não conferindo, o presente ettulo, delegação de Poder "úblícc à

concessionária.
Art. 29 O aproveitamento se destina à produção de
energia elétrtca para uso exclusivo da concessíonárta. que não poderá azer ceasãc
ti terceiros, mesmo a título zratuíto.
parágrafo único. Nã'J se compreende na proibição deste artigo o rnrnecimento de energia aos associados ela
concessionária e vilas operartas de
seus empregados, quanoo construídas
em terrenos de sua propriedade.
Art. 3" A concessíonárta fica obrigada a cumprir o disposto .10 Código
de Aguas, leis subseqüentes e regu
lamentos.
Art. 4° A presente conC8&S8'J vtgorará pelo prazo de 30 (trinta) anos,
Art. 5° Fica a concessionária obrtgana a requerer ao Governo Federar,
nos 6 (seis) últimos meses que antecederem o término do prazo oe 011gencía da concessão, sua -enovaçao,
med'ante as condições que vierem "!.
ser estabelecidas ou a comurucar, no
mesmo prazo, sua desistência.
§ loNa caso de deelstência, n-, a.
critério do Poder Concedente ~'{lg1r
qUE' a concessionária
reponha, por
sua conta, o curso dágua em seu primitivo estado.
~ 2° Compete à conceesionana provocar que o Governo do Estado de
Santa Catarina, titular do aomi.nc
das águas, se manifeste, nos .3 tdoisj
anos que antecedem o fim ao prazo
de vigência da concessão, 'obre seu
lnterêsse ou não pela reversão
~1'lS
bens e instalações e, encaminhar,
dentro do mesmo prazo, este pronunciamento ao Poder Concedente.
Art. 6" O presente Decreto ent-erá em vigor na data da sua [-'UblícaCão, revogadas as disposições em contrário.
Brasília,
26 de
abril de
19/2;
151" da
Independência c 84° da
República.
EMiLro G. MtIDrcl
Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO N° 70.461
ABRIL DE 1972

UE

26

.B

Redistribui, com a respectiva ocupante, cargo do Ministério da Agricultura para o Ministério da Edu..;~tção
e Cultura, e dá outras orooíâén-.
ctas.

o Presidente da República, 1",UJ'
do das atribuições que lhe -cnf'ere o
artigo 81, item III, da Cone. uui.rao,
e tendo em vista o que esta oercce lJ
§ 2", do artigo 99, do Decreto-Ieí ...•
n'' 200. de 25 de fevereiro Je 1967,
decreta:
Art. 1° Fica redístrfbuído {')TIl a
respectiv.... ocupante, para .J ~L1.-tdr:>
de Pessoal - Parte Permanente, do
Ministério da
Educação e Cottura,
um cargo de Revisor, código . . . . .
EC-306.21.C, ocupado por ·'J.Iaria da.
Glória Raymundo da Silva, mtegrante de idênticos Quadro e Parte do
Mlnístérlc da Agricultura.
Art. 2" A redistribuiçao de que trata este Decreto não homologa sttue,-.

cão que, em virtude de sludlcan.üa.
inquérito administrativo
ou revisão
de enquadramento, venha a ser considerada nula, ilegal ou contrára às
normas administrativas em vigor.
Art. 3° A ocupante do cargo ora
redistribuido continuara 'l perceber
seus vencimentos e vantagens . . .elo
órgão de origem, até que J c.rçamento do Ministério da Educação e Cultura consigne os recursos necessáfios ao pagamento dcs ]Q;;p@sa;; resultantes do cumprimento do dísrceto neste ato.
Art. 4° O órgão de pessoal do MI~
nistério da Agricultura remetera ao
do Ministério da Educação f? Cultura, no prazo de 30 (trinta) dias, a
contar da publicação des -e Decreto,
os assentamentos funcionais da servidora mencionada no arbígo 1°.
Art. 59 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publica -âo, :evogadas as disposições em -cntrártu.
Brasília,
26 de
abril -íe
19'72;
151" da
Independência e 84° tia
Repúhlica.
EMÍLIO G.

MÉDICI

L. F. Cirne Lima
Jarbas G. Passarinho
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DECRETO N° 70.462 - DE 26 ')1<;
ABRIL DE 1972
Revoga o Decreto -n« 10.482, -te 24 .1e
setembro de 1942, outorga V)11.ceS-

sco e dá outras providênczas.
O Presidente da República, l.l~.,J
do da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição e nos
termos do artigo 150 do Código Ile

Aguas,

.nsíderando que o Sr. Jose <;:hbrlel Ribas, concessionário da ire-tuçao e distribuição de energia elétrica
no município de Datas, 8JstadC'
oe
Minas Gerais, por força to Decreto
n" 10.482, de 24 de setembro de H42.
não mais possui condições capazes de
assegurar um serviço condizente com
as necessidades energéticas do muntcrpio e que o referido ':;r, José Gabriel Ribas desiste da concessão em
favor do Departamento de Aguas e
Energia Elétrica do Estado de Minas
Gerais, decreta:
Art. 1° Fica revogado o .oeci etc ..
n- 10.482, de 74 de setembro de 1!142.
que outorgou ao Sr. José "Iabrlel JUbas concessão para o abro cttamento
da energia hidráulica, até 54 (cinqüenta e quatro) KW, na cachoeira
José Luiz, no ribeirão Cachoeira, no
muníctplo de Datas Estado ele Minas
Gerais destinado à produção. tranamissão, transformação e distr-tbu.cao
de energia hídroelêtrtca para 03 serviços públicos de energia elétrica drmunicípio de Datas, Estado 08 Min<ls
Ge- ais.
Art. 2° E' outorgada ao 1JelJHl"tit~
menta de Águas e Energia Elétrf -a
do Estado de Minas Gera ts -oncessãc
para transmitir e distribuir energia
elétrica no município de Datas B!;··
tado de Minas Gerais. fícando autorizado o estabelecimento dos
sistemas de transmissão e distrfbutçáo
constantes dos projetos aprovados no
processo n'' l\/[ME. 602.876~r;9.
Art . 3° A concessão de que trata
o artigo anterior é outorgada pelo
prazo de 30 rtrtnta) anos.
Art. 49 A concessionária fica obrigada a cumprir o disposto 00 Códígo de Águas, leis subseqüentes e seus
regulamentos.
Art. 5° Findo o prazo de -oncee
são, os bens e instalações que, no
momento, existirem em Iuncao exclusiva dos serviços concedidos, reverterão à União.
§ 1° O concessionário pode-rã requerer que a concessão seja 'encva-
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da, mediante as _condições .jue vrerem a ser estipuladas
§ 2° O concessionário deverá entrar com o pedido a que se refere c
parágrafo anterior, até 6 (seís i olleses antes de findar <J ;" «'F' de cví-.
gêncía da concessão, sob ..r ena r-e seu
silencio ser interpretado como deststêncía da renovação.
Art. 6° Os bens e instalações que,
no momento,
existirem em funcâo
exclusiva dos serviços de Emergia elé~
trica operados pelo concessíonárro an ~
terior, Sr. José Gabriel Ribas, ncam
desvinculados da concessà. mio podendo ser efetivada a sua retirada -Ie.
serviço a não ser quando da sva
substituição pelo novo equipamento
a ser instalado pelo novo concessionário.
Art. 7° O Sr. José Gahri81 .u~oas
fica obrigado a requerer. no prazo ele
180 (cento e oitenta) díae, contados
a partir da data da publtoaeâo do
presente Decreto, a concesão ou autorização necessária para destinar
acervo desvinculado a seu (.8(1 prtvativo ou a comunicar, no mesmo
prazo, a desmontagem e retrrada .r-e
bens, em caráter definitivo.
Parágrafo único.
O cão cumonmento do disposto neste artigo sujeítará o Sr. José Gabriel Ribas áe
penalidades previstas na legtstaçao de,
energía elétrica em vigor e seus n~
gulamentos.
Art. 8° Os eventuais
adqutr entes
do acervo desvinculado ficam ';:Ili~t~
tos ao cumprimento das deter-ntna-.
ções contidas na Iegtslação vtze tte ,
Art. 9 9 O presente decreto entrará em vigor na data da sua 'J·1iJ~k.a
çâo, revogadas as dísposicões
contrário.
~
Brasília,
26 de
abril de
Ufi2:
151° da Independência e 34° da
República.

o

em

EMÍLIO G. MÉDICI

Ardõnío Dias Leite Júnior

DECRETO N° 70 .463 ~ OE 26 rne
ABRIL DE 1972
Declara de interesse social, oara rins
de desapropriação
pelo Deportamenta Nacional de Obras Contra
as Secas, a área de terreno -teces-:
sária à implantação do Proteto ce
Irrigação do Açude Público Sa-nto
Antônio de Russas, no WU1HCilJio
de Russas no Estado do Ceará.

O Presidente da Repúbtrca usando da atribuição que lhe contere o
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artigo 81. item lU. da '-;'lnr,títuição.
e nos termos da Lei nv 1.593, de 29
de dezembro de 1964, decreta

Art. 1~ Fica declarada de interesse social, para fins de desapropriação pelo Departamento Nacional de
Obras Contra as Secas, a área de

terreno com 44.0DO.OOD ma (quarenta e quatro milhões de metros quadrados), representada na planta que
com este baixa, devidamente rubricada pelo Secretário-Geral do Ministério do Interior, necessária à im-

plantação do Projeto de Irrtgação do
Açude Público Santo Antônio de Rus-

sas, situado no Município de Russas,
no Estado do Ceará.
Art. 2° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília,
[51 0

26 de

abril

re

19?2;

Independência e k4 Cl

da

da

República.
EM]LIO G.

DECRETO N° 70.464 - DE 26 0<
ABRIL DE 1972
Declara de utilidade pública a ES,"Jo-~
la Ambulatório Padre João M o-to;
com sede em Natal, Estado do itlO
Grande do Norte.
O Presidente da Repúlníca. usan-

do da atribuição que lhe -onrere u
artigo 81, Item lII, da Const.rtui...~a\J.
e atendendo ao que consta .tc t'i")cesso M.J. 19.391, de 1964. decreca:
Art. 19 E' declarada de utilidade
pubnca, nos termos ao arttgo ' na
Lei 91, de 28 de agosto de 1935, .ombmado com o artigo lOdo Regulamento aprovado pelo Decreto número 50.517, de 2 de maio de 1961, a.
Escola Ambulatório Padre João I/J.ana, com sede em Natal, Estado no
Hio Grande do Norte.
Art. 2° Este Decreto entrara em
vlgor na data de sua publicação, q~
vogadas as disposições em '~-úr.t!'at'!oJ.
Brasília, 26 de abril de lJ72;
Ib ° da Independência e 84°
da
República.
í

MEDlLL

José Costa Cavalcantt

EMÍLIO G. MÉDICI
Alfredo Buzaid
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lJEC:k,ETú N° 70.466 -

DE

DE

ABRIL

DE

1972

Altera a taoeta do eauirio-mirnmc aprovada pelo Decreto n.O 68.576,
de 1 dr;;; maío de 1971

O Pvestdente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo ~ L. itero ITr, da Conatíturçao, e tendo em vista o disposto' no artigo
Ur., § 2. u da Consolidação das LdE do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei
n.'' 5-452 -te 1 de maío de 1943, decreta:
Art. L' A. tabeia de saíárto-mínímo estabelecida pelo Decreto n.s 68.576,
de 1 de mato de dJ71, fíce alterada na forma da nova tabela que acompauha 'l presente Decreto t.;' vigorara pelo prazo de três anos, conforme
dlSpõr i ~ 1.' d0 artigo 11t>, de, Consolidação das Leis do Trabalho, aprovaca pero Decreto-Jeí D.O 5.45/" de 1 de maio de 1943.
Art 2 o L~ sararíc-mínímo para os menores de 16 a 18 anos, será igual
a setenta e cinco por cento (75 %) de estabelecido na nova tabela referida
00

artagc anterior

Art 3.° Para os menores de 16 anos, assim como os de 16 a 18 anos,
sujeitos a formação profíssronal metódica, o salário-mínimo não será tnrerjor a cinqüenta por cento 15C %) do estabelecido na nova tabela referida
'00 artigo 1.0 deste Decreto.
Art 4. Cl Apücar-se-á t) disposto na Lei n.o 5.381, de 9 de fevereiro de
1:::168, _ara. os Municípios que vierem a ser criados na vigência deste Decreto.
Art 5. Cl Para os trabalhadores que tenham fixado por lei o máximo
~ jornada diária de trabalho em menos de oito horas, o salário-mínimo
hcràrfo será igual ao da nove, tabela multiplicado por oito e dividido por
anuerc máximo legal.
Art. 6.° O presente Decreto entrara em vigor em 1 de maio de 1972,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 27 de abril de 197:.:.; 151.0 da Independência e 84.° da República.
EMÍLIO G. MEDICI
Júlio Barata

1'.1 Região: Estado do Acre .........
2fJ. Região: Estado
Amazonas,
do
Território Federal de Rcndôrua e
Território Federal de Roraima ..
3~ Região: Estado do Pará e Território Federal do Amapá .......
4~ Região: Estado do Maranhão ..
5~ Região: Estado do Piauí ........
6?< Região: EstadO do Ceará
7?< Região: Estado do Rio Grande
do Norte
SI!- Região: Est~d~' d~' ·P~~·~ib~······
9\t Região: Estado de Pernambuco
P Sub-Região: Municípios de Récite e Olinda
2fJ. Sub-região: De~'a:i~' M;;rii'c'ípio~
10l1> Região: Estado de A,lagoas ......
lP Região: Estado de Sergipe ......
12\t Região: Estado da Bahia
1~ Sub-região: Municípios de s.uvador, Alagomhas, Biriting...,
Brumado., Camaçari, Candeias,
Catu, Feira de Santana, Ilhéus.
Itabuna, Itajuípe, Lauro de
Freitas, Mata de São João,
Pojuca, Santo Amaro,
Sã)
Francisco do Conde, São Sebastião do Passé, Serrinha, Simões Filho e Tucano
2~ sub-região: Demais Muriic'ípi;~
13l1> Região: Estado de Minas Gerais
14~ Região: Estado do Espírito aantc
15ª' Região: Estado do Rio de J"aneiro ............................

REGIõES E SUB-REGIõES

mínimo em moeda
para o trabalhador
calculado na base
dias ou 240 horas
de trabalho

268,80

206,40
182,40
268,80
225,60

182,40

182,40

206,40
182,40

182,40
182,40

II
I

I

I

I

II

I
I
I

I
I

I

I

206,40
206,40
182,40
182,40
182,40

I

I

206,40

Mensal

8,96

7,52

6,88
6,08
8,96

6,08

6,88
6,08
6,08

6,08
6,08

6,88
6,08
6,08
6,08

6,88

I

I

I
I
I
I
I

I

i

I

I
I
I
I
I
I

I
I

1,12

1,12
0,94

0,76

0,85

0,'16
0,76

0,'16

0,86

0,76
0,76

0,76

0,86
0,75
0,76

0,86

0,86

6,88

I
I
I
I

I Horário

Diário

Cruzeiros (Cr$)

Salário
corrente
adulto
de 30

\

43

55

54
54
54
51

11

12
27

11
31

10
10

28

30

30

8
8
10
8

27
2'1"
27
34

55
55
56
53

16
16
13
11

23

11

11
12

I

I
I

I
I
I

27
27

24
29
26
30

23

29

55
55

I

I

51
49
53
51

I

Habitação Vestuário

I

50

taçãc

Allmen-

Percentagens

I

I

I
I
I

I

I

I

I

I

6

5
5
6
5

5
5
6
4

6
5

5
5
6
5

5

9

Higiene

(%)

II

I

I

I
I

I

I

II

I

1

1
1
1
1

5
5
1
1

1
1

4
1
2
3

6

1

porte

Trans-

Percentagem do salário mínimo para efeito de desconto
até a ocorrência de 70%, de que trata o art. B2
da Consolidação das Leis do Trabalho

TABELA .A' QUE SE REFERE O ART. 19 DO DECRETO NQ 70.465, DE 27 DE ABRIL DE 1972

Região: Estaao da Guanabara ..

~UB-REGIõES

21ll22ll23\).

201).

19~

Região: Estado de Santa Catarina
1ll- Sub-região: Municípios de Florianópolis, Blumenau, Brusques, Campos Novos, Concórdia, Crtcíúma, Gaspar, Ilhota,
Itajaí, Joaçaba, .Ioinville, La..
ges, Lauro Muller, Orleans,
Porto União, Siderópolis, Tubarão e Urussanga
.
2ll- Sub-região: Demais Municípios
Região: Estado do Rio Grande
do Sul
.
Região: Estado de Mato Grosso
Região: Estado de Goiás
.
Região - Distrito Federal
.

Região: Estado de São Paulo ..
181!- Região: Estado do Paraná
I'! Sub-região:
Municípios de
Curitiba, Antonina, Apucarana,
Arapongas, Araucária, Assai,
Bandeirantes, Cambé, Campo
Largo, Campo Mourão, CaSf'Rvel, Colombo, Cornélio procópio, Foz do Iguaçu, Francisco
Beltrâo,
Guarapuava, Iratl.
Jacarezinho, Londrina, Mandaguarí, Maringá, Nova Esperança, Paranaguá, Paranavaí, Pato Branco, Píraquara, Ponta
Grossa, Porecatu,
Rolândia,
São José dos Pinhais, 'I'oledo
e União da Vitória
.
2~ Sub-região: Demais Municípios

17~

16~

REGIõES li

249,60
206,40
206,40
268,80

249,00
225,00

8,82
6,88
6,88
8,96

8,32
7,52

1,04
0,86
0,86
1,12

0,94:

1,04

44
49
51
50

5'1
5'1

55
55

1,04

0,94

8,32
7,52

tação

249,60
225,60

Horário
50
43

I
1,12
1,12

Diário
8,96
8,96

I·
Alimen-

i

l
I

29
22
25

:~4

24
24

22
15
21
13

13
13

14

14

14

13

24

I

I

Vestuário

I

24

33

25

Habitação

I

Percentagens

I

I

I

6

6

'I
'I

5
5

6
6

6

3

1

1

1
1

6

4

porte

Trans-

6

I
6

Higiene

(%)

Percentagem do salário mínimo para efeito de desconto
até a ocorrência de 70%. de que trata o art. 82
da Consolidação das Leis do Trabalho

268,80
268,80

Mensal

Cruzeiros (Cr$)

adulto calculado na base
de 30 dias ou 240 horas
de trabalho

Salário infnhnoem moeda
corrente para o trabalhador
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DECRETO N° 70 .466

~

DE 27

DE

DE 1972

ABRIL

Redistribui,
com
os
respectivos
ocupantes, para o Quadro de Pessoal
- Parte Especial - do Iâítustério
da Justiça, cargos originários da eztinta Companhia Nacional de Nave,
gação Costeira - Autarquia Federal
e da outras providências.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artlgo 81, item UI, da Constituição, e
tendo em vista
disposto no artigo
99, § 2°, do Decreta-lei n" 200, de 25
de fevereiro de 1967, decreta;

°

Art.

1° Ficam redístrlbuídos. para
Parte Especial - do Ministério da Justiça. '1;<
seguintes cargos integrantes do Qua
dro de Pessoa. _. Parte Suplementar
- do Ministérío dos 'I'ransportes. com
os respectivos ocupantes, ortgtnárros
da extinta
Companhia Nacional di?
Navegação Costeira - Autarquia Pederal, mantido
regime turídlco e
previdenciário dos servidores:

o Quadro de Pessoal -

°

Eletricista Lnstauuior -

A-802.8-A

Aroldo dos Santos Gonçalves
Ivan Vieira de Oliveira
Mecânico de Máquinas

~

A-1306-10-C

Benedito Costa
Denil Bitencourt
Art. 2° O Ministério dos Transportes remeterá ao órgão de Pessoal
do Ministério da Justiça, no prazo de
30 (trinta) dias, a contar da publicação deste Decreto, os assentamentos
individuais dos servidores aqui mencionados.
Art. 3° O disposto neste Decreto
não homologa situação que, em virtude de sindicância, inquérito administrativo, ou revisão de enquadramento,
venha a ser considerada nula, ilegal
ou contrária às normas administrativas aplicáveis à espécie.
Art. 4° Os ocupantes dos cargos
ore redistribuidos continuarão a perceber seus vencimentos e vantagens
pelo órgão de origem, até que orçamento do Ministério da Justiça consigne os recursos necessártos ao pagamento da despesa
resultante do
cumprimento deste ato.

Art. 5° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 27 de abril de 1972;
151 0
da Independência e 84° da
República.
EMÍLIO G. MEDICI
Alfredo Buzaid
M ária David A ndreazza

DECRETO N° 70. 467

~

DE 2 DE

MAIO DE 19"72

Da nova redação ao artigo 31 do Regulamento da Inspetoria-Geral da
Aeronáutica, aprovado pelo Decreto
11° 64.284, de 31 de março de 1969.
O Presidente da República, usando
O{1S atribuições que lhe confere o arttgc 81, item III da Constituição, decreta:
Art. 10 O artigo 31 do Regulamento da Inspetoria-Geral da Aeronáu~kl1, aprovado pelo Decrete n'' 64.284,
de 31 de março de 19ô9. cessa a vtgot at com a seguinte redacào:
"Art. 31. Os Subinspetores são Majores-Brigadeiros ou Brigadeiros do
Quadro de Oficiais Aviadores dn Ativa."
Art. 2° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua oubtícaçâo, revogadas as disposições P'TI contrário.

Brasília, 2 de maio de 1972;
151~ da Independência e 84° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI
J. Araripe Macêdo

DECRETO N° 70.468

DE 2 DE

MAIO DE 1972

lzetijica o Decreto n° 70.110, de 3 de
tenereiro de 1972, que redistriouíu:
cargo, com o respectivo ocupante,
'para o Ministério da Aeronáutica.

C Presidente da República, usando
d-s atribuições que lhe c nfere o ar-

ttgo 81, item !II, da oonsututção. e
tendo em vista o que consta do PrJcesse n" 906-72, do Dena.etamento Admmistrativo do Pessoal Civil (DASI'),

cecreta:
Art. }O Passa a ter a seguinte reãacão o ar-tigo 10 do Decreto ns 70.11/J,
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de 3 de fevereiro de 1972., publicado
no Diário Oficial de 4 seguinte:
"Art. I" - Fica -edlstrtbuído
para J Quadro de Pessoal - Parte

Permanente - do Ministério da
Aeronáutica, um cargo de Mecânico de Motores a Combustão, código
A~1305.8-A,
com o respectivo

ocupante, Raimundo Jose Alves
Furtado, do Quadro 'íe Pessoal -te
extinto Fundação Brasil-Central,

órgão absorvido pela Superintendência

do

Desenv nvímento

'ia

Região Centro-Oeste (BUDECO,.

do Ministério do Incertor, manttdo u regime jurídico pessoal j . .)

servidor. "
Art. 2." Os efeitos deste Decreto retroagem a 4 de fevereiro de 1972.
Art. 3" Revogam-se as disposições

em contrário.

Brasília, 2 de maio de 1972;
151" da Independência. e 84° da
República.
EM:t;LIo G. MÉDICI
J. Araripe Macêdo
José Costa Cavalcanti
DECRETO N° 70.469 -

DE

3

DE

MAIO DE 1972

Autoriza o funcionamento da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras
"Nove de Julho" - São Paulo, SP.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o Rrtigo 81, item IH, da Constituição. de
acordo com o artigo 47 da Lei
.
n'' 5.540, de 28 de novembro de 1968,
alterado pelo Decreto-Lei n" Q42. de
9 de setembro de 1969, e tendo em
vista o que consta do Processo ....
n'' CFE - 1.427-70 do Ministério da
Educação e Cultura, decreta:
Art. 1° Fica autorizado o funcionamento da Faculdade de wilosoffa
Cíêncras e Letras "Nove de Julho":
com os cursos de Pedagogia, Matemática, Estudos Sociais e Letras, manttda pela Associação Educacional "Nove de .tulho", com sede em São Paulo, Estado de São Paulo.
Art. 2° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília,
3 de
maio de
1972·
151"
da Independência e 84° d~
República.
EMÍLlO G.

MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

DECRETO N° 70.470 -

DE 3 DE

MAIO DE 1972

Autoriza o funcionamento da Faculdade de Educação e Ciências "Nova
Piratininga" - São Paulo.
O Presidente da República, .isanúo
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição. de
acordo com o artigo 47 da Lei
.
n- 5.540, de 28 de novembro de 1968,
alterado pelo Decreto-Lei nv 842, de
9 de setembro de 1969, e tendo em
vista o que consta do Processo
n'' CFE - 35-71 do Ministério da
Educação e Cultura, decreta:

Art. 1° Fica autorizado o fundonamento da Faculdade de Educação
e CIências "Nova Piratininga", com
os cursos de Pedagogia e Matemátfca, mantida pela Sociedade Civil e
Educacional "Nova Píratmmga" com
sede em São Paulo, Estado de São
Paulo.
Art. 2° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Brasnía, 3 de maio de 1972;
151° da Independência e 84° da
RepúblIca.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

DECRETO N° 70.471 MAIO

DE 3 DE

DE 1972

Retifica o Decreto n° 70.351, de 29 de
março de 1972, que redistribui cargo, com a respectiva ocupante, para o Estado-Maior das Forças Ar-

-maaae.

o Presidente da República, usando das atribuições que lhe confere o
artigo 81 item lII, da Constituição.
e tendo em vista o que consta do
Processo n- 1.692-72, do Departamento Administrativo do
Pessoal Civil
(DAS?), decreta:
Art. 1° Fica retificado o artigo 1°
do Decreto n« 70.351, de 29 de março de 1972, publicado no Diário Oficial de 3 de abril seguinte, que paesa a vigorar com a seguinte redaçâo:
"Art.
10. Fica redístrtbuído.
com a respectiva ocupante, para o

Aros
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Quadro de Pessoal - Parte Permanente - do Estado-Maior das
Forças Armadas, um cargo de
Bibliotecário, código EC-lO!. 20.B.
oriundo do extinto Quadro Especial de Pessoa] da Faculdade de
Direito de Sergipe, incorporada à
Fundação
Universidade Federal
de Sergipe, mantido o regime juridico da servidora."
Art. 2° Os efeitos deste Decreto retroagem a 3 de abril de 1972.
Art. 3° Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília,
3 de
maio de
1972;
151
da
Independência e 84° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI
0

Jarbas G. Passarinho

DECRETO N° 70.472 MAIO DE 1972

DE

3

DE

Torna sem efeito a redistribuição de
servidor do Ministério dos Transportes para o Ministério do Exército, e dá outras providências.

o

Presidente da República, usan-

EXF.cU'I'IVa
DECRETO N° 70.473 MAIO DE 1972

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, de
acordo com o artigo 47 da Lei
.
n'' 5.540, de 28 de novembro de 1968,
alterado pelo Decreto-Lei n'' 842, de
9 de setembro de 1969, e tendo em
vista o que consta do Processo
n- CFE - 421-71 do Ministério da
Educação e cultura, decreta:
Art. 1° Fica autorizado o funcionamento do Curso de Pedagogia, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de 'I'íbírtçá, mantido pela Associação Tibiriçá de Educação, com sede em São Paulo, Estado de São Pau-

lo.
Art. 2° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação. revogadas as disposições em contrário.
Brasília,
3 de
maio de
1972;
151° da Independência e 84° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

artigo 81 item IH, da Constituição,
e tendo em vista o que consta do
Processo n" 4.032-71, do Departamento Administrativo do Pessoal Civil,
decreta:
Art. 1° Fica sem efeito a redistribuição de um cargo de Motorista, código CT-401.12.C, ocupado por Abel
Batista Chagas, integrante do Quadro de Pessoal - Parte Especial, do
Mínísterio dos Transportes, para
idênticos 'Quadro e Parte do Mlnlstério do Exército, efetuada pelo Decreto n'' 67.275, de 25 de setembro de

Jarbas G. Passarinho

Art. 2° Este Decreto entrara em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasflla,
3 de
maio de
1972;
151° da Independência e 84° da
República.
E:MÍLIO G. MÉDICI

Orlando Geisel
Mário David And1'eazza

DE

Autoriza o funcionamento do Curso
de Pedagogia da Faculdade de Fi.loeotía, Ciências e Letras de Tibi1'içá - SP.

do das atribuições que lhe confere o

1970.

DE 3

DECRETO N° 70.474 MAIO DE 1972

DE 4 DE

Redistribui, com o respectivo ocupante, para a Universidade Federal de
Juiz de Fora, cargo da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, e dá outras providências.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e
tendo em vista o que estabelece o §
2° do artigo 99, do Decreto-lei n'' 200,
de 25 de fevereiro de 1967, decreta:
Art. 1° Fica tedistrtbuído. com
o
respectivo ocupante, para o Quadro
'único de Pessoal da Universidade Federal de Juiz de Fora, um cargo de
Professor de Cursos Isolados, código
l!:C-512.15, ocupado por b'ernendo Vaca Gonzalez. integrante de t -Iêntíco
Quadro da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro.
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Art. 2 0 A redistribuição de que tra-

ta este Decreto não homologa situaL=~O que, em virtude de
sindicância.
inquérito administrativo ou revisão
<te enquadramento, venha a ser considerada nula, ilegal ou contrária ue
normas administrativas em vigor.
Art. 3° O ocupante do cargo ora
redistribuido continuará a perceber
seus vencimentos e vantagens pele,
órgão de origem, até que o orçamen-

to da Universidade Federal de Juiz
de Fora consigne os recursos necessários ao pagamento das despesas re-

aultantee do cumprimento deste ato.
Art. 4° O órgão de pessoal do Minístérlo da Agricultura remeterá ao
no Ministério da Educação e Cultu-

ra, no prazo de 30 <trinta) dias.

a

contar da publicação deste Decreto,

os assentamentos funcionais do servidor mencionado no artigo 1°.
Art. 5° Este Decreto entrará em vígur na data da sua publicação, revogadas ,as disposições em contrário.
Brasília, 4 de maio
151.Ç1 da Independência
Repúhlica ,

de
e

1972;
da

34.9

EMÍLIO G. MÉDICI

L, F. Cirne Lima

Jarbas G. Passarinho

DECRETO N° 70.475 -

DE 4 DE

MAIO DE 1972

Decreta a intervenção federal no Município de lrapuru, Estado de São
Paulo.

o

Presidente da República, no uso
da atribuição que lhe confere o artigo 3° do Ato Institucional n'' 5, de
13 de dezembro de 1968, e tendo em
conta o artigo 182 da Constituição,
resolve;
Art. 1" Fica decretada a intervenção federal no Município de Irapuru,
no Estado de São Paulo.
Art. 2° :Ê:: nomeado Interventor no
Município o Senhor Antônio Freio,
contabilista e agricultor, natural da
cidade de Marília, naquele Estado, o
qual tomará posse perante o Ministro
de Estado da Justiça.

EXECUTIVO

Art. 3° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 4 de maio de 1972;
151° da Independência e 84° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Alfredo Buzaid

DECRETO N.o 70.476
MAIO DE 1972

»s 4 DE

Autoriza o [uncioruimento ao Fccuidade de Filosofia, Ciências e í.etras de Registro - Estado (,,8 Sâo
Paulo.
o Presidente da Repnnliea usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item 111, da Consrn.uíção, de
acordo com o artigo 47 da. Lei 11.°
5.540, de 28 de novembro de 1968,
alterado pelo Decreto-lei n.s 842, de
9 de setembro de 1969, e tendo em
vista o que consta do Processo n."
772-71 do Ministério da Educação e
Cultura, decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o tuncfonamento da Faculdade de r'nosor-e.
Ciências e Letras de Registro, com
os Cursos de Estudos S"l'~ÜJ.lS Pedagogia, Letras (Licenciatura do 1." grau)
e Ciências (Licenciatura do 1.0 grau) ,
mantida pela Sociedade de Cultura
e Educação do Litoral Sul, com sede
em Registro, Estado de São Paulo
Art. 2.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua punlícacao, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 4 de maio de 1972;
151.° da Independência e 34.° da
República.
EMÍLIO G. MÊDICI

Jarbas G. passarinho

DECRETO N." 70.477
MAIO DE 11172

DE 4 DE

Autoriza o funcionamento da Faciüdade de Ciências A. timimntrctrcas e
São P'.I.UlO
Contábeis Tabajara - S.P.

o Presidente da Renubtica, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item 111, da Cnl1.5Ptl> çá i, de
acordo com o artigo 4·7 de. Lei 11.
5.540, de 28 de novembro de 1968,
Q
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'alterado pelo Decreto- lei n." B42, ce
'9 de setembro de 1969, E tend-i em
"vista o que consta do Processo CFE
n.v 015-72 do Ministério da Educação
e Cultura, decreta:
Art. 1." Fica autorizado o runotonamento da Faculdade de Ciências
Administrativas e Contábeis I'ana ja-ra, com os cursos de Actmimstraçáo
e Ciências Contábeía, mantida pelo
Instituto Educacional 'raoejara, com
'sede em São Paulo, Estado de Sâo
.Paulo ,

Art. 2." Este Decreto entrará em
vigor na data de sua pubhcação, re-vogadas as disposições em contrário.
Brasília, 4 de maio de 1972;
-151.° da Independência e 84.° da
República.

de um ano, prorrogável mediante novo decreto, sem prej.nzo de sua caducidade, em qualquer tempo, se
ocorrer a conclusão dos tr abarhoa
contratados ou a extínçâo das cbrtgaçôes respectivas, na forma da lei
ou do contrato.
Art. 3.°. Este Decreto entrara em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrario.
Brasília, 4 de maio de 1972.
151.° da Independencta e 84.0 da
República.
EMÍLIO G.

DECRETO

EMÍLIO G. MÉDICI

Jarbas G. passarinho

DECRETO

N," 70A'18 MAIO DE lín2

D3 4 DE

-Conceâe autorização às companhias
holandesas Adriaan llolker ltitcrnational N. V., {fan Hattum en
Blankevoort N. V. ;!> Hcíumâectie
Aaneming Maatschappij N. V. para operarem em .igwls brasileiras
com embarcações eetr.sncer-oe, ,~flS
serviços que especifica.

o Presidente da Republtca, usando
.da atribuição que lhe confere o artigo 81, item III da Oonstituiçâo, de.creta:
\
Art. 1.0. E' concedida autorização
.às companhias holandesas Adrlaan
Volker Internatdonal N. V. ,Van Hattum en Blankevoort N. V. e Hvl.landsche Aaneming Maatscuappí l N.
,V., para operarem, em águas brasileiras, com as embarcaçoee especiais
"Geopctes X", de nactonuhoarte 111.gtesa, "Blíedrecht XXI" ~~ "Bulgersteín", de nacionalidade
holandesa,
.dadas em afretamento a Míneraçôes
Brasileiras S.A. - MBR, nos serviços constantes do contrato entre as
mesmas partes celebrado a 11 de fevereiro de 1972, para construçé,o de
ur., canal navegável '3 um terminal
.marítlmo na Ilha de Guaiba, baia de
Sepetiba.
Art. 2.°. A autorlzaçao de que traca este Decreto vigorará pelo prazo

MÉDICI

Adalberto de Barros Nunes
Antônio Dias Leite Júnior
N° 70.479
MAIo DE 1972

DE 4 DE

Retifica anexo do Decreto n° 51. 527,
de 31 de julho de 1962, que .rprovou o enquadramento dos cargos e
junções do Ministério da Marinha.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item III, da Constituição,
decreta:
Art. l° Fica excluído do anexo que
acompanha o Decreto n'' 51.527, de
31 de julho de 1962, que aprovou o
enquadramento dos cargos e funções
do Ministério da Marinha, o servidor Antônio Francisco Ricardo, ocupante do cargo de Pedreiro
.
A-10l.lO.C.

Art. 2° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 4 de
maio de
1972;
151° da
Independência e 84° da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Adalberto de Barros Nunes

DECRETO

N° 70.480
MAIO DE 1972

DE 4

DE

Altera o Decreto n° 70.435. de 18 de
abril de 1972, e dá
outras providências.

O Presidente da República, usando das atribuições que lhe confere o
artigo 81, item III, da Constttuíçâo,
e tendo em vista o disposto no artí-
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go 4° do' Decreto-lei n'' 1.199, de 'l.7
de dezembro de 1971, decreta:
Art. 10 E' acrescido ao parágrafo
único do artigo lodo Decreto
.
n» 70.435, de 18 de abril de 1972, o
seguinte inciso:
"lU - Itens 15.07.01.01 a 15.07.01.06,
15.07.01. 08,
15.07.01.10,
15.07.01.11,
15.07.01.14,
15.07.01.20,
15.07.01.24 e
15.07.01. 99"
Art. 2° Revogadas as
disposições
em contrário, este Decreto entrará
em vigor na data de sua publicação.
Brasília,
4 de
maio de
1972:
da Independência e 84° da
1510

República.

EMíLIO G. MÉDICI

Antônio Delfim Netto

DECRETO N° 70.481-

DE

5

concessões anteriores, regularmente
outorgadas no referido Estado, as
mesmas passarão para h Companhia
Telefônica do Ceará.
Art. 3° O prazo de concessão é de
30 (trinta) anos, a contar da publicação do presente Decreto. devendo o
-espectdvo contrato ser esslnado com
o Ministro de Estado das Comunicações ou autoridade por ele designada,
dentro de 60 (sessenta) dias após
aouela data, de acordo L:Om as cláusulú que com este baixam. rubricadas
velo Secretário-Geral ia mesmo Minlstérío. sob pena de se tornar sem
er eito, desde logo, o presente Decret" .

Art. 4° Revogam-se ~5 disposições
em contrário.
Brasília, 5 de maio de 1972;
151° da Independência e 84° ia
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

DE

MAIO DE 1972

Declara extintas as -oncessões da
Companhia Telefônica de Fortaleza
e Companhia de Teler:omunicações
do Ceará, outorga concessão à Companhia Telefônica ia Ceará
COTELCE - para executar serviços
de telefonia público »rcano e interurbano no Estado âo Ceará.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o arttgn 81, item IH, da Oonstdtulçâo, e
tendo em vista o disposto no artigo
B". item XV, letra "a", da mesma
Constituição, decreta:
Art. 1° Ficam declaradas extintas
as concessões outorgadas à Companhia Telefônica de "ortaleza e à
C-ompanhia de Telecomnnícações -ío
Ceará para execução -íos serviços ::1<'1
telefonia público urbano do Munícípíc de Fortaleza e Incerurbano em
todo o Estado do Ceará,
Art. 2° Fica outorga-ta à Companhia Telefônica do Ceará .
COTELCE; com sede J;{ cidade de
Fortaleza, concessão j.ara executar
servícos de telefonia púbnco urbano e
interurbano em todo o €.stado do Oealá. respeitadas as concessões regularmente outorgadas pelos poderes concedentes da época, antertores à vlgênC1J'i. da Constituição do Brasil, de 24
de janeiro de 1967.
Parágrafo único. À medida que forem extintas, a qualquer título, as

Huqíno C. Corsetti

DECRETO N° 70.482
MAIO DE 1972

DE 9 DE

Classifica os órgãos de deliberação coletiva existentes na área do Ministerto da Agricultura.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artígu 81, item III, da Constituição. e
tendo em vista o disposto na Lei ...•
n'' 5.708. de 4 de outubro de 1971, decreta:
Art. 15' Ficam classificados, de acr-J.do com o Decreto n- 69.382. de 19 de
outubro de 1971, os seguintes órgãos
de deliberação coletiva existentes na
área do Ministério da Agricultura:
I - órgãos de 2° grau (letra "b"
do artigo Iodo Decreto n- 69.382, de

(971) :

Conselho do Fundo Federal Agropecuário.
Il - órgãos de 3° grau (letra "c"
do artigo lodo Decreto n'' 69.382, de
(971) :
Conselho Deliberativo da Supe-

a'

cintendêncía do Desenvolvimento da
pesca;
b) Grupo Executivo de Eletrtftcacão
Rural; e
c) Grupo Executivo de Movimentaçào de Safras
da Superintendência
Nacional de Abastecimento.
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Art. 2° Ficam extintos 4 cargos em
comissão, símbolo 2-C, de membros do
Conselho do Fundo Federal Agro-Pecuário, criados pelo art. 6° § 1°, da
LeI Delegada n- 8, de 11 de outubro
de 1962.
Art. ;j0 Será observado, pelos órgãos a que se refere este Decreto, o
número de sessões mensais emunera-tas esta')elcc~à rios respectivos regulamentos, não podendo ultrapassar
a previsão do artigo 2°. § 3°, do Decreto n- 69.382, de 19 de outubro de
1971.
Art. 4° Este Decreto entrará em vigor na "ata de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 9 de maio de
HJ72;
151° da
Independência e 84" da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI
L. F. Cirne Lima

DECRETO N° 70.483
MAIO DE 1972

DE

9

DE

Torna sem efeito aproveitamento de
disponível no Quadro de Pessoal ao
Ministério da Marinha.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, 6
tendo em vista o que consta do Processo n- 1.675-72, do Departamento
aaministrativo do Pessoal ctvn. ...
(DASP), decreta:
art. 1° Fica sem efeito o aproveitamenta no cargo de Auxiliar de Portaria, código GL-303. 7.A, do Quadro
de Pessoal - Parte Permanente .do Ministério da Marinha
de .Ioao
Fernandes Campos
Neto, constante
da alínea c do artigo 1° do Decreto
n- 69.520, de 9 de novembro de 1971,
publicado no Diário Oficial de 10 segumte, como em disponibilidade em
Igual cargo do Quadro de Pessoal do
Instituto de Previdência e Assistência
dos Servidores do Estado.
Art. 2° Este Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 9 de maio de
1972;
151" da
Independência e 84° da
Repúbhca ,

EMÍLIO G. MÉDICI

Adalberto de Barros Nunes
JÚlio Barata:

DECRETO N° 70.484 MAIO DE 1972

DE

9

DE

Torna sem efeito aproveitamento, no
Quadro de Pessoal do Ministério da
Marinha, de servidores disponíveis
do Hospital dos Servidores do Estaao e do Instituto de Preouléncia
e Assistência dos Servidores do Estado.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o arLigo 81. item UI, da Constttuiçâo. e
tendo em vista o que consta do Processo n'' 487-72, do
Departamento
Administrativo do Pessoal Ctvíl . ...
(DASP), decreta:
Art. 1" Ficam sem efeito os segumtes aproveitamentos
de dlsponívets,
nos cargos abaixo indicados ao Quadro de Pessoal - Parte Permanente
- do Ministério da Marinha, C(JJ;Stante dos Decretos adiante enumerados:
a) no cargo de Servente, código ..
GL-1D4.5:
José Ribamar Pereira, disponível do
Quadro de Pessoal do Hospital dos
Servidores do Estado, constante do
Decreto n'' 69.520, de 9 de novembro
de 1971. publicado no Diário Oficial
de 10 seguinte;
b) no cargo de Escrevente-Datilógrafo, código AF-204.7:
Hélio Macyglía e Marina Noronha
Paiva, disponíveis do Quadro de PfSsoal do Instituto de Previdência e Assistência dos
Servidores do Estado,
constantes do Decreto n" 69.718, de
9 de dezembro de 1971, publicado no
Diário Oficial de 10 seguinte;
c) no cargo de Oficial de Administração, código AF-201.12.A:
Oswaldo do Araguaia Simon, disponivel do Quadro de Pessoal do Hospital dos Servidores do Estado, constante do Decreto n» 69.840, de 27 de
dezembro de 1971, publicado no Diário Oficial da mesma data;
d) no cargo de mecrtturárto, código
AF'-2D2.8.A:
Dulce da Graça Costa, disponível
do Quadro de Pessoal do Instituto de
Previdência e Assistência dos Servidores do Estado, constante do Decreto n- 69.860. de 30 de dezembro de
1971. publicado no Diário Oficial de
31 seguinte.
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Art. 2" Este Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, D de maio de
1972;
151" da
Independência e 84° da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Adalberio de Barros Nunes
Júlio Barata

código CT-401.8.A, do Quadro
dePessoal - Parte Permanente - do'
Ministério da Marinha, de Adílio de
Almeida e Júlio Simões Estrela, dísponíveís do
Departamento Nactonar
de Obras de Saneamento, constantes
do Decreto n" 69.518, de 9 de novembro de 1971, publicado no Diário Oh~
cial de 10 seguinte.
Art. 2° Fica, igualmente, sem efer-

to o aproveitamento em cargo de EsDECRETO N° 70.485, -

DE

9 DE

MAIO DE 1972

Torna sem. efeito aproveitamento, no
Quadro de Pessoal do Ministério da
Marinha, de servidores disponíveis
ao Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado
e do Departamento Nacional de
Obras de Saneamento.

O Presidente da República. usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item UI, da Constttulçâo, e

tendo em vista o que consta dos Pro-

cessos n-a 6.905-71 e 1.169-72 do Departamento Administrativo do Péssoal Civil, decreta:
Art. 1° Ficam sem efeito os aproveitamentos, em cargos de Motortsta.
DECRETO N° 70.486 -

crevente- Datilógrafo, código AF-204. 'l
de iguais Quadro, Parte e Ministério
a que se refere o artigo anterior, de
Marina Noronha Parva. disponível do
Instituto de Previdência e Assusrência dos Servidores do Estado, conetante do Decreto n- 69.718, de 9 de
dezembro de 1971, publicado no Diário Oficial de .10 seguinte.
Art. 3" Este Decreto entrara em vtgor na data da sua publicação, revcgadas as disposições em contrário.
Brasília, 9 de maio de
1972;
151° da
Independência e 84° da
República.
EMÍLIO G.

MÉDIcI

Adalberto de Barros Nunes
Júlw Barata
Jose Costa Cavalcanti
DE

9

DE MAIO DE

1972

Abre ao Ministêrio da Justiça em lavor da Divisão de Segurança e Informações, o credito suplementar de Cr$ 246.500,00, para reforço de doiaçoes consignadas no Vigente Orçamento.

o Presidente da Republíca, usando da atribuição que lhe confere c
artigo 81, ítem IH, da Constituição, e da autorização contida no artigo 6°
da Lei n'' 5 _754, de 3 de dezembro de 1971, decreta:
Art. l° Fica aberto ao Ministério da Justiça, em favor da Divisão
de Segurança e Informações, o crédito suplementar no valor de
.
Cr$ 246 _500,00 (duzentos e quarenta e seis mil e quinhentos cruzeiros), para
reforço de dotações orçamentárias consignadas ao subanexo 20.00, a saber:
Cr$ 1,00
20.00
2U.08

2008.0809.2009
3. 1. 1. O 3.1.1.1 02
3.2.3. O

M1NIST"RIO DA JUSTIÇA
Divisão de Segurança e Informações

Assessoria Relacionada

à

Segurança Nacional

Pessoal
Pessoal Civil
Despesas Variáveis
.
Transferências de Assistência e Previdência

230.000

Social

3.2.3.3
3.2.5.0

Salário-Família
Contribuições de Previdência Socíal ,
TOTAL . .

.
.

1.500
15.000
246.500
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Art. 2° Os recursos necessários á execução deste Decreto decorrerão
de anulação parcial de dotação orçamentária consignada no vigente Orçamento ao subanexo 20.00, a saber:
crs 1,00
20.00 - MIN1STERIO DA JUSTIÇA
2U.08 - Dívzsão de Segurança e Informações
Atividade -

2008.0809.2009

Serviços de Terceiros
Remuneração de Serviços Pessoais
246.500
Art. 3° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as dísposíçóes em contrário.
3.1. 3. O 3.1.3.1 -

Brasnía,
Repubnca .

9

de

maio

de

1972; 151°

da

Independência

e 84°

da

EMíLIO G. MÉDICI

Alfredo Buzaid
Antônio DeZ/1m Netto
João Paulo dos Reis vezzoso

DECRETO N° 70.487 -

DE 10 DE

DECRETO N° 70.488 -

DE 10 DE;

MAIO DE 1972

MAIO DE 1972

Declara de utilidade pública, para
fins de desapropriação, o imóvel,
situado à rua Cônego Tostes - Taquort, Estado do Rio Grande do
Sul, casa onde nasceu o Presidente
Marechal Arthur da Costa e Sil-

Declara de utaiaoae pública a Assoczcçéc Beneficente "Noçuetra de
Souza,", com sede em Casimiro de
Abreu, Estado do Rio de Janeiro.

va.

o Presidente da República, no uso
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IIl, da Constituição, e
nos termos do actígo 5°, letra "1", do
Decreto-lei n'' 3.365, de 21 de junho
de 1941, decreta:
Art. 1° FIca declarado de utilidade pública, para fins de desapropriação, e para ser preservado como patrimônio hlstóríco, o imóvel situado
à rua Cônego Tostes, na cidade de
Taquari, Estado do Rio Grande do
Sul casa onde nasceu o Presidente
Marechal Arbhur da Costa e Silva.
Art. 2° Fica autorizado o Ministério da Educação e Cultura, através do
Instituto Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), a tomar as provídênCiRE
necessàrfas para efetivar, com
recursos próprios, a desapropriação
prevista no artigo anteríor .
Art. 3° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 10 de
maio de 1972;
1510 da Independência e 840 da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Jarbas G. Passannho

O Presidente da República, usando
ela atribuição que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição, e
atendendo ao que consta do Processo M. J n- 2.967, de 1971, decreta:
Art. 16 E' declarada de utilidade
pública, nos termos do artigo 1° da
Lei nv 91, de 28 de agosto de 1935,
combinado com o artigo 19 do Regulamento aprovado pelo Decreto
nc 50.517, de 2 de maio de 1961, a
Associação Beneficente "Nogueira de
Souza", com sede em Casimiro de
Abreu, Estado do Rio de Janeiro.
Art. 29 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 10 de maio de 1972;
151" da
Independência e 84° da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Alfredo Buzaid

DECRETO N° 70.489 MAIO

DE 10 DE

DE 1972

Declara de utilidade pública a Associação Jacutinguense de Proteção à
Criança, com sede em Jacutinga,
Estado de Minas Gerais.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artd-
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go 81 item IH, da Constituição, e
atendendo ao que consta do Processo
M. J. 15.366, de 1971, decreta:
Art. 1° E' declarada de utilidade
pública, nos termos do artigo l° da
Lei n'' 91, de 28 de agosto de 1935,
combmado com o artigo 1° do Regulamento aprovado pelo Decreto número 50.517, de 2 de maio de 1961, a
Associação Jacutinguense de Proteção à Criança, com sede em Jacutinga, Estado de Minas Gerais.
Art. 2° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 10 de maio
151° da Independência
República.
EMÍLIO

G.

de 1972;
e 84° da

MÉDICI

Alfredo Buzaid

DECRETO N° 70.490 MAIO DE 1972

DE

11

DE

Autoriza o funcionamento da Faculdade de Educação de Praia Grande
- Estado de São Paulo.

DECRETO N° 70.491 MAIO DE 1972

DE

11

DE

Declara de utilidade pública a Associação de Proteção à Maternidade,
à intuncía e à Adolescência, com
sede em São Pauto, Estado de São
Paulo.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IlI, da Constituição, e
atendendo ao que consta do Processo
M.J. 201, de 1971, decreta:
Art. 1° :H: declarada de utilidade pública nos termos do artigo 1° da Lei
91, d~ 28 de agosto de 1935, combinado
com o artigo lodo Regulamento aprovado pelo Decreto n'' 50.517, de 2 de
maio de 1961, a Associação de Protecão à Maternidade, à Infância e à
Ádolescência, com sede em São Paulo, Estado de São Paulo.
Art. 29 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 11 de maio de 1972;
1510 da Independência e 84° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Alfredo Buzaid

o

Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item III, da Constdtuícào, de
acordo com o artigo 47 da Lei número 5.540, de 28 de novembro de 1968,
alterado pelo Decreto-lei n'' 842, doe 9
de setembro de 1969 e tendo em vista
o que consta do Processo n- 223.489
de 1972 do Ministério da Educação e
Cultura, decreta:
Art. 1° Fica autorizado o funcionamento da Faculdade de Educação
de Praia Grande, com os cursos de
Pedagogia e Estudos Sociais, mantida pelo Centro de Estudos Universitários de Praia Grande, com sede em
Praia Grande, Estado de São Paulo.
Art. 2° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 11 de maio de 1972;
151° da Independência e 84° da
República.
EMíLIO

G.

MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

DECRETO N° 70.492
MAIO DE 1972

DE 11 DE

Dá nova denominação ao Parque Nacional do Tocantins; altera dispositivos do Decreto n.O 49.875, ae 11
de janeiro de 1961, e dá outras providências.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição, e
nos termos do artigo 5.°, alínea a, da
Lei n." 4.771, de 15 de setembro de
1965, decreta:
Art. 1.° O Parque Nacional do Tocantins, criado pelo Decreto n.s 49.875,
de 11 de janeiro de 1961, passa a denominar-se Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros.
Art. 2.° Os artigos 2.°, 3.0 e 4.° do
Decreto n." 49.875, de 11 de janeiro
de 1961. passam a vigorar com a segumte redação:
"Art. 2.° O Parque Nacional da
Chapada dos veadetros, localiza-
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elo no Est~rlo de GOi~I~, no local
do mesmo nome, com !l su-rcrflcte
de 171.924,54 hectares, compreenele todas as áreas situadas dentro do seguinte perímetro:
come-a na Inte-seccão do aitetrão dos Couros corri a R.odovia
GO-12 (Ponto 1); deste ponto, negue pcíu margem direita do cltado Ribelrãc até o local ern que
este recebe na sua margem es
querela as águas do córrego Almacega (Ponto 2); dai, por uma líIJlI~ reta de direção aproximada
S.O., até G e~pigào da Serra da
Boa Vista (ponto 3); deste ponto, pelo eitftdo esplgâo, em direção aproximada S.O., ate as caoecetras do Córrego Tamboril
(Ponto I±); dai, pela - sua margem
direita, até sua connucncta com
o Córrego cordovil (Ponto 5);
neste ponto, cruza o Cônego Cordovít e segue pela sua margem
direita até a encosta da SAna da
Boa Vista, iocarienua ti, sua jusente (Ponto õ); dai, torna a,
C]:UZfU Q citado córrego e segue
pelo espigão da referida serra em
direções aproximadas de N. O. a
S.O., até o marco n.s 9, da Faecnca Volta da Serra (Ponto 7);
daí, em linha l'C','" de direção
eproxímada K.O., até a oonnuôncía do Cônego Barro Vermelho
com o Ribeirân São Miguel r I'onto 8); deste ponto, seg;Je peja
margem esquenta do citado Córrego, em cureção às suas nnscentes, até it altura d.o marco 2 da
Fazenda Volta da Serra (Ponte
9); dai, em Itnha reta de cnrccao
aprcxlmada N.O., até o marco 3
da mesma razeaõa (Ponto 10);
daí, em linha reta de djre~uo
aproximada N.O., até o marco
4 da citada Faaenda, localizado
à margem esquerda do Hio Preto
(Ponto 11); deste ponto, em nnha reta. POl: 7.425m de direção
aproximada S.O., ate o local que
o Rio Preto f!l~ uma volta abaixo
de duas cachoeiras c connuí com
outra vertente (Ponto 12); oeste
ponto, cruza o no e segue abaixo,
pela suu margem di~:eita, ate a
confluênaía com o Rio Claro
(Ponto 13); deste ponto, pela
margem esquerda do Rio Claro
em dírecãc As suas na~centcs, até
a sua cuní'Iuêncla COm o Ríbeirào
w

Mon:es Claros (Ponto 14); dai,
sob!': pela margem esquerda do
Ribeirão Montes Claros até o local onde recebe as águas do Cór
rego são Domingos (Ponto 15);
dai, cruza o Ribeirão c segue
acima pela margem esquerda do
córrego São Domingos ate sua
cerne da Serra Santana (Ponto
16); de~tp. ponto, em linha reta
de direção aproximada teste, até
o locai denominado Burro MOI'LO,
â margem da Rodovia GO-12
(Ponto 17); dai, tomando-se a
rhrcçuo sul, pela rna.tgem direita
da rooovra, até a sua intersecção
com Ribeirão dos Couros (PQnw

rol).

Art. 3." E' o Ministério da
Agricultura, por intermédio do
rnsututo Brasileiro de oesenvoí-

vimento FiorcsLal, euioneeco a
obter coações e promover as desapronrtações que se fizerem necl:súll·i~s à implantação do Parque Nacional da Chapada dos
veeceírcs.
. Al't. 4.~ As terras, a flora, a
fauna e aG belezas naturais da
região abrangida pelo Parque ficam sujeitas ao regime do Código
Florestal em vigor e de outras
leis concernentes à matérIa."
Arl, 3.~ O Mlmstérto da Agrícultura
baixará. dentro do prazo de noventa
(~U) dias. o Regimento do Parque e
as instruções que se neerem necessúrias ao seu cumprrmcnto,
Art. 4." O presente Decreto entrará em vigor na data de sua nublicaç.'i,o, revogadas as dtsposíçõos em
conbrárío ,
Drasüia, 11

151.0

de

maio

da Independêncíu

República.

de
1972;
e 84." (la

EMÍLIO G. ],1ÉDWl

L. F. Gim!;: Lima
DECRETO N° 70.'.\93 l\WO DE

Dli:

11 Dl;;

Hl72

Declara d-e utilidade pública a Associaçrio Campogrande'l'se eenencen-

te ae Reabilitação _. A.C-RR.,

sede em Campo
Mato Grosso.

aranae.

(:rJln

Estado de

O Presidente da República, usando da atcíbuíção que lhe confere o
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artigo 81. item IH, da Constituição,
e atendendo ao que consta do Processo M.J. 33.617, lle 1970. decreta;
Art.

]0

E' declarada de utnidade

púbüca, nos termos do artigo 1" da
Lei 91, de 28 de agosto de 1935 com-

bmadc com o artigo 1" do Regulamento aprovado pelo Decreto ..... , •.

n.c 50.51'7, de 2

à~.

ma o

.ie

~P61.

DE

11

a

Associação Oampograndense Benetícente de Reabüítaçâo - A.C.B.R., com
sede em Campo Grande, Estado de
Mate Grosso.
Arto 2" Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação. revogacas as disposições em contrário.
Brasnia, 11 de
maio de
1972;
151"
da
Independência (~84" da

Repúbhca .
EMILlO G.

Aureac

MÉDICI

Buzazd

DECRETO N° 70.494 -

DE

MAIO DE 1972

Declara de utilidade publica a asseciação Nossa Senhora do Calvário,
com sede em Guaiara-Mirun, Terríiórta Federal de Rondônia.

o

Presidente da República, usando
da atrrouzçao que lhe contere o -crtígo 81, Item 111, da Oonsut.utçao. e
atenuando ao que consta .]0 Processo
MJ-ti7 7b:d, de 1970, decreta:
Art. 1" E' declarada de utilidade
pública, nos termos do art.igo 1" da
Lei n'' 91, de 28 de agosto de 1935,
combmado com o artagu I" do Regulamento aprovado pelo Decreto
.
n'' 50.517, de 2 de maio de 1961, a
Associação Nossa Senhora do Calvario, com sede em
Guajara-Mirím,
Territorio Federal de Rondônia.
Art. 2° Este Decreto entrara em
vigor na data de sua pubhcaçao, f'!::_
vogadas as dísposiçoes em contrár-io.
Brasília,
11 de
maio de 1972;
151°
da
Jndependêncía e 84° da
República.
EMíLIO

G.

MÉDICI

Alfredo Búzatâ

EXECUTIVO

DECRETO N° 70.495 MAIO DE

DE 11 DE

1972

Declara de uiíluiaâe publica a con!:JTegaçãu Redentorista do Nurte do
Brasil, com sede em Fortaleza. Estoao do Ceará.

O Presidente da República. usando
da atrfbulçào que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e
atendendo ao que consta do Processo
M.J. 3.280, de 1970, decreta:
Art. 1" E' declarada de utilidade
pública, nos termos do artigo 1~ da
r.et 91 de 28 de agosto de 1935. combinado com o artigo lodo Regulamento aprovado pelo Decreto
.
n.s 50.517, de 2 de (li tj(l de 1961. a
Oongf-egaçao Redentorista
do Norte
do Brasil, com sede em Fortaleza, Estado do Ceará.
Art. 2" Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação l'e~
vogadas as disposições em contrario.
Brasrlía, 11 de maio de 1972;
151"
da
Independência e Mo da
Republíca .
EMÍLIO G.

MÉDICI

Alfredo Buzaid

DECRETO N° 70.496 MAIO DE

DE

11

DE

1972

Declara de utilidade pública a As~
eociaçâo Sul-rio-grandense te Corabate 0,0 Câncer, com sede em Porto
Alegre, Estado do Rio Grande do
Sul.
O Presidente da República. usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item lII, da )onstiLuiçà:J,
e atendendo ao que consta ·)0 pro_
cesso M.J. 35.765, de 1970 decreta:
Art. 1° E' declarada ce rttudade
pública. nos termos do artigo 1 da
Lei 91, de 28 de agosto ne HM5, comnmado com o artigo I" do Regulamento aprovado pelo Decreto .. , ...
n'' 50.517, de 2 de maio 18 19f)1, a
Assoe acàc Sul-rto-grandense

(.€ ~ OT:l-

bate ao Câncer, com sede em Porto
Alegre, Estado rto Rio Grande LO Sul.
Art. 2° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua pubttcaçáo, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 11 de maio de 1972;
1510 da
Independência e 84° da
República.
EMíLIO G.

MÉDICI

Alfredo Buzaid
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DECRETO N° 70,497 MAIO DE

DE

11

DE

DECRETO N° 70.498 -

1972

DE 11 DE

MAIO DE 1972

Declara de utilidade pública o lnstituto . de Cultura Santo Antônio,
com sede em Ouro Fino, Estado ae
Minas Gerais.

Declara de utilidade pública a Casa
com sede em
Maria Auxiliadora,
Coxipó da ponte,
Cuiabá, Estado
de Mato Grosso.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere )Rltigo 81, item IH, da Oonsttturcao, e
atendendo ao que consta do Processe
M. J. 50.708, de 1969, decreta;

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, Item lI!, da Constn.urção, e
atendendo ao que consta do Processo
n- 57.372, de 1970, do Ministerio da
Justiça, decreta:
Art. 1° E' declarada de utüidade
pública, nos termos do artigo Iv da
Lei n- 91, de 28 de agosto de 1935,
combinado com o artigo 1" do Regulamento aprovado pelo Decreto
.
n'' 50.517, de 2 de maio de 1961, a
"Casa Maria Auxiliadora", com sede
em Coxípó da Ponte, Cuiabá, Estado
de Mato Grosso.
Art. 2° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua pubhcaçác, re·
vogadas as dísposlçôes em com.ré.no.
Brasília, 11 de maio de 1972;
151° da
Independência e 84° da
República.

Art. l° E' declarado de utilidade
pública, nos termos do artigo L°
da Lei n.c 91, de 28 de agosto de 19:35,
combinado com o artt,«. 1'-' do Regulamento aprovado ceto Decreto 50,517,
de 2 de maio clf: 1901, o Instatuto de
CUltura Santo AQl,')u'-) com sebe em
Ouro Fine, Estd,QO de Minas Gerais.

Art. 2° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as dlsposiçôes em contrário.
Brasília,
1510

da

11 de
maio de 1972;
Independência e 84° da

República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Alfredo Buzaid

DECRETO N'" 70.499 -

EMÍLIO

G.

MÉDICI

Alfredo Buzaid

DE 11 DE MAIO DE 1972

Altera a Ordenança Gera? pera o Serviço da Armada (OGSA) aprovada
pelo Decreto n° 8.726, de 6 de teoereiro de 1942.

O Presidente da Repubtlca, usando da atribuição que lhe confere o
artigo IH item In da Cocstatríçãc, decreta:
Art. 1° O artigo 3-2·6 da. Ordenança Geral para o Serviço da armada, aprovada pelo Decrete n- 8.726 de 6 de fevereiro de 1942, passa a
vigorar com a seguinte redacao:
"Os oficiais que deverão constituir o
Estado-Maior de uma
Força, serão propostos pelo respectivo comandante e nomeados
pelo Ministro da Marinha, ouvido
o Comando de Opevaçôes Navais."

Art. 3-2-6

Proposta dos
Oficiais para
Estado-Maior.

Arf.. 2c Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposíçóes em cone-ano.
Brasína, 11 de maio de 1972; 151° da Independência e 84° da
Repuouca .
EMíLIO G. MEDICI

Aaaineno de Barros Nunes
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DECRETO N° 70.500

DE
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PODER

DE

EXECUTIVO

DECRETO N° 70.501 -

DE 11 DE

MAIO DE 1972

MAIO DE 1972

Altera dispositivos do Decreto
.
n° 59.905, de 30 de dezembro de
1966, que regulamentou a Lei
.
n° 4.822, de 29 de outubro de 1965,
alterada pela Lei n° 5.141, de 14
de outubro de 1966, que estabelece
princípios, condições e critérios básicos para promoções de O ttciats da
Marinha.

Revoga a letra "a", item IIl, do artigo 2°, do Decreto nO 48.297, de 17
de iumlio de 1960.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, Ítem III, da Constituição, de-

creta:
Art. 10 E' acrescentado um § 3° ao

artigo 132 do Decreto n.c 59.905, de
30 de dezembro de 1966, passando os
seus §§ 1° e 2° a vigorarem com a se-

guinte redação:
"~ I'", As propostas para no-

meação ou designação de Oficiais

para Estado-Maior de Força e
equivalente deverão ser elaboradas de conformidade eom as lotações em vigor e encaminhadas
ao Ministro da Marinha, via Diretoria do Pessoal Militar da Marinha ou Comando-Geral do Corpo de Fuzileiros Navais e Oomando de Operações Navais."
" ê 2" As propostas para as demais funções deverão ser elaboradas de conformidade com as lotações em vigor e encarntnhnrías
ao Ministro da Marlnna, via Diretoria do Pessoal Militar da oaarlnha ou Comando-Geral do Corpo de Fuzileiros Navais e Diretoria-Geral do Pessoal da Marlnha. "
"§ 3" Ao proponente cabe fazer
nova proposta, caso a primeira
não possa ser aceita pelas autoridades competentes para aprová-la. "
Art. 2.9 Este Decreto entrará -m
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contr.u-ío ,
Brasília, 11 de maio de 1972;
Independência e 84° da
151" da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Adalberto de Barros Nunes

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item In, da Constituição,
.
e tendo em conta o Processo
PR-1.465-72, decreta:
Art. I? Fica revogada a letra "a",
item In, do artigo 2" do Decreto, ...
n'' 48,297, de 17 de junho de 1960,
no que se refere a representação federal nos órgãos diretores da Fundação Educacional do Distrito Federal.
Art. 2" As reformas e alterações do
estatuto da referida Fundação Educacional independem
de aprovação
do Ministério da Educação e Cultura.
Art. 3.\l Este Decreto entrará
em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília,
11 de
maio de
1972;
Independência e 84° da
151" da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Jarbas G'. Passarinho

DECRETO N° 70.502

DE 11 DE

MAIO DE 1972
Regulamenta o Sistema Nacional de
Centrais de Abastecimento a que se
refere a Lei n" 5.727, de 4 de novembro de 1971.
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item In, da Oonstttuiçâo,
decreta:
Art. 1" As Centrais de Abastecimento e os Mercados Satélites, programados pelo
Governo Federal e
destinados a comercializar e distribuir produtos hortarrutígranjeiros,
pescados e outros pereciveis, passam
a constituir o Sistema Nacional de
Centrais de Abastecimento - SINAC.
Art. 2° A implantação do Sistema
Nacional de Centrais de
Abasteci-
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mente - SINAC ficará a cargo do
Grupo Executivo de Modernização do
Sistema de Abastecimento - .. , ...
GEMAB, na conformidade dos Decretos n-s 65.750, de 26 de novembro
de 1969 e 66.332, de 17 de março de
1970, com apoio técnico, admurístrativo e financeiro da Compannla Brasileira de Alimentos - COBAL.
Art. 3° As Centrais de Abastecimento e Mercados Satélites ficarão
submetidas ao controle do Sistema
Nacional de
Centrais de Abastecimento ---,- SINAC, a quem compete
definir-lhes a estrutura operacional e
administrativa, as suas atribuições e
condições de funcionamento, bem como estabelecer as normas a serem
observadas nos atos de sua constituição e nos seus
estatutos. tendo
em vista a extensão e o interesse nacional do Programa.
Parágrafo único. As unidades integradas, para melhor adequação ao
Sistema e uniformidade administrativo-operacional, adotarão a denomfnação "Centrais
de Abastecimento
S.A. - CEASA", seguida da qualificação regional, estadual ou municipal correspondente.
Art. 4° A Companhia Brastleíra de
Alimentos - COBAL, atendendo ao
disposto no artigo 2° da Lei Deleeada n'' 6, de 26 de setembro de l!'íf:2,
combinado com o artigo lado Decreto n" 66.332, de 17 de março de
1970, é o instrumento de gestão do
Sistema Nacional de Centrais de A~
bastecímento - SINAC, com participação societária no capital das entidades vinculadas.
Parágrafo único. A
uartdcipação
acionária, a que se refere este artigo, será a recomendada pelo Grupo
Executivo de Modernização do Btstema de Abastecimento - GEMAB, P1Jservado o disposto no parágrafo único do artigo 1° do Decreto n'' 6fL332,
de 17 de março de 1970.
Art. 5.° O GEMAB, 'lp·'1s estudos da
área ideal de atuação de cada C0ntral, fornecerá aos EStA,(lx)6 e Municípios os elementos técnicos neeessários à fixação das zonas de influência da Entidade e dos ruetodos e processes que deverá observar na comercialização dos produtos abraneidos por este Decreto.
Parágrafo único. A zona de íntluéncra, mencionada neste artigo, será

determinada no prazo de 30 dias,
contados a partir do inicio das atividades da Central.
Art.
6° O Sistema Nacional
de
Centrais de Abastecimentu
SINAC
em convênio com o Ministério
da
Agricultura,
organizará e manterá
um Serviço Setorial de Informação de
Mercado e de Padronização e Classtficação dos Produtos a serem comercializados nas Centrais com a fina[idade especifica de proporcionar indispensável unidade de ação às entidades integradas.
Art. 7° A COBAL, com a partdcípacâo dos órgãos técnicos do
.
GEMAB, promoverá a convocação
das Sociedades, já constituídas, objetivando sua pronta adequação à politica do Sistema Nacional de Centrais de Abastecimento.
Art. 8° A utilização, por nartacutares. qualquer que seja a finalidade
proposta, das dependências das Cen-

trais e Mercados, integrantes do Siso
tema Nacional de Centrais de Abastecimento, obedecerá ao regime de
concessão ou permissão remunerada
de uso.
Art. 9° Os projetos regionais, estaduais e municipais, relacionados com
assuntos pertinentes à área do abastecimento de generos
-dunenticios,
comercializados nas Centrate, serão
objeto de estudo pelo Grupo Executd<JD de Modernização do Sistema
de
Abastecimento - GEl\i;;\ R na forma estabelecida neste Decreto.
Art. 10. Aplica-se às Centrais da
Abastecimento, no que não colidir
com o presente Decreto, a legislação
das sociedades por ações.
Art. 11. Além das entidades já
mencionadas, poderão participar do
Sistema outros Centros de Abastecimenta constituidos com recursos de
terceiros, já em operação.
Art. 12. Este Decreto entrara em
vigor na data de sua publicação, revogadas as dlspcslções em contrárto
Brasilia, 11 de maio de 1972;
Independência e 84 0 da
da
República.
151"

EMÍLIO G.

MÉDICi

Axos
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DECRETO N° 70.503 -

DE

12

DE MAIO DE

1972

Dispõe sobre o reajustamento da Tabela de Gratificação pelo exercício de
cargos de confiança e tunçoes çranncaaas do Departamento Nacumal

de Estradas ae Rodagem, reçuui peta ieineuiçao

trobcurusta, aprovada

peto aruao l° do Decreto n~ 64.778, de 3 de Julho de 1969, que regulamentou o artzgo 7" do Decreto-tez n° 512, de 21 de março ae 1969.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituíçâo, e tendo em vista o disposto no Decreto-lei
n" 512, de 21 de março de 1969, decreta:

Art. P Fica alterada, na forma do anexo, a Tabela de Gratificação pelo
exer-ucic df' cargos de confiança e Junções gratificadas do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem (DNERJ, regida peta legislação trabalhista e
aprovada pelo artigo 19 do Decreto na H4.778, de 3 de julho de 1969, para o
fim de ajustá-la ás denomínaçóes constantes das retações de cargos em comíssao e runçoes gratificadas aprovadas pelo Decreto na 69.296, de 27 de setembro de 1971, para atender à Refor ma Administrativa consubstancíada no
seu Regimento Interno oarxeuo pelo Decreto nv ôIL4~3, de 25 de março de
1971-

Parágrafo único. As vantagens financeiras resultantes das alterações
Introcuzrdas na Tabela de Gratificações a que se refere este artigo vigoram
a partir de 28 de setembro de 1971Art. 2" A apncaçao da Tabela de que trata o presente Decreto obedecerá
às normas previstas no artigo :5 do Decreto na 64.778, de 3 de julho de 1969.
com a eneracao processada pejo Decreto nv 64.923, de 4 de agosto de 1969.
Art. 39 A despesa decorrente da execução deste Decreto será atendida
com os recursos proprtos do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem (DNER).
Art , 4° Este Decreto entrara em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 12 de maio de 1972; 151° da Independência e 84° da República.
EMtLlo G. MÊDICI
0

Mario David Andreazza

o anexo mencionado no art. 10;> foi publicado no
DECRETO N° 70.504 MAIO DE 1972

DE

12

DE

Redistribui
cargo, com o respectivo
ocupante, para o Quadro de Pes..
Polícia
saal do Departamento de
Federal e dá outras providências.

o Presidente da República, usando das atribuições que lhe contere
o artigo 81,
item III, da Constituição, e tendo em vista o disposto
no artigo 99, § 2° do Decreto-leí
n- 200. de 25 de' fevereiro de 1967.
combinado COm o artigo 2° do Ato
Complementar n'' 52, de 2 de maio
de 1969, decreta:
Art. 1° Fica redistribuido, para
o Quactro de Pessoal - Parte Per..

D.a.

de 15-5-72.

manente
- do Departamento de
Pohcta Federal, um cargo de Postallsta, código CT·202 .14·· B com o
respectivo ocupante, Ar-thufíno Rodrigues da Silva, integrante de iguais
Quadro e Parte do extinto Departa..
mente dos
Correios e 'I'elegratcs,
atual Empresa Brasileira de Correios
e Telégrafos. do Ministério das Co..
munícaçoes, mantido o' regime jurtdica pessoal do servidor.
Parágrafo único, O cargo de que
trata este artigo fica transformado
no de
Oficial de
Administração,
código AF·201.14-B.
Art. 2° O disposto neste ato não
homologa situação que, em virtude
de síndícância,
inquérito admínistratívo ou revisão de enquadramen-
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W, venha a
ser considerada nula.
!legal ou contraria a normas admínistratrvas vigentes.
Art. 3" O
órgão de pessoal da
Empresa
Brasileira de
Corretos e
Telegrafas enviara ao do Departamento de Polícia Federal. no prazo
de 30 (trinta) dias, contados da vigência deste Decreto, os assentamentos funcionais do servidor mencionado no artigo 1".
Art. 4" O ocupante do cargo ora
redistribuido contmuará a perceber

os seus

vencimentos e

vantagens

pelo órgão de origem até que o orçamento do Departamento de Poltcia
Federal consigne os recursos neces-

sários ao

pagamento das despesas

decorrentes do cumprimento do dis-

posto neste ato.
Art. 5" Este Decreto entrará em
vigor na data de
sua publicaçao,
revogadas as disposições em contrario.
Brasília, 12 de maio de 1972;
151." da Independência e 84." da
República.
EM!L!O G. MÉDICI

Alfredo Buzaut
Hygino C. corsetu

DECRETO N9 70.505 MAIO

DE 12 DE

DE 1972

Concede à Mineração Curimbaba Lida.
o direito de lavrar bauxita, no município de Poços de Caldas, Estado
de Minas Gerais.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item III, da Constituição.
nos termos do Decreto-lei nv 227, de
28 de fevereiro de 1967 (Código de
Mlneraçâo) , alterado pelo Decreto
nv 318, de 14 de março de 1967,
decreta:
Art. 19 Fica outorgada à Mineração
Curimbaba Ltda . concessão para lavrar bauxita em terrenos de propriedade de Sebastião Curimbaba, no lugar denominado Chácara Barreira,
dtstrrto e município de Poços de Caldas, Estado de Minas Gerais. numa
área de treze hectares, quarenta ares
e setenta e sete centtares ('::l <\077 lia),
delimitada por um polígono irregular, Que tem um vértice na con nuencía do córrego da Barreira e da Viúva
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Mtller, e os lados a partir desse vér-

tice, os seguintes comprimentos e
rumos verdadeiros' quarenta e cinco
metros (45 m) , leste (E) ; treze metros
(13 m) , sul (6); trinta e oito metros
(3,8 mi , leste (E); onze metros e cinqüenta cent'metros 01,50 mr sul (6);
quarenta metros (40 m) , leste (E);
onze metros e cinqüenta centímetros
01,50 m) , sul (S); trmta A oito metros f' cinqüenta centímetros (3850
mv . onze metros e cinqüenta centimetros 01.50 m) . quarenta e seis metros (46 m) leste (E); qulnee metros
(15 mi , norte (N); dezessete metros
07 m) . leste (E); dezessete metros
e cinqüenta centímetros

norte

0750 rrn,

vinte metros e cinqüenta
ce~tímetros
(20,50 m) , leste (E);
quinze metros (15 m) . norte (N);
dezessete metros <17 m) , leste (El;
dezessete metros (17 rrn , norte (N 1;
(N);

dezessete metros <17 m) , leste (E 1;
dezessete metr-os (17 m'i , norte (N);
ouetorae metros (14 mj , teste (E):
dezenove metros <19 mt , norte (Nl:
treze metros (13 m i oeste (\V); trinta e cinco metros (~5 rol no-te (N);
CE'I':P"'<;f'i'" metros lr. m oeste ni"!\: 0118renta e seis metros (4ôrn), norte (N):
treze metros In rm oeste (W, : t rmta
e oito metros (38 mi , norte (N): quatorze metros (14 mi , oeste (W); auarente metros (40 m) , norte (N) ; quinze metros (15 rm . oeste (\V); quarente p quatro metros (44 mt , norte
(N): treze metros e cinqüenta centímetros 11350 m i oeste (W): OUB.renba metros f' cinqüenta centímetros
(405'1 rrn norte (N): ttese metros
<13 mi. oeste (W): trtnta e sete metros (37 m) . norte rN) : doze metros
(12 mi , oeste (W); trtnta p dols metros e cinqüenta centímetros (3250
mi , nor-te (N)" vinte e sete metros
(27 trn . oeste (W): dez metros e cina;\ent<'l -entím-tros (10!)') m i
sul
(S); trinta e nove metros (39 m) ,
oeste (W): onze metros (11 rrn , sul
(S): ou-rente e dois metros (<1.2 rrn ,
oeste (W): ouatorze metros (14 mi ,
sul (6): oua-e nta e nove metros 149
rol. c-este (u:n: dp7 m-trrv r-o rnt
sul (S): cento e vinte e dois metros
e cmr-üenta cent'metros (12250 mi ,
sete metros e cinqüenta centímetros
(750 rrn , norte (N); setenta e nove
metros (79 mr , oeste (w): doze metros 02 m) . sul (6); dezessete metros
(17 m) , oeste (W); cinqüenta e dois
metros (52 m) , sul (8); treze metros
(13 m) , leste (E); cinqüenta e oito
metros (58 m) , sul (8); vinte metros
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mr.

leste (E); cento e nove me-

tros (109 m) , sul (8); vinte e dois
metros (22 m) , leste (E); treze metros (l3 m) , sul (S); trinta metros

(30 m) , leste (E); dezoito metros
(18 m) , sul (8); vinte e oito metros
(28 m) , leste CE); dezessete metros
07 mj , sul (S); trinta e um metros
e cinqüenta centímetros (31.50 m) ,
leste (E); dezoito metros (18 m) , sul
(8); vinte e oito metros (28 m) , leste

(E) ; dezesseis metros (16 m) , sul (8);

dezenove metros e cinqüenta centímetros 09,50 m) , leste (E); quinze
metros (15 m) , sul (8). Esta concessão é outorgada mediante as condições constantes dos artigos 44, 47 e
suas alíneas e 51 do Código de Mineração, além de outras constantes do
mesmo Código não exuressamente
mencionadas neste Decreto.
Parágrafo único. Esta concessão
fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto número 51.726 de 19 de fevereiro de 1963
e da Resolução nc 3, de 30 de abril
de 1965, da Comissão Nacional de
Energia Nuclear.
Art. 2g O concessionário fica obrigado a recolher aos cofres públicos,
na forma da Lei, os tributos devidos
à União, em cumprimento ao disposto
no Decreto-lei nv 1.038, de 21 de
outubro de 1969.
Art. 39 Se o concessionário não
cumprir qualquer das obrigações que
lhe incumbem a concessão para lavrar, será declarada caduca ou nula,
na forma dos artigos 65 e 66 do Código de Mineração.
Art. 4g As propriedades vizinhas
estão sujeita às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra, na forma
do artigo 59 do Código de Mineração.
Art. 59 A concessão de lavra terá
por titulo este Decreto, que será
transcrito no livro C - Registro dos
Decretos de Lavra, do Departamento
Nacional da Produção Mineral, do
Ministério das Minas e Energia.
Art. 69 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário
(DNPM-S.568-62J.

Brasília, 12 de maio de 1972:
1519 da Independência e 849 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO N° 70.506 MAIO, DE 1972

DE

12 .o:s

Promulga a Convenção com, a Frrznçn
para Soitor a Dupla Triauuiciio e
Preoenir a Evasão Fiscal ~>n Matéria de Impostos sobre o Rendimen-

to.

O Presidente da República
Havendo sido aprovada pelo Decreto Legislativo n- 87, de 27 de novembro
de 1971, a Convenção para Evitar a
Dupla Tributação e Prevenir a Evasão
Fiscal em Matéria de Imposto:'> subre o Rendimento, concluída entre o
Brasil e a França, em Brasilía, a 10
de setembro de 1971.
E havendo a referida Convenção,
em conformidade com o seu artigo ...
XXIX, n'' 2, entrado em vigor a 10
de maio de 1972.
Decreta que a Convenção, apensa
por cópia ao presente Decreto, sela
executada e cumprida tão inteiramente como nela se contém.
Brasília, 12 de maio C'1e 1972;
151° da Independência e 84° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Mário Gibson Barbczà

A Convenção mencionada no presente decreto foi publicada no D. O.
de 16-5-72.

DECRETO N° 70.507 MAIO DE 1972

DE

12

DE

Concede à
CALFIX - Comércio e
Indústria de Materiais para Ccmstrução Ltda, o
direito de lavrar
calcário, no município
de Gua~
piara, Estado de São Paulo.

O presidente da República, usando da atribuição que lhe contere o
artigo 81. item lII, da Constituição,
nos termos do Decreto-lei nc 227, de
28 de fevereiro de 1967 (Código de
Mineração), alterado pelo Decretelei n'' 318, de 14 de março de 1967,
decreta:
Art. 1° Fica outorgada à CALFIX
- Comércio e Indústria de Materiais
para Construção
Ltda.
conceseãc
para lavrar calcário, em terrenos de
propriedade de
Sérgio Augusto de
Oliveira Pinto, no lugar denominado
Fazenda cravos, distrito e muníclplo
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de Guapiara, Estado de São Paulo,
numa área de vinte e sete hectares
(27 ha) , delimitada por um polígono
irregular, que tem um vértice a mil
duzentos e setenta e sete metros
(1.277 m ) , no rumo verdadeiro de
vinte e cinco graus quarenta e quatro minutos sudeste (25° 44' SE), da
confluência dos córregos Paiol Velados a partir
lho e Fundo, e os
desse vértice, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: setenta
metros (70 mj, leste (E); cinqüenta
metros (50 m), norte (N); setenta e
cinco metros (75 m) , leste (E); cínqüenta metros (50 m) , norte (N);
setenta e cinco metros (75 mj, leste
(E); cinqüenta metros (50 m) , norte (N); setenta e cinco metros ....
(75 m) leste (E); cinqüenta metros
(50 m): norte (N); setenta e cinco
metros (75 mi, leste (E); cinqüenta
metros (50 mi. norte (N); cento e
cinqüenta metros (150 m) , leste (E);
seiscentos e vinte e cinco metros .. '
(625 mj , sul (8); quinhentos e vinte metros (520 m) , oeste (W); trezentos e setenta e cinco metros ....
(375 m) , norte (N). Esta concessão
é outorgada mediante as condições
constantes dos artigos 44, 47 e suas
alíneas e 51 do Código de Mineração,
além de outras constantes do mesmo
Código, não expressamente mencionadas neste decreto.
Parágrafo único. Esta
concessão
fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado
pelo Decreto
n" 51.726, de 19 de fevereiro de 1963,
e da Resolução n'' 3, de 30 de abril
de 1965, da Comissão Nacional de
Energia Nuclear.
Art.
2° O concessionário fica
obrigado a recolher aos cofres púbücos, na forma
da Lei, os tributos
devidos à União, em
cumprimento
do disposto DO Decreto-lei n" 1.038,
de 21 de outubro de 1969.
Art. 3° Se o concessionário não
cumprir qualquer das obrigações que
lhe incumbem a concessão para Iavrar será declarada caduca ou nula,
na forma dos artigos 65 e 66 do Código de Mineração.
Art. 4° As propriedades vlzlnhaa
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra, na forma do artigo 59 do Código de Mine"
ração.
Art. 5° A concessão de lavra terá
por título este
Decreto, que será

transcrito no Livro C Registro
dos Decretos de Lavra, do Departamento Nacional da Produção Míneral, do
Ministério das
Minas e
Energia.
Art. 60 Este decreto entrará em
publícaçâo,
vigor na data de sua
revogadas as disposições em centrário (DNPM. 5.576-64).
Brasília, 12 de maio de 1972;
L51.° da Independência e 84.0 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnlor

DECRETO N.o 70.508,
MAIO DE

DE

12

DE

1972

Concede à firma individual, Dulce
Valadares de Vasconcelos Abreu, o
aíreito de lavrar talco, no município de Piumçui, Estado de Minas
Gerais.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
81, item IH, da Constituição, nos termos do Decreto-lei D.O 227, de 28 de
fevereiro de 1967 (Código de Mineração), alterado pelo Decreto-lei número 318, de 14 de março de 1967,
decreta:
Art. 1.0 Fica outorgada à firma
individual, Dulce Valadares de Vasconcelos Abreu, concessão para lavrar
talco, em terrenos de propriedade de
Antônio Ferreira de Abreu e sua
mulher, no lugar denominado Ponte
Alta, distrito e município de Pltanguí,
Estado de Minas Gerais, numa área
de dois hectares noventa ares e cinqüenta e nove centdares (2. 9059ha),
delimitada por um polígono irregular, que tem um vértice a quinhentos
e vinte metros (520m), no rumo verdadeiro de cinqüenta e um graus sudeste (51°SE), da confluência dos córregos da .Grata do Fidelis Viana com
a da Grata da Ponte Velha e os lados
a partir desse vértice, os seguintes
comprimentos e rumos verdadeiros:
vinte metros (20m), este (E); vinte
metros (20m), norte (N); vinte metros
(20m), este (E); vinte metros (20m),
norte (N); vinte metros (20m), este;
vinte metros (20m), norte (N); vinte
metros (20m). este (E); vinte metros
(20m), norte (N); vinte metros (20m),
este (E); vinte metros (20m)', norte
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(N); vinte metros (20m), este (E);
vinte metros (20m), norte (N); dezesseis metros <16m), este (E); vinte
e sete metros (27m), sul (8); quinze
metros (15m) , este (E); vinte e sete
metros (27m), sul (8); quinze metros

(15m), este (E); vinte sete metros
(27m), sul (8); quinze metros 05m),
este (E); vinte e dois metros (22m),
sul (8); dez metros OOm), este (E);

trinta metros (30m), sul (8); deze-

nove metros 09m), oeste (W); vinte
metros (20m), sul (8); dezenove metros 09m), oeste (W); vinte metros
(20m), sul (8); dezenove metros
(l9m), oeste (W): vinte metros (20m),
sul (8); dezenove metros (l9m), oeste
(W); vinte metros (20m), sul (8);
dezenove metros (tsrn), oeste (W);
vinte metros (20m), sul (8); dezenove
metros rtsn». oeste (W); vinte metros (20m), sul (8); vinte e dois metros (22m), oeste (W); dezoito metros (l8m) , norte (N); dez metros
(füm) , oeste (Wl; vinte e oito metros
(28m)., norte (N); quinze metros
Clõrm , oeste (W); vinte e sete metros
(27m), norte (N); quinze metros
(l5m) , oeste (W): vinte e sete metros
(27m), norte (N); quinze metros
(l5m), oeste (Vi); trinta e três metros
(33m), norte (N).
Art. 2." Fica estabelecida como
servidão uma área de um hectare e
sessenta e cinco ares Cl.ôôha) , que é
delimitada por um polígono irregular,
que tem um vértice a quinhentos e
vinte metros (520m), no rumo verdadeiro de cinqüenta e um graus sudeste (51°8E), da confluência dos
córregos Grata do Fidelis Viana e
Grata da Ponte Velha e os lados a
partir desse vértice. os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: vinte
metros (20m), este ,EI; vinte metros
(20m). norte (N); vinte metros (20m),
este (E); vinte metros (20m), norte
(N) ; vinte metros (20m I; este (E) ; vinmetros (20m), norte (N l, vinte metros (20m), este (E); vinte metros
(20m), norte (Nr: vinte metros (20m),
este (E); vinte metros (20m), norte
(N); vinte metros (20m), este (E);
vinte metros (20m), norte (N'; cento
e cinqüenta metros C150m), oeste
(w): trinta metros (30m), sul (8);
trinta metros (30m), oeste (W); trinta metros (Sümj, sul (8); trinta metros (30m), oeste (W); sessenta metros (60m), sul (8); noventa metros
(90m), este tE). Esta concessão é

outorgada mediante as condições
constantes dos artigos 44. 47 e suas
alíneas e 51 do Código de Mineração,
além de outras constantes do mesmo
Código, não exrn-essamente mencionadas neste Decreto.
Parágrafo único. Esta concessão
fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto número 51.726 de 19 de fevereiro de
1963 e da Resolução n.s 3 de 30 de
abril de 1965, da Comissão Nacional de
Energia Nuclear.
Art. 3." O concessionário fica obrigado a recolher aos cofres públicos,
na forma da Lei, os tributos devidos
à União, em cumprimento do disposto no Decreto-lei n.s 1.038, de 21
de outubro de 1969.
Art. 4,° Se o concessionário não
cumprir qualquer das obrigações que
lhe incumbem, a concessão para lavrar será declarada caduca ou nula,
na forma dos artigos 65 e 66 do Código de Mineração.
Art. 5.° As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões do solo
lavra, na
e subsolo para fins de
forma do artigo 59 do Código de Mineração.
Art. 6.° A concessão de lavra terá
por titulo este Decreto, que será transcrito no livro C - Registro dos Decretos de Lavra, do Departamento
Nacional da Produção Mineral do Ministério das Minas e Energia.
Art. 7Q Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário
(DNPM - 519-63).
Brasília, 12 de maio de 1972;
151." da Independência e 84." da
República.
EMÍLIO

G.

MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO N.' 70.509 MAIO DE 1972

DE

12

DE

Concede à Mineração ltanhandu Ltda.
o direito de lavrar bauxita, no mU~
nicipio de ttomonte, Estado de Minas Gerais.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item lI!, da Constituição, nos
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termos do Decreto-lei n" 227 de 28
de fevereiro de 1967 (Código de Mineração), alterado pelo Decreto-lei
n." 318, de 14 de março de 1967, deereta:
Art. 10 Fica outorgada ~ ~Ij'j!"'era
ção Itanhandu Ltda. concessao para
lavrar bauxita, em terrenos de propriedade de Alberto Heilmann, no lugar denominado Engenho da Serra,
distrito e municipío de Itamonte, Estado de Minas Gerais, numa área de
trinta e cinco hectares noventa e sete
ares e quarenta e oito centiares ....
(35.9748. ha) , delimitada por um poIígono irregular, que tem um vértice
a trinta metros e cinqüenta centtmetros (30.50m), no rumo verdadeiro de
vinte e cinco minutos sudoeste
.
(25' SW) do Quilômetro trinta e dota
(km 32). da "Rodovia BR-!'i8 (Eng-enheiro Passos-São Lourenço), e os 1ados a partir desse vértice, os sezutntea
comnrtmentos e rumos verdadeiros'
ctnuüenta e cinco metros (5!'im), oeste
(W): dez metros (l Ilm}, norte (N):
otnoüenta e três metros (5::1m) , oeste
(W): sete metros (7m), sul (8); trinta
e cinco metros (::!fim) , oeste (W):
quatorze metros (14m), sul (8): trinta
e dois metros (32m), oeste (W): dezessete metros f17m), sul o:n; trinta
e seis metros (36m l, oeste (W): novecentos e vinte e quatro metros .....
(924m), sul (8); vinte e nove metros
(2~m), este (El: f'innilpnta e onatrn
metros Ui4), sul a::n: trinta e um metros OHm), este (E); cinaüenta metros (50m), sul (8): ouarenta metros
(40m), este (E): sessenta e seis metros (l1!1m), s111 (8): trint.a e nove metros (::19). este (E): sessenta e quatro
metros (fi4). sul (8): vinte e quatro
metros (5Mm), este (E): trinta e nove
metros (1!}). sul (S): setenta e cinco
metros (7fim), este (F.): dezessete metro!'; (17m l. norte (N): ctnoüenta e
nove metros (f'j!}ml. este (E): vinte
e três metros (2:im). norte (N): ottenta. e t"ês metrn;: (83). este (E): dezessete metros (17m), norte (N): sessenta met:ro::; (60 rn). aefe CE): ce-oo
e cinco metros
(lO!)m), norte (N):
vinte e doi!': metros (22m). oeste (W):
cento e dezoito metros (118m), norte
(N):
vinte e uuatro metros (24m),
oeste (W): cento e trinta e sete metros 037m), norte (N): vinte e seis
metros (26m), oeste (W): cento e cinqüenta e três metros (l53m), norte
(N); dezessete
metros 07m), oeste
(W); quarenta metros (40m), norte
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(N); vinte metros (2Um), oeste (W);
quarenta e
quatro metros (44m)
norte (N); vinte e Um metros (21m),
quarenta e seis metros
oeste (W);
(46m), norte (N); vinte e dois metros
(22m), oeste (W); cinqüenta metros
(SOm), norte (N); vinte e três metros
(23m), oeste (W); cinqüenta e três
metros (53m), norte (Nj : vinte e
quatro metros (24), oeste (W); cinqüenta e três metros (53m), norte (N):
quatorze metros (l4m), oeste (W);
cento e tr-eze metros
(113m), norte
(N); dezesseis
metros (l6m), oeste
(W) duzentos e cinqüenta e seis me.
tros (256m), norte (N). Esta conceasão é outorgada mediante as ccndíçõea constantes dos artigos 44, 47 e
suas alíneas e 51 do Código de Mine.
ração, além de outras constantes do
mesmo Código, não expressamente
mencionadas neste decreto.
Parágrafo único. Esta concessão fica
sujeita
às estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto número
51.726, de 19 de fevereiro de 196;{. e
da Resolução nc 3, de 30 de abril de
1965, da Comissão Nacional de Energia Nuclear.
Art. 2.0 O concessionário fica obrigado a recolher aos cofres públicos,
na forma da Lei, os tributos devidos
à União, em cumprimento do disposto
no Decreto-lei n,» 1.038, de 21 de outubro de 1969.
Art. 3.0 Se o concessionário não
cumprir qualquer das obrigações que
lhe Incumbem, a concessão para lavrar, será declarada caduca ou nula,
na forma dos artigos 65 e 66 do Código de Mineração.
Art. 4.0 As propriedades vizinhas
estã-o sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra, na forma
do artigo 59 do Código de Mineraçâo.
Art. 5. 0 A concessão de lavra terá
por título esse Decreto, que será
transcrito no livro C-Registro dos
Decretos de Lavra, do Departamento
Nacional
da Produção Mineral, do
Ministério das Minas e Energia.
Art. 69 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
(DNPM 4.225-61),

Brasília, 12 de maio de 1972;
151.0 da Independência e 84.0 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior
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DECRETO N9 70.510
MAIO DE 1972

DE

12

DE

Concede à Cerâmica Martini S. A. o
direito de taorar argila e tolhelho
no município de Moçi-Guaçu, Estado de São Paulo.

o

Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
8] item IH, da Constituição, nos termos do Decreto-lei n'' 227, de 28 de fevereiro de 1967 (Código de Mineração),
alterado pelo Decreto-lei n'' 318, de 14

de março de 1967, decreta:

Art. 10 Fica outorgada à Cerâmica
Martini S. A. concessão para lavrar
argila e folhelho, em terrenos de propriedade da mesma, no lugar denominado Fazendinha, distrito e município de Mogt-Guaçu, Estado de São

Paulo, numa área de três hectares e
trinta e dois ares (3,32 ha.j , delimitada por um polígono irregular, que
tem um vértice a trezentos e dez metros (310 m j , no rumo verdadeiro de
setenta e sete graus sudoeste (7798 W ) ,
do marco número oito (nv 8) do perímetro Urbano da cidade de Mogt-Guaçu, e os lados a partir desse vértice,
os seguintes comprimentos e rumos
verdadeiros: setenta metros (70 m) ,
sul (S); vinte metros (20 mj, este (E);
cento e vinte metros (120 m) , sul (S);
vinte metros (20 m) , este (E); quarenta metros (40 m) sul (8); dez metros (lO rm , este (E); oitenta metros
(80 mj , sul (S); dez metros (10 m),
este (E); vinte metros (20 m) , sul
(S); trinta metros (30 m) , oeste (W);
quarenta metros (40 m), norte (N);
dez metros (10 m) , oeste (VI); sessenta metros (60 m), norte (N); setenta metros (70 m) , oeste (W); trinta metros (30 m) , norte (N); trinta
metros (30 m) , oeste (W); trinta metros (30 m) , norte (N); trinta metros
(30 m) , oeste (W); cinquenta metros
(50 m) , norte (N); vinte metros (20
m) , oeste (W); cinquenta metros (50
m), norte (N); vinte metros (20 mj ,
oeste (W); setenta metros (70 m) ,
norte (N); cento e cinquenta metros
(150 m) . este (E). Esta concessão é
outorgada mediante as
condiçôea
constantes dos artigos 44, 47 e suae
alíneas, e 51 do código de Mineração,
além de outras constantes do mesmo
Código, não expressamente mencíonadas neste decreto,
rafo único, Esta concessão fica sujeita às estipulações do Regula-

menta aprovado pelo Decreto número
51. 726, de 19 de fevereiro de 1963 e
da Resolução n- 3 de 30 de abril de
1965, da Comissão Nacional de Energia Nuclear.
Art. 2'" O concessionário fica obrigada a recolher aos cofres públicos, na
Lei, os tributos devidos à
União, em cumprimento do disposto no
Decreto-lei n'' 1.038, de 21 de outubro
de 1969.
Art. 39 Se o concessionário não cumprir oualquer das obrigações que lhe
incumbem a concessão para lavra, será declarada caduca ou nula, na forma dos artigos 65 e 66 do Código de
Mineração.
Art. 4° As propriedades vizinhas estão sujeitas .LS servidões de solo e
subsolo' para fins de lavra, na forma
do artigo 59 do Código de Mineração.
ír

."

Art. 5° A concessão de lavra terá
por titulo este Secreto, que será transcrito no livro C ~ Registro dos Decretos de Lavra, do Departamento Nacional da Produção Mineral, do Ministério das Minas e Energia.
.A rb , 6° '<te decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. (DNPM 1,226-62).
Brasília, 12 de maio de 1972;
15}\' da Independência e 84° da
República.
EMÍLIO G.

MEDICI

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO N° 70.511 MAIO DE 1972

DE

12

DE

Concede à Mineração Santa mM,0n'neir,:o"
Ltda. o direito de lavrar
o
•
de terro no
mumczpzo
de São
Gonçalo do Rio Abaixo, Estado de
Minas Gerais,

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item lI!, da Constituição,
nos termos do Decreto-lei n'' 227, de
28 de fevereiro de 1967 (Código de
Mineração), alterado pelo Decretolei n'' 318, de 14 de março de 1967,
decreta:
Art. 1° Fica outorgada à Mineração Santa Mônica Ltda , concessão
para lavrar minério de
ferro, em
terrenos de sua propriedade, no lu-
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gar denominado Brucutu I, distrito
e município de São Gonçalo do Rio
Abaixo, Estado de
Minas Gerais,
numa área de quatrocentos e quarenta e sete hectares e trinta e nove
ares (447,39 ha) , delimitada por um
polígono irregular, que tem um vértice a noventa metros e vinte e sete
centímetros (90,27m), no rumo verdadeiro de vinte e quatro graus CInqüenta e cinco
minutos
sudeste
(24 0 55' SE), do ponto de triangulação da Cruzeiro do Sul CS. n- 119
e os lados a partir desse vértice, oS
seguintes
comprimentos e
rumos
verdadeiros: mil quatrocentos e sessenta metros (1.460 m) , sessenta e
seis graus cinqüenta minutos sudoeste (66 0 50' SW), mil quinhentos e
sessenta e cinco metros (1.565 In),
cinqüenta e um graus sudoeste " ,.
(51 0 SW), novecentos e vinte metros
(920 m) , dezenove graus sudeste ...
(19 0 SE), dois mil e trezentos metros (2.300 m) , oitenta e cinco graus
nordeste (85 0 NE), mil e setenta e
dois metros e' quarenta e quatro
centímetros (1.072,44 m) ,
trinta e
dois
minutos
nordeste (32' NE);
duzentos e sessenta e dois metros e
quarenta e um centímetros
"
(262,41 rru, trinta e oito graus quarenta e três minutos nordeste ....
(38 0 43' NE); duzentos e trinta e seis
metros e setenta e nove centímetros
(236,79 mj , sessenta e um graus trinta e sete minutos nordeste
.
(610 37' NE); setecentos e trinta e
seis metros e trinta e dois centímetros (736,32 mj , vinte e um graus
quarenta e cinco
minutos noroeste
(21 0 45' NW); duzentos e - nove metros e setenta e cinco centimetros
(209,75 m) , quarenta
e dois graus
cinco minutos noroeste
.
0
(42 5' NW),
Esta
concessão é
outorgada
mediante as
condições
constantes dos artigos 44, 47 e suas
alíneas e 51 do Código de Mineração
além de outras constantes do mes":
mo Código, não expressamente mencionadas neste decreto.
Parágrafo unico . Esta concessão
fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado
pelo Decreto
n'' 51.726, de 19 de fevereiro de 1963
e da Resolução n'' 3, de 30 de abriÍ
de 1965, da Comissão Nacional de
Energia Nuclear.
Art. 2" O
concessionário
fica
obrigado a recolher aos cofres públícos, na forma da Lei, os tributos de-

vidas à União, em cumprimente do
disposto no Decreto-lei n'' 1.038, de
21 de outubro de 1969.
Art. 30 Se o concessionário não
cumprir qualquer das obrigações que
lhe incumbem a concessão para lavrar, será declarada caduca ou nula,
na forma dos artigos 65 e 66 do Código de Mineração.
Art. 40 As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra, na forma do artigo 59 do Código de Mineração.
Art. 50 A concessão de lavra terá
por título este Decreto,
que será
transcrito no livro C - Registro dos
Decretos de Lavra, do Departamento
Nacional da Prod uçãc
Mineral do
Ministério das Minas e Energia,
Art. 60 Este decreto entrará em
vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em centrário. (DNPM. n" 8.337-60.)
Brasília, 12 de maio de 1972;
151. 0 da Independência e 84. 0 da
República.
EMÍLIO G. MÊDICI

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO N° 70,512
MAIO

DE

DE

12

DE

1972

Autoriza a cessão, sob o reçime de
aforamento, à prefeitura Municipal
de São Luís, no Estado do Maranhão, dos terrenos que menciona,

o Presidente da República, usando

atribuição que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição, e
tendo em vista o disposto no Decrelei n'' 178, de 16 de fevereiro de 1967,
decreta:
da

Art. 1° Fica o Serviço do Patrimônio da União autorizado aceder, sob
o regime de aforamento, à Prefeitura
Municipal de São Luís, no Estado do
Maranhão, independentemente do pagamento do valor do domínio útil, os
terrenos da União Federal localizados em São Luís abaixo da cota 11
(zero hidrográfico) e constituídos das
glebas a seguir descritas, de acordo
com os elementos constantes do pro-
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cesso protocolizado no Ministério da
Fazenda sob o n- 16.710, de 1972- Gle-

ba A, com área aproximada de 18Dha,
situada à margem direita do Rio Ba4
canga, entre o promontório do Bairro
Madre de Deus (Rua Manoel Nina) E'
c do Bairro de Fátima (foz do Rio das

rstcaat. e contornada pelo lado de terra pela linha da cota 11; Gleba B,
com área aproximada de 29ha. sttua-

da à margem direita do Rio das EI ..
cas, por onde mede 1.244,QOm rio acima, a partir de sua foz (promontório
do Bairro de Fátima}. e contorna-ta
pejo lado de terra peja linha da cota.
U, Gleba C, com área aproximada de
35ha, situada as margens do RIo das
Bicas, a montante dos limites dos ter.
renos sob a admirnsr.raçâo do 24" Batalhão de Caçadores, no "Porto da Cerâmica". e contornada pelo lado de
terra pela linha da cota 11: Gleba D.
com área aproxlma.da de 96ha, situada à margem esquerda do Rio AnIL,
desde os limites dos terrenos sob '1
jurrsdíçào do Ministério da Marinha,
a 285m a montante do "Porto da Cerâmica", no Bairro Gonçalves Dias,
até o porto da Cta . Carjcca Jndust.rial, e contornada pelo lado de terra
pela linha da cota 11, excluída uma
faixa de 30m de largura ao longo da
Estrada de Ferro São Luís - 'I'erestna (RFFSA), na qual se inclui o leito
ferroviário; e Gleba &;, com área aproximada de 25ha, situada à margem esquerda do Rio Anil. a montante do
porto da Cia. Carioca Industrial, e
contornada pelo lado de terra pela linha da cota 1l.
§ 1° Da área descrita neste artigo
serão excluídas as porções regularmente aforadas ou sobre as quais haja direito de preferência ao aforamento reconhecível a tercelroa.
§ 2° A ces.slonárta se obrigará a
restituir sempre que necessário, a [uieo da cedente, terrenos contidos nas
áreas objeto de cessão, para instalação de serviços federais, sem qualquer
ônus para a União Federal.

Art. 2" Os terrenos referidos no artigo anterior se destinam à execução,
no prazo de cinco (5) anos, de prcjeto de urbanização da região, a cargo
da cessionária.
Art. 3° A Prefeitura Municipal de
São Luís poderá alienar o domínio
útil das áreas cedidas. ficando isenta
do pagamento do foro, enquanto os
terrenos lhe estiverem aforados.

Art. 4° Caberá à cessionária a reaponsabilidade pela desocupação das
áreas e demais ônus decorrent.es do
empreendimento autorizado, tomando-se nula a cessão, sem direito a
qualquer indenização, inclusive por
benfeitorias realizadas. se aos terrenos, no todo ou em parte, vier a ser
dada destinação diversa, ou ainda, se
ocorrer inadimplemento de cláusula
do contrato a ser lavrado em livro
próprio do Serviço do Patrimônio da
União.
Art. 5° Este Decreto entrará em vl~
gor na data de sua publicação, revogadas as díspostçôee em contrário.
Brasília, 12 de maio de 1972;
151 c da Independência e 84" da
República.
EMÍLIO O. MÉDICI

José Flávio Pecara

DECRETO N' 70.513 MAIO DE 1972

DE

12

DE

Eleva à categoria de Colégio os Ginásios Agrícolas que menciona.

O Presidente da República, no uso
da atribuição que lhe confere o artigo 81, itens lU e V. da Constituição,
decreta:
Art. 10 Ficam elevados à categoria de Colégio com essa denominação, o Ginásio Agrícola do Amazonas,
sediado no Munícípto de Manaus, no
Estado do Amazonas, e o
G màsíc
Agrícola de
Concórdia, sediado no
Município do mesmo nome, Estado
de Santa Catarina, pertencentes ao
Departamento de Ensino Médio do
Ministério da Educação e Cultura.
Parágrafo único. A
elevação de
categoria a que se refere este artigo
produz efeitos a partir de janeiro
de 1971.

Art. 20 Este Decreto entrará em
vigor na data de
sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 12 de maio de 1972;
151.0 da Independência e 84.° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Jarbas G.

Passarinho
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DECRETO N9 70.514 -

DE 12 DE

MAIO DE 1972
Altera o enouaaramentc dos cargos,
junções e empregos do Quudr.) de
Pessoal - Parte Permanente - ao
Ministério dos 1.'ransportes e dá outras providências.

o Presidente da República usando
da atribuíçào que lhe contere o artigo
81. item j n, ca Constituição. e termo
em vista o uísposto na .Lei nv 3.780 de
1:1" de Julho de HlfiO, e o que consta do
Processo nv 1.349, de 197.1., cL;J .Jepar
tamento Adrmmstratdvo do
Pessoal
CIVIl, decreta:
Art. 19 Fica alterada, na forma do
anexo, a retaçao nom.nal qt..e aCOIDM

Art. 79 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contranc.
Brasília, 12 de mato de 1972;
1519 da
Independência e 849 da
República.
EMíLIO G. MÉDICI
M ária DavZd And1'eazza

O anexo mencionado no art. 2'" foi
publicado no D.O. de 15-5
M72.

g

pauna o Decrete nv 54.135, ce 17 de
agosto de H164, modütcaoo pelos ae
nvs 57.898 de 28 de Ievereíro ce 1966,
60.122, ae 24 ae janeiro de HH3~ 65.634,
de 24 de outubro de 1969 e €ILü41, de
21 de maio de 1971.

parágrafo único. Em deccrr encra do
1 evlstos os
quantitativos nas
séries ao classes
t
classes smgutares abrangrdvs reM
gistrados nos anexos aprovados pelos
diplomas mencionados,
Art. 29 Os valores dos níveis de vencimentos dos cargos constamo, da reIaçâo nominal anexa são os consignados na Tabela de Remuneração (Anexc UI) da Lei nv 3.780, de 12 ce tulho de 1960, reajustados por leis posteriores.
Art. 39 Os efeitos financeiros d.ecorrentes da aplícaçâo deste Decreto
Vigoram a partir de 19 de 1ulho de
díspo.to neste artigo ficam

1960.

Art. 49 O disposto neste Decreto
não homologa situações Iur.ctonaís
que, em virtude de síndícânc-a ou inquérito administrativo, venham a
ser consideradas nulas, ilegais ou contrárias às normas administrativas em
vigor.
Art. 59 O órgão de pessoas competente apostilará os titulas do.'; servidores abrangidos por este Decreto ou
expedirá atos declaratórios das respectivas situações funcionais, com onservãncta do disposto no artigo 99 da
Emenda Constitucional nc 1, de 17 de
outubro de 1009.
Art. 69 A despesa com a execução do
disposto neste Decreto correra à conta dos recursos próprios do Orcamento do Ministério dos 'rranspcetas.

DECRETO N° 70.515 MAIO DE Hl72

DE

12

DE

Redistribui, com o respectivo ocupcmte, para a Universidade Federal do
Rio Grande do Norte, cargo do Ministério da Saúde. e dá outras providências.

O Presidente da República, usando
das atribuições que confere o artigo
81, item III, da Constituição, e tendo
em vista o disposto no § 2° do artigo
99, do Decreto-lei n'' 200, de 25 de
fevereiro de 1967, decreta:
Art. 1° Fica redistribuído, com o
respectivo ocupante, para o Quadro
único de Pessoal - da Universidade
Federal do Rio Grande do Norte, um
cargo de Guarda
Sanitário, código
GL-201. 5.A, ocupado por João auIhões Filho, integrante do Quadro de
Pessoal - Parte Especial, do Ministério da Saúde, mantido o regime JUM
ridico do servidor.
Art. 2° A redistribuição de que
trata este Decreto não homolos- situação que, em virtude de slndicânele, inquérito administrativo ou revisão de enquadramento, venha a ser
considerada nula, ilegal ou -ont-ána
às normas administrativas em vigor.
Art. 3° O ocupante do cargo ora
redistribuído
continuará a perceber
seus vencimentos e vantagens pelo
órgão de origem, até que
orçamento da Universidade Federal do Río
Grande do Norte consigne os recursos
necessários ao pagamento das despesas resultantes do cumprimento do
disposto neste ato.
Art. 4° O órgão de pessoal do Mlnistério da Saúde remeterá ao da Universidade Federal do Rio Gr-ande do
Norte no prazo de 30 (trinta) dias,
a contar da publicação deste Decreto,
os assentamentos funcionais do servi..
dor mencionado no artigo 1°.

°
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Art. 5° Este Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrária.
Brasília, 12 de maio de 1972;
1510 da Independência
República.
EMÍLIO G.

e

84°

da

MEDICI

Jarbas G. Passarinho
Hugo Vitorino Alqueres Baptista

DECRETO NQ 70.516 MAIO DE 1972

DE

12

DE

Altera o Decreto n9 60,999, de 13 de
julho de 1967, que aprovou o Quadro
Único de Pessoal da Universidade
Federal de Alagoas, retificado pelos

de nss 63.625, de 14 de novembro de
1968 e 65.250, de 30 de setembro de
1969, e dá outras providências.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item IH, da Constituição,
decreta:
Art. 19 Fica alterado, na forma do
anexo, o Decreto nv 60.999, de 13 de
julho de 1967, que aprovou o Quadro
único de Pessoal da Universidade Federal de Alagoas, retificado pelos de
n'" 63.625, de 14 de novembro de 1968,
e 65.250, de 30 de setembro de 1969,
a fim de reestruturar cargos em comissão e funções gratificadas e incluir
outros, destinados a atender à Reforma Universitária, consubstancíada
pelo Decreto nv 61.897, de 13 de
dezembro de 1967 e no seu Regimento
Interno.

Art. 2Ç A Divisão de Pessoal da
Universidade Federal de Alagoas, por
força do disposto no artigo 5Ç do Decreto nv 67.326, de 5 de outubro de
1970, que instituiu o Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal
(SIPEC), fica transformada em Departamento de Pessoal, diretamente
subordinado ao Reitor, integrado da
Dívísao de Legtslaçâo e Controle de
Cargos e Empregos e da Divisão de
Seleção e Aperfeiçoamento.
Art. 3Ç Em decorrência do disposto
no artigo 20 da Lei n 9 4.863, de 29 de
novembro de 1965, artigo 31 do Decreto-lei nv 81, de 21 de dezembro de
1966, e artigo 3Ç do Decreto-lei mimero 1.121, de 31 de agosto de 1970, fica
retificado o Estatuto aprovado pelo
Decreto nv 66.650, de Iv de junho de
1970, para consignar-se que, além das

atribuições estatutárias e regimentais,
compete, ainda, ao Vice-Reitor o controle e a coordenação administrativa
da Universidade.
Art. 49 O Departamento de Pessoal
da universidade apoatflará os titulas
dos funcionários abrangidos por este
Decreto.
Art. 5Ç A despesa com a execução
deste Decreto será atendida com os
recursos próprios da Universidade Federal de Alagoas, vedado, para esse
fim, o encaminhamento de proposta
de abertura de Crédito Especial.
Art. 6Ç Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publícaçâo, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 12 de maio de 1972;
151ç da Independência e 84Ç da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Jarbas G. passarinho
O anexo relativo ao presente decreto foi publicado no D.a. de 16-5-72.

DECRETO

N9

70.517 1972

DE

12

DE

MAIo DE

Retifica o Decreto n9 55.276, de 22 de
dezembro de 1964, que aprovou o
enquadramento definitivo de cargos
e funções do Ministério da Saúde.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere. o
artigo 81, item IH, da Constituição, e
tendo em vista o Acórdão do Tribunal
Federal de Recursos, prolatado na
Apelação Cível nc 15.484-RN, transitado em julgado, e o que consta do
Processo no 936, de 1972, do Departamento Administrativo do Pessoal
Civil, decreta:
Art. 1Ç Ficam retificados os anexos
do Decreto nc 55.276, de 22 de dezembro de 1964, para efeito de ser excluído Eulâmpio Graciano, do nível 5-A,
da série de classes de Guarda Sanitário, código GL-201, e incluído no
nível 9-C, da mesma série de classes.
Art. 2Ç Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília. 12 de maio de 1972;
151c da Independência e 84Ç da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Hugo Yítorínc Alçueres Baptista
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DECRETO

N9 70.518
MAIO DE 1972

DE

12

DE

pedietríõui, com o respectivo ocupante, para o Ministério da Bducação e
Cultura, cargo do Ministério da
Agricultura, e dá outras providências.

O Presidente da República, usando
das atrrbutçôes que lhe confere o
artigo 81, item IH, da Constituição, e
tendo em vista o disposto no § 29 do
artdgo 99, do Decreto-lei n'' 200, de 25
de fevereiro de 1967, decreta:
Art. 19 Fica redístribuído, com o
respectivo ocupante, para o Quadro
de Pessoal - Parte permanente, do
Ministério da Educaçã-o e Cultura, um
cargo de Inspetor de Alunos, código
EC-204.9-A, ocupado por Gustavo
Augusto Leite, integrante de idênticos Quadro e Parte do Ministério da
Agricultura.
Art. 2° A redistribuição de que trata este Decreto não homologa situação
que, em virtude de sindicância, inquérito administrativo ou revisão de enquadramento, venha a ser considerada
nula, ilegal ou contrária às normas
administrativas em vigor.
Art. 39 O ocupante do cargo ora
redístrfbuido continuará a perceber
seus vencimentos e vantagens pelo
órgão de origem, até que o orçamento
do Ministério da Educação e Cultura
consigne os recursos necessários ao
pagamento das despesas resultantes
do cumprimento do disposto neste
ato.
Art. 4.9 O órgão de pessoal do Ministério da Agricultura remeterá ao do
Ministério da Educação e Cultura no
prazo de 30 (trinta) dias, a contar da
publicação deste Decreto, os assentamentos funcionais do servidor mencionado no artigo 19.

Art. 59 Este Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em con trário .
Brasília, 12 de maio de 1972;
1519 da Independência e 849 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

L. F. Cirne Lima

Jarbas G. Passarinho
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DECRETO N9 70.519 MAIú DE 1972

DE

12

DE

Redistribui cargos, com os respectivos
ocupantes, do Quadro de Pessoal do
1V.Iinistério da Justiça para o do
Ministério da Educação e CuUura.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o
artigo 81, item IH, da Constituição, e
tendo em vista o disposto no artigo 99,
S 2 9, do Decreto-lei nv 200, de 25 de
fevereiro de 1967, decreta:
Art. 19 Ficam redistríbuídos para
o Quadro de Pessoal - Parte Permanente - do Mínlstérto da Educação e
Cultura, com os respectivos ocupantes,
os seguintes cargos integrantes de
iguais Quadro e Parte do Ministério
da Justiça:
a) 1 (um) cargo de Cirurgião-Dentista, código TC-901.20.A, ocupado
por William Awad;
b) 1 (um) cargo de Inspetor de
Guardas, código GL-202.12.A, ocupado por José Sigueira Gê;
c) 10 (dez) cargos de Inspetor de
Alunos, código EC-2ü4.10.B, ocupados
por: Admar Ferreira Dias, Dário Soares Simões, Geraldo de Andrade Silva,
Geraldo Ascendino Martins, José Ollnto Seixas de Aguiar, Lízia Maria
Brito Llamosas, Nodgf de Almeida
Fortuna, Odecy Fflguerras, Pedro do
Couto Freitas e Plácido de Oliveira;
d) 5 (cinco) cargos de Inspetor de
Alunos, código EC-204.9.A, ocupados
por Amaro Díonísío, Áurea Xavier de
Lira. Enedina Bruno Belllnl, Francisco Dourado Sena e Melba Cavalcante
Ribeiro.
Art. 29 As redistribuições de que
trata este Decreto não homologam situação que, em virtude de sindicânda, inquérito administrativo ou revisão de enquadramento, venha a ser
considerada nula, ilegal ou contrária
a normas administrativas vigentes.
Art. 30 O órgão de pessoal do Ministério da Justiça remeterá ao -to Mrnistério da Educação e Cultura, no
prazo de 30 (trinta) dias, a contar da
vigência deste Decreto, os assentamentos funcionais dos servidores mencionados no artigo 19.
Art. 49 Os ocupantes dos cargos ora
redístríbuídos continuarão a perceber
os seus vencimentos e vantagens pelo
órgão de origem, até que o orçamento
do Ministério da Educação e Cultura
consigne os recursos necessários ao
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pagamento das despesas resultantes
do cumprimento do disposto neste
ato.
Art. 59 Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 12 de maio de 1972;
1519 da Independência e 849 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Aureao Buzaid
Jarbas G. Passarinho

Coefi-

Mês

ciente
1,10
1,09
1,07
1,05
1,03
1,01

Novembro de 1971..............
Dezembro de 1971..............
Janeiro de 1972................
Fevereiro de 1972..............
Março de 1972..................
Abril de 1972..................

Parágrafo único. O salário real médio a ser reconstituido será a média
aritmética dos valores obtidos pela
aplicação dos coeficientes acima aos
salários dos meses correspondentes.
Art. 2 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em cntrártc .
Brasilia,
15 de
maio ce
1972;
da
Independência e 84°
da
1510
República.
0

DECRETO N° -70.;)<:\0
MAIO DE 1972

DE

15 DE

Publica os índices de atualização monetária dos eoumo« dos últimos 24
(cmte e quatro) meses, na forma
estabelecida na Lei n° 5.451, de 12
de junho de 1968, e dá outras pro-

oiâêncías.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, inciso IH, da Constituição e
tendo em vista o disposto no § 2° do
Art. 1° da Lei n'' 5.451, de 12 de junho de 1968, decreta:
Art. 1° Para reconstituição dos salários reais médios dos últimos
24
(vinte e quatro) meses, conforme estabelecido no li 2° do Art. 10 da LeI
nv 5.451, de 12 de junho de 1968, serão utilizados os seguintes coeficientes, aplicáveis aos salários dos meses
correspondentes, para os ccor dos coletivos de trabalho ou decisões da
Justiça do Trabalho,
cuja vígêncía
termine no mês de maio de 1972.
Mês

Coeficiente

Maio de 1970...................
Junho de 1970..................
Julho de 1970..................
Agosto de 1970.................
Setembro de 1970..............
Outubro de 1970................
Novembro de 1970..............
Dezembro de 1970..............
Janeiro de 1971.......
Fevereiro de 1971..............
Março de 1971.................
Abril de 1971..................
Maio de 1971..................
Junho de 1971..................
Julho de 1971..................
Agosto de 1971.................
Setembro de 1971..............
Outubro de 1971................

1,46
1,44.
1,41
1,39
1,35
1,33
1,31
1,30
1,29
1,20
1,24
1,23
1,21
1,19
1,16
1.14
1,13
...,12

EMÍLIO G.

MÉDICI

Júlio Barata

DECRETO N.Q 70.521
MAIO DE 1972

DE

15

PE

Autoriza o funcionamento da Facuiculdade de Filosofia,
Ciências
e
Letras de Cascavel - Paraná.
O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição, de
acordo com o artigo 47 da Lei ....
na 5 540, de 28 de novembro de 1968,
alterado pelo Decreto-lei na 842, de
B de setembro à€ 1969 e ~el do r-,"Y() vista o q..e consta do processo número
224.02-9-7:'. cl-. \1inister,f, da Dducacâo
e Cultura _ decreta
.

Art. 1') Fica autorizado o funcionamento ca Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, com os cursos de Pedagogia Letras, Matemática e Ciências, mantida pela f"·' 'a ;3.-0 i-uversidade Oeste do Paraná. com sede em
Cascavel. Estado do Paraná.
Art. 2" Este Decreto entrará em vigor 1180 data de sua publlcaçâo evogadas as disposições em .ootranc.
Brasília,
15 de
maio '1\"' 1972;
151° da
Independência e 84° da
República.
l:i::MÍLIO G.

MÉDICI

Jarbas G. Passarinho
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DECRETO N° 70.522 MAIO

DE 15 DE

DE 1972

DECRETO N° 70.524 MAIO

DE 16 DE

DE 1972

Reduz as alíquotas do Imposto único sobre Lubú/ican es e COlnbns1zveis Líquaâos e Gasosos.

Declara de utilidade pública a zlssccioção de Assistência Socuü Joana
D'Are, eom sede em Tuvã, Estado
de São Paulo.
.

U Presidente da República, usando
da atrrbuíção que lhe confere o artlgu IH, item IH, da Constituição. e
de acordo com o § 3° do artigo P do
Decreto-lei n'' 61, de 21 de novembro
de 1966, com a nova redação a que
se retere o Decreto-lei n'' 1.195, de
9 de dezembro de 1971, decret.a :
Art. 1" Ficam reduzidas ern i.;ü(1o
(trmta por cento) as ahquotaa a que
se relere o artigo 1" do Oecreto-Ieí
n- 1. ülE, de 12 de março de 1970.

O Presidente ela República, usando
ua atribuição que Jhe contere ) nr tí
go 81, item lII, ia Constdtulcãc, e
atendendo ao que consta do Processo

Art. 2° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicaçã-o revogadas as disposições em -ontrárfo
Brasília,
15 de
mala de
U)72;
151 ~
da
Independência f: 84°
ia
Republica.

M.J. 34.585, de 1969, decreta:
Art. 19 E' dec.arada de utilidade
com sede-em Santos, Estado de São
LeI vi, ae :::11:1 de agosto de 1935, com,
ninado com u artigo lodo RegulamenLQ aprovado pelo Decreto.... . ..
n'' 50.517, de 2 de maio de 19B1. 'a
Associação de Assistência Social .roana D' Are, com sede em 'J'upã, Estado
de São Paulo.
Ar t . z- Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, re·
vogaoas as disposições em contrário.
Brasília,
16 de
maio de
1972;
151u
da
Independência e 84
da
República.
0

E:rvÚLIO G. MÉDICI
Antônio Dias Leite Júnior

EMíLIO G. MÉDICI
Attredo Buzaid

DECRETO

N~

MAIO

70.523
DE 1972

DE 16 DE

DECRETO N° 70.525

DE 16 DE

MAIO DE 1972

Declara de utilidade pública a Sociedade de Beneficência Alberque São
Vicente de Paulo de Jatai, com sede em Jataí, Estado de Goiás.

o

Declara de utilidade pública a Sociedade de São Vicente de Paulo, com
sede em Santos,
Estado de São
Paulo.

Presidente da Repúbh..«. '13<::).'00

da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e
atendendo ao que consta co -rocessc
M.J. 30.132, de 1968, decreva.
Art. l° E' declarada de utilidade
pública, nos termos do artigo 19 da
Lei 91. de 28 de agosto de 1935. combinado com o artigo lodo Regulamenta aprovado pelo Decreto ...
nv 50.517, de 2 de maio de 1961, a
Sociedade ce Benefícênc.a Albergue
São Vicente de Paulo de J";I,;;U, -oro
sede em Jataí, Estado je ootes .
Art. 29 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publlcaçãr revogadas as disposições em contrário.
Brasília,
16 de
maio de
1972;
da
Independência e 84°, b
República.
151°

EMÍLIO G.

MÉDICI

Alfredo Buzaid

O Presidente da República, usando
da atribuição que ne confere o artigo 81. item IH, da Constãtuiçâo, e
atendendo ao que consta do Processo
M J
4.376, de 1970, decreta:
Art. l° E' declarada de utilidade
pública nos termos do artigo lOdo.
Lei !:li de ~8
agosto de 1935, combina (h com o artigo 1~ do Regulamen
·-'r'v",rJo pelo Der-reto
.
n? 5(; :117, de 2 de maio de 1911.1, .j,
Boctedaoe de Sã" Vicp,..t~· rJE' "-1,,16
N)rr>
e,prlr em Santos, Estado de ~,'i:)
Paulo.
Art 2° Este Decreto entrara

em

vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.
Brasília,
16 de
maio de
19n;
)""
,h
Independência e 84° -ta
República.
EMÍLW G.

MÉDICI

Alfredo Buzaid
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DECRETO NQ 70.526 -'-----

ranto

DE

DE

16

DE

1972

Concede a SOEIC01VI - Sociedade de
Empreendimentos Industriais, Comerciais e Mineração -Ltáa, o direito
de lavrar calcário, no município de
Matozinhos, Estado de Minas GeTais.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
81, item lII, da Constituição, nos termos do Decreto-lei n" 227, de 38 de
fevereiro de 1967 (Código de Mineração), alterado pelo Decreto-lei n'' 318,
de 14 de março de 1967, decreta:
Art. I" Fica outorgada a SOErCOM
Sociedade de Empreendimentos Industriais, Comerciais e Mineração Limitada concessão para lavrar calcário,
em terrenos de propriedade de Maria
José Borges Rios, no imóvel denominado Fazenda Perl-Pert, distrito e mur.ícipío de Matozinhos, Estado de Minas Gerais, numa área de duzentos e
dezesseis hectares oitenta e cinco ares
sessenta centiares (216,8560 na), delimitada por um polígono irregular.
que tem um vértice a mil e sessenta
metros e noventa e um centímetros
(l.060,9Im), no rumo verdadeiro de
vinte e um graus e um minuto sudoeste (21°0I'SW), da sede da ~azenda
Peri-Peri, e os lados a partir desse
vértice, os seguintes comprtmentoa e
rumos verdadeiros: quinhentos e trinta e dois metros e sessenta centimetros (532,60m), oeste (W); duzentos
e cinqüenta e quatro metros e trmta
e cinco centímetros (254,35m), ncrte
-{N)· trezentos e trinta
e cinco metros' e sessenta centímetros (335.60m)
oeste (W'); cento e quarenta metros e
vinte centímetros (140,20m), sul (8);
cinqüenta metros e setenta centtmetros (50,70m), oeste (W); trezentos e
dez metros e quarenta e um centimetros (310,41m), sul (8); trezentos e
quarenta e um metros e sessenta c:e1ltímetros (341,60m) oeste (W!; vll1~e
e cinco metros e sessenta e seis centímetros (25,66rn); norte (N); zctecentos e quarenta e seis metros 8 o-ce-na
centímetros (746,7Cm) oeste C\V);
quatrocentos e vinte seis metros e
dez centímetros tese.runu. norte ~N);
sessenta e sete metros e quarenta ~en
tímetros (67,40m), este (E); ~l.nquen
ta e seis-metros e noventa cenumet.rcs
(56,90m), norte (N); trezentos e setenta e três metros (373m), este (E);
cento e sessenta e seis metros e vln~

te centímetros (l66,20m), norte (N);
sessenta e nove metros e vinte centímetros (69,20m), oeste (\7,,1); -dterrta
e cinco metros e noventa centímetros
l85,90m), norte (N); quatrocentos e
trinta e oito metros e vinte ..entímetros (438,20m), oeste (W); vinte metros (20m), sul (S); setenta e três,
metros e ouarente e cinco centímetros
l73,45m), oeste (W); oitenta e três metros e quarenta e cinco centímetros
W3,45m), sul (S); sessenta metros e
setenta centímetros (60,70m), oeste ..
(w); trinta e oito metros (38m), sul
(8); vinte metros e cinqüenta centímetros (20,50m), oeste (W); vinte e
cinco metros e setenta e cinco centímetros (25,75m), sul (8); quinze metros e sessenta centímetros :15.60m),
oeste (V1); sessenta metros e vinte
centímetros (60,20m), sul (8); trinta
e dois metros e oitenta centímetros
(32,80m), oeste (W); sessenta e quatro metros e trinta e cinco centímetros
(64,35m), sul (8); trinta e quatro metros e noventa centímetros l.3-1,\:.lOm),
oeste ('VV); duzentos e dois i.retroa e
noventa centímetros (202,90:n), sul
(S); cento e nove metros e quarenta
e cinco centímetros (109,45m), oeste
lW); trezentos e noventa e oito r:netros e sessenta e cinco centímetros ..
(398,65m), sul (S); setecentos e sete
metros e cinqüenta e sete centímetros
(707,57m), este (E); oitocentos.C;'. trinta e seis metros e vinte centímetros
(836,20m), sul (S); vinte e dois metros e vinte centímetros (22,2Jln1, este
(E); noventa e seis metros e Sessenta.
e cinco centímetros (D6,65m), sul (~).):
duzentos e quatro metros e quarenta e
três centímetros (204,43m), este IE);
cento e treze metros e vinte e sete
centímetros (1l3,2'i'm), sul (5); trezentos e dezessete metros e quarenta
centímetros (317,40m), este (E); cento e treze metros e quinze centímetros
(1l3,15m), norte (N); quatrocentos e
sessenta e cinco metros e trinta f: emco centímetros (465,35m), este I.E);
cento e quarenta e seis metros 8 emco centímetros (146,05m), norte ;.N~;
cento e um metros e noventa centrmetros (lOl,90m), este .(E); trezentos
e vinte metros e sessenta centimerros
(320,60m), norte (N): setenta e um
metros e vinte centímetros (71,20m),
este (E); cento e cinqüenta e oito metros e auarenta e quatro centímetros
(158,44m), norte (N); trezentos e oit~o
metros e dez centímetros (308,lOmJ,
este (E); cento e dezenove metros ,_e
cinco centímetros (119,:J5m), norte
(N); cento e sessenta e cinco TI,e' ros
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e trinta centímetros (165,30ml, este
cento e setenta e tres .nettos e
sessenta e nove centímetros (173,69m),
norte (N); cinqüenta e seis me'n-oa e
trinta centímetros (56.30m), "'S~8 lJ;]);
trezentos e quarenta e três tnetrcs e
noventa e quatro centímetros :3<l:8,G4m)
norte (N).
(E);

Art. 29 A área de servidão mede
cinqüenta hectares um are e dezenove
centiares (50,01l9ha), delimitada pc-r
um polígono irregular, que tem um
vértice a dois mil e sessenta \'0 três
metros e três centímetros (2.063.ü1m),
no rumo verdadeiro de setenta gra us
quarenta e oito minutos sudoeste ...
(70048'SI,V), da sede da Fazenda pertPeri, e os lados a partir desse vorttce, os seguintes comprtmentos e rumos verdadeiros: trezentos e setenta
e três metros (373m), oeste ~W); cinqüenta e seis metros e noventa cer.tímetros (56,90m), sul (S); sessenta
e sete metros e quarenta centtmet.ros
(67,40m), oeste (W); quatrocentos e
vinte e seis -metros e dez centímeeroa
(426,lOm), sul (Sul); setecentos e quarenta e seis metros e oitenta centímetros (746.80m), este (E); vinte e
cinco metros e sessenta e seis centímetros (25.66m), sul (S); trezentos e
quarenta e um metros e sessenta centímetros (341,60m), este (E); trezentos e dez metros e quarenta c um centímetros (310,41m), norte (1'1"1, cincüenta metros p setenta centímetros
('50,70m), este (E); cento e quarenta
metros e vinte centímetros (140,20m),
norte (N); seiscentos e noventa e oito
metros e setenta centímetros
.
(698.7Cm). oeste (VI); cinqüenta e oito
metros e cinco centímetros (58,05m),
norte (N). Esta concessão é outorgada
mediante as condições constantes dos
artigos 44, 47 e suas alíneas e 51 do
Código de Mineração, além de outras
constantes do mesmo Código, não exprpp,samente mencionadas neste decret-o .
Parágrafo único. Esta concessão
fica sujeita às estipulações ;10 Rcgulamento aprovado pelo Decreto núme1'0 51.726, de 19 de fevereiro de 1963
t: da Resolução n- 3 de 30 de abril de
1965, da Comissão Nacional da Energia Nuclear.
Al L. 3° O concessionário fica obrigado a recolher aos cofres públicos, na
forma da Lei. os tributos devidos li
União, em cumprtmento do -I'snosto
ouno decreto-lei n" 1.038, de 21
tubro de 1969.

de

Art. 4° Se o concessionário não cumprir qualquer da s obrigações que lhe
incumbem, a concessão para lavrar
será declarada caduca ou nula, Da forma dos artigos 65 e 66, do Código rte
Mineração.
Art. 5° As propriedades vizinhas estêo sujeitas às servidões elo solo e subsolo para fins de lavra, na forma do
artigo 59 do Código de Mineração.
Art. 6° A concessão de la na terá
por título este Decreto que será transcrito no livro C - Registro do" Decretos de Lavra, do Departamento Nacional da- Produção Mineral, do Ministério das Minas e Energia.
Art. 7° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrárlo
(DNPM 805.659-69).
Brasília, 16 de maio de 1972;
151° da Independência e 84" da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO N° 70.527
MAIO DE 1972

DE

16

DE

Concede a João Vaz de Lima, empresa de mineração, o direito de lavrar feldspato e quartzo, no município de Socorro, Estado de São
Paulo.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item .rrr, da Constituição, nos
termos do Oe . -to-rej n'' 22"(, de 28 de
fevereiro de 1967 (CÔQlgO de Mineração), alterado pelo Decreto-lei número 318, de 14 de março de 1967,
decreta:
Art. 1° Fica outorgada a João Vaz
de Lima, empresa de mineração
concessão para lavrar feldspato e
quartzo em terrenos de sua propriedade,
no
lugar
denominado
Bairro do Ribeirão do Meio, distrito
e município de Socorro, Estado de
São Paulo, numa área de um hectare
seis ares e sessenta e dois centtares
(1,0662 haj , delimitada por um polígono Irregular, que tem um vértice
a trezentos e oitenta metros e quatorze centímetros (380,14 m) , no
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rumo verdadeiro de oitenta graus
cinqüenta e nove minutos nordeste
(80 0 59' NE), da cachoeira do córrego denominado córrego de Cima e
os lados a partdr nesse vértice, os
seguintes comprímcntos e rumos verdadeiros: cento e quarenta e seis
metros (146 m) , -iorte (N) quarenta
e cinco metros (45 rm este (E);
vinte e dois metros (22 mr sul (8);
trinta e trêsm~tros (33 mr, este
(E); cento e vmte e quatro metros
(124 li), sul ,,5 setenta t: oito metros (78 fi), oeste (\V" Esta concessão é outorgada mediante as
condições constantes, dos artigos 44,
47 e suas alíneas e 51 do Código de

Mineração, além de outras constantes do mesmo Código, não expressamente mencionadas neste decreto.
Parágrafo .cnico . Esta concessão
fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto
n'' 51.726, de 19 de fevereiro de 1963
e da Resolução n'' 3. de 30 de abril
de 1965, da Comissão Nacional de
Energia Nuclear.
Art.
2° O
concessionário fica
obrigado a recolher aos cofres públicos, na forma da
Lei, os tributos
devidos à União, em cumprimento do
disposto no Decreto-lei n'' 1.038, de
21 de outubro de HIl'9.
Art. 3° Se o concessíonárío não
cumprir qualquer das obrigações que
lhe incumbem, a concessão para lavrar será declarada caduca ou nula,
na forma dos artigos 6f) e 66, do
Código de Mineração.
Art. 4° As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões do solo e
subsolo para fins de lavra, na forma
do artigo 59 de Código de Mineração.
Art. 5° A concessão de lavra terá
por titulo este Decreto, que será
transcrito no Livro C - Registro -tos
Decretos de Lavra, do Departamento
Nacional da Produção Mineral, do
Ministério das Minas e Energia.
Art. 6° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação
revogadas as disposições em contrário. (DNPM 3.876-66.)
Brasília, 16 de maio de 1972;
151.° da Independência e 84.° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO N° 70.528 M/lIO

DE

DE 16 DE

1972

Concede à METANORDESTE - Minérios e Minerais S.A., o direito
de
avrar minério de cobre, no
município de Jaçuarari, Estado da
Bahia.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, nos
termos do
Decreto-lei n'' 227, de
28 de fevereiro de 1967 (Código de
Mineraçã-o), alterado pelo Decreto-lei
n- 318, de 14 de março de 1967, decreta:
Art. 1° Fica outorgada a
.
METANORDESTE
Minérios e
Minerais S. A., concessão para lavrar
minério de cobre, em terrenos devolutas, no lugar denominado Arapuá,
distrito de Abóbora, município de
Jaguarari, Estado da Bahia, numa
área de sessenta e quatro hectares
vinte e dois ares (64,22 ha) , delimitada por um retângulo. que tem um
vértice a cento e sessenta e sete me":
tros (167 mj , no rumo verdadeiro de
setenta e seis graus sudoeste
.
(76° SW), da confluência dos córregos Descanso dos Carros e da ROÇa
e os lados a partir desse vértice, os
seguintes comprimentos e rumos verdadeiros:
oitocentos e quarenta e
cinco metros (845 m) , norte (N);
setecentos e sessenta metros
(760 m) , oeste (Wl;
oitocentos e
quarenta e cinco metros (845 m) ,
sul (8l; setecentos e sessenta metros
(750 mj . este (E). Esta concessão é
outorgada mediante as condições
constantes dos artigos 44 47 e suas
alíneas e 3] do Córügc de Mineração,
além de outras constantes do mesmo
Código, não expressarne nte mencionadas nes -e decre to
Parágrafo único. Esta concessão
fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto
n'' 51.726, de 19 de fevereiro de 1963,
e da Resolução n'' 3, de 30 de abril
de 1965, da Comissão Nacional de
Energia ,:"11 ucleat-.
Art.
3') O
concesetonãno fica
obrigado a recolher aos cofres públicos, na forma da LG~) os
tributos
devidos à Uniào em cumprímento do
disposto no Decreto-ler n- 1.038, de
21 de outubro de- Hlfi9.
Art. 3° SE: .:.. concessionário não
cumprir Qualquer das obrigações que
lhe incumbem' a concessão para la-
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vrar será declarada caduca ou nula,
na forma dos artdgos 65 e 66 do
Código de Mineração.
Art. 40 As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra, na forma
do artigo 59 do Código de Mineração.
Art. 50 A concessão de lavra terá
por titulo este Decreto, que será
transcrito no Livro C - Registro dos
Decretos de Lavra, do Departamento
Nacional da Produção Mineral, do
Ministério das Minas e Energia.
Art. 60 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário. (DNPM 8.109-60.)
Brasília, 16 de maio de 1972:
1.51. 0 da Independência e 84.0 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO N." 70.529 . MAIO DE 1972

DE

16

DE

Concede a S.A. Indústrias Votorantim. o direito de lavrar filito, no
município de Votorantim, Estado d.e
São Paulo.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
81, item III, da Constituição, nos
termos do Decreto-lei n.v 227, de 28
de fevereiro de 1967 (Código de Mineraçáo) , alterado pelo Decreto-lei
número 318, de 14 de março de 1967,
decreta:
Art. 1.0 Fica outorgada a S.A. Indústrias Votorantim concessão para
lavrar filito, em terrenos de sua propriedade no lugar denominado Itupararanga, distrito e município de Votorantím, Estado de São Paulo, numa
área de três hectares sessenta e ceís
ares e setenta e quatro centiares ....
(3,6674ha.), delimitada por um polígono irregular, que tem um vértice
a cento e quarenta e cinco metros e
trinta e dois centímetros (145,32m),
no rumo verdadeiro de setenta e três
graus vinte e sete minutos sudoeste
(739 27' SW) do canto sudoeste (SW)
da Usina de Força da Fábrica da
requerente, e os lados a partir
desse vértice, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros; cinqüenta e quatro metros (54m), norte
(N); sessenta metros (GOm) , oeste

(W);

1{J3

vinte e três metros (23m), norte

(N); quarenta e oito metros (48m),

oeste (W); dezenove metros (19m),
norte (N); quarenta e cinco metros
(45m), oeste (W); dezoito metros
(18m), norte (N); cem metros (100m),
oeste (W); quarenta metros (40m),
norte (N); setenta e quatro metros
(74m), oeste (W); cinqüenta metros
(50m), sul (S); trinta e seis metros
(36m), este (E); cinqüenta metros
(50m), sul (8); trinta e oito metros
(38m), este (E); cinqüenta e três metros (53m), sul (8); trinta e quatro
metros (34m), este (E); quarenta e
sete metros (47m), sul (8); vinte
metros (20m), este (E); vinte e cinco
metros (25m), sul (8); sessenta metros (60m), este (E); vinte e cinco
metros (25m) norte (N); cinqüenta
metros (50m), este (E); dezenove metros (19m), norte (N); trinta e seis
metros (36m), este (E); vinte e sete
metros (27m), norte (N); cinqüenta
e três metros (53m), este (E). Esta
concessão é outorgada mediante as
condições constantes dos artigos 44,
47 e suas alíneas e 51 do Código de
Mineração, além de outras constantes
do mesmo código, não expressamente mencionadas neste Decreto.
Parágrafo único. Esta concessão
fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto número 51. 726, de 19 de fevereiro de 1963,
e da Resolução número 3, de 30 de
abril de 1965, da Comissão Nacional
de Energia Nuclear.
Art. 2.0 O concessionário fica obrigado a recolher aos cofres públicos,
na forma da Lei, os tributos devidos
à União, em cumprimento do disposto
no Decreto-lei número L 038, de 21 de
outubro de 1969.
Art. 3.
Se o concessionário não
cumprir qualquer das obrigações que
lhe incumbem, a concessão para lavrar será declarada caduca ou nula,
na forma dos artigos 65 e 66 do Código de ~ineração.
Art. 4.0 As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra, na forma
do artigo 59 do Código de Mineração.
Art. 5.0 A concessão de lavra terá
por título este Decreto que será transcrito no livro C, Registro dos Decretos de Lavra, do Departamento Nacional da Produção Mineral, do Mínistérío das Minas e Energia.
0
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Art. 6.° Este Decreto entrará em atendendo ao que consta do Processo
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. (DNPl\1 7713-61).
Brasília, 16 de maio de 1972;
151.0 da Independência e 84.0 da

M.J. 29.514, de 1970, decreta:
Art. 10 E' declarado de utilídarte
pública, nos termos do artigo l,' da
Lei 91, de 28 de agosto de 1935, combinado com o artigo 10 do Regula-

República.

menta aprovado pelo Decreto

EMÍLIO G. MÉDICI
Antônio Dias Leite Júnior
DECRETO N° 70.530 -

DE

16 DE

I'I-!JUO DE 1972

Declara de utilidade pública o Gisui-

sio Nossa Senhora das Graças, com
sede em Areado, Estado de Minas
Gerais.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lh-e confere u artigo 81, item UI, da Constdtuíçé.o, f'

DECRETO N." 70.53::.
Altera o Decreto

7!.~

Art. 2" Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação. revogadas as disposições em contrário.
Brasília,
16 de
maio de 1872;
Independência e 84°
r1;:;.
151° da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Alfredo Buzaid

DE

16

DE MAIO DE

1972

60.271, de 24 de fevereiro de 1967, que criou cargos

em comissão e tunçóee çratntcaaas no Quadro de Pessoal do Instituto
Joaquim Ncürueo de Pesqrueas Sociais.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constítuíçâo, decreta:
Art. 1.0 Ftca alterado. na forma do anexo, o Decreto número 60.271,
de 24 de fevereiro de 1%7, que criou, no Instituto Joaquim Nabuco de
Pesquisas Sociais. (~argL·s em eomtssê« e funções gratificadas, com vistas à
ímptantacâo da Reforma Admíruatratdva consubstanciada no seu Regimento
Interno.
Art. 2 ° Em decorrência do disposto no artigo 5.° do Decreto n." 67.326,
de 5 de outubro ele 1970 a Divisão de Pessoal fica diretamente subordinada ao Diretor E:X<?(:utlVO do Instituto,
Art. 3.° A Dívtsão de Pessoal do Instituto Joaquim Nabuco de Pesquisas Sociais apostiJará os títulos dos funcionários abrangidos por este Decreto
Art. 4.° A despesa com a execução deste decreto será atendida com
os recursos próprtos do Instituto, vedado, para esse fim, o encaminhamento
de proposta de abertura de Crédito Especial.
Art. 5.° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as dísposíçôea ~'11 r.cntrárto ,
Brasílta, 16 ele maio de 1972; 151.'" da Independência e 84.° da República.
El\ÜLlO G.

.

n'' 50.517, de 2 de maio de 1961, o
Ginásio Nossa Senhora das Graças.
CC_TI sede em Areado, Estado de Minas Gerais.

MÉDICI

Jaroas G. Passarinhf'

O anexo relativo ao presente decreto foi publicado no D.O. de 17-5-72.
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DECRETO N9 70.532 MAIO DE 1972

DE 16 DE

Declara de utilidade pública o Colégio
Comercial "Monte Santo de Minas"
ou Escola Técnica de Comércio
"Monte Santo de Minas", com sede
em Monte Santo de Minas, Estado
de Minas Gerais.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item IIl, da Constituição,
e atendendo ao que consta do Processo M.J. 64.206, de 1970, decreta:
Art. 19 É declarado de utilidade
pública, nos 'termos do artigo 19 da
Lei nv 91, de 28 de agosto de 1935,
combinado com o artigo 19 do Regulamento aprovado pelo Decreto número 50.517, de 2 de maio de 1961.
o Colégio Comercial "Monte Santo de
Minas" ou Escola Técnica de Comércio "Monte Santo de Minas", com
sede em Monte Santo de Minas, Estado de Minas Gerais.
Art. 29 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, 1'''"'>'0gadas as disposições em contrario.
Brasília, 16 de maio de 1972;
1519 da Independência e 84° da
República.
EMíLIO G. Iv1ÉDICI

Alfredo Buzaid

DECRETO

N9 70.533
MAIO DE 1972

DE

16

Brasília, 16 de maio de 1972;
1519 da Independência e 849 da
República.
EMíLIO G. MJ;jDIcI

Alfredo Buzaid

DECHETO N° 70.534.
MAIO DE 1972

DE 16 DE

Declara de utilidade pública a Irmandade de Iâísericórtiia de Auootu,
com sede em Atibaia, Estado de
Sào Paulo.

O Presidente da República, usando
da atribuicâo que lhe confere o
artigo 81, item H I, da Constituíçâo,
e atendendo ao que consta do Processo M.J. 1.257, de 1971, decreta:
Art. 19 É declarado de utilidade
pública, nos termos do artigo 19 da
Lei nv 91, de 28 de agosto de 1935,
combinado com o artigo 19 do Regulamento aprovado pelo Decreto número 50.517, de 2 de maio de 1961,
a Irmandade de Misericórdia de Atibaia, com sede em Atdbada, Estado de
São Paulo.
Arb . 29 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Brasília, 16 de maio de 1972;
151Q da Independência e 84 9 da
República.
DE

Declara de utilidade pública o Centro
Social Padre Detum, com sede em
João Pessoa, Estado da paraíba.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item UI, da Constituição,
e atendendo ao que consta do Processo 1\11. J. l r{ .431, de 1971, decreta:
Art. 19 :É declarado de utilidade
pública, nos termos do artigo 19 da
Lei nv 91, de 28 de agosto de 1935,
c-ombinado com o artigo I" do Regulamento aprovado pelo Decreto numero 50.517, de 2 de maio de 1961,
o Centro Social Padre Dehon, com
sede em João Pessoa, Estado da Pa-

raíba .

Art. 2° Este Decreto entrará em
vigor na data de, sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

G. MEDICI
Alfredo Buzaid

EMÍLIO

DECRETO N9 70.535
MAIO DE 1972

DE 16 DE

Declara de utilidade pública o serviço
de Obras Sociais ~ S.O.S., COm
sede em Boa Esperança, Estado eleMinas Gerais.

o Presidente da República, usando
da atribulcâo que lhe confere o
artigo 81, item H'I, da Constituiçã-o.
e atendendo ao que consta do Processo M.J. 54.941, de 1971, decreta:
Art. IV !!: declarado de utilidade
pública, nos termos do artigo 19 da
Lei nv 91, de 28 de agosto de 1935"
combinado com o artigo 19 do Regu-

Aros no PODER EXECUTIVO
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lamento aprovado pelo Derreto número 10 5 n, de '2 de maio de 1961,
o Serviço de Obras Sociais - S.O.S.,

com sede em Roa Esperança, Estado
de Minas Gerais.
Art. 29 Este Decreto entrará em
vigor 08. data de sua publicacac, revogadas as disposições em contrario.
Brasília, 16 de maio de 1972;
151'? da Independência e 849 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Alfredo Buzaid

DECRETO NQ 70.536

DE

16

DE

MAIO DE 1972

Declara de utilidade pública a Asso-

ciação de Proteção e Assistência

ã

Maternidade e à Infância de Registro, com sede em Registro, Estado

de Silo Paulo.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item IH, da Constituição,
e atendendo ao que consta do Processo M. J. 55.793, de 1971, decreta:
Art. 19 É declarado de utilidade
pública, nos termos do artigo 19 da
Lei nc 91, de 28 de agosto de 1935,
combinado com o artigo 19 do Regulamento aprovado pelo Decreto número 50.517, de 2 de maio de 1961,
a Associação de Proteção e Assistência a Maternidade e à Infância de
Registro, com sede em Registro, Estado de São Paulo.
Art. 29 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.
Brasüia, 16 de maio de 1972;
1519 da Independência e 849 da
República.
EMíLIO G. MÉDICI

Alfredo Buzaid

DECRETO N9 70.537

DE

16

DE

MAIO DE 1972
Concede permiceão, em caráter permanente, à empresa Indústria e Comercio de Minérios S. A. - ICONII,
para funcionar aos domingos e nos
dias feriados cttns e religiosos.

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

artigo 81, item IH, da Constituição,
e tendo em vista o disposto no artigo
79 , ~ 2°, do Regulamento aprovado pelo
Decreto ,n9 27.048, de 12 de agosto
de 1949, decreta:
Art. 19 Fica autorizada, em caráter
permanente. a funcionar aos domingos p nos dias feriados civis e religiosos, na sua Usina de Concentração e
Pelotização de Manganês, localizada
no 'I'errttórto Federal do Amapá, a
empresa Indústria e Comércio de Minérios S. A., ICOMI, observadas as
disposições legais vigentes, sobretudo
as de proteção ao trabalho.
Art. 29 O presente decreto entrará
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília,

16

de

maio

151\l da Independência
República.

de
e

849

1972;
da

EMÍLIO G. 1/.IÉDlcI
Julio Barata

DECRETO N9 70.538 MAIO

DE

DE 16 DE

1972

Dispõe sobre a Secretaria do Trabalho
do Ministério do Trabsüno e Previdência Social, transforma nucçôee
gratificadas em cargos em comissao
no Quadro de pessoal - Parte Permanente - do mesmo Ministério, e
dá outras providências.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o
artigo 81, itens lU e V, da Constituicão, e tendo em vista o artigo 181,
íren, 1II, do Decreto-lei nv 200, de ao
de fevereiro de 1967, e de acordo com
o artigo 11 da Lei nv 3.780, de 12 de
Julho oe 1960, decreta:
Art. 19 A Secretaria do Trabalho,
criada pejo art. 59 do Decreto número 69.014, de 4 de agosto de 1971, e
subordinada diretamente ao Ministro
de Estado, tem por finalidade supervisionar, planejar, orientar, coordenar
e controlar os assuntos sociais-trabalhistas relacionados com a inspeção,
enquadramento sindical, segurança e
higiene, mão-de-obra, colocação, migração, trabalho marttímo, salário e
bolsas de estudo na área do Ministério do Trabalho e Previdência social,
atuando Como órgão central de direção superior em todo o território nacional.
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Art. 29 N a área da Secretaria do
Trabalho estão compreendidos os seguintes órgãos:
Da Administração Direta
I -

com subordinação administrativa

1. Conselho Superior do Trabalho
Marítimo.
2. Conselhos Regionais do 'Trabalho
.Mart timo.
II -

com subordinação técnica e
administrativa

1. Departamento Nacional de Segurança e Higiene do Trabalho.
2. Departamento Nacional do Trabalho.
3. Departamento Nacional de Mão'de-Obra.
4. Departamento Nacional do Sa-lário.
5. Programa Especial de Bolsas de
Estudo.
6. Delegacias Regionais do Trabalho.
7. Delegacias do Trabalho Marítimo.
8. Bervlços de Fiscalização e Identificação Profissional.
Da Administração Indireta

I - entidades de fiscalização do
exercício profissional.
Parágrafo único. Estão sujeitas à
sucervísãc ministerial, através da Secretaria do Trabalho, as Fundações
-crfadas por lei federal, que recebam.
subvenções ou transferências à Conta
do Orçamento da União, nos termos
da parte "final" do artigo 39 do Decreto-lei nv 900, de 29 de setembro de
1969, e cujas finalidades se relacionem
com as atribuições específicas da Secretaria.
Art. 39 A Secretaria do Trabalho
'compõe-se dos seguintes órgãos:
1. Gabinete
2. Coordenação do Trabalho
2.1 Setor Técnico
2.2 Set-or Administrativo
3. Coordenação de órgãos Regionais
3.1 Setor Técnico
3.2 Setor Administrativo
4. Serviço Administrativo
4. 1 Setor Financeiro
4.2 Set-or de Expediente e Comuni-

, cacõcs.
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Art. 49 A Secretaria do Trabalho
será dirigida por um Secretário, nomeado em cormssâo, pelo Presidente
da Repúbhca ,
Art. 59 O Gabinete terá um Chefe
designado pelo secretário do Trabalho.
Parágrafo único. O Gabinete poderá contar, ainda, com dois assistentes e um Secretário Administrativo,
designados pelo secretário do Trabalho.
Art. 69 As Coordenações serão dirigidas por Coordenadores, nomeados
em comissão, pelo Presidente da República.
Parágrafo único. Cada Coordenador
terá um Secretario Administrativo designado pelo Secretario do Trabalho.
Art. 79 O Serviço Administrativo e
os Setores terão Chefes designados
pelo Secretário do Trabalho.
Parágrafo único. O Chefe do Serviço Administrativo poderá contar
com um Secretário Administrativo,
designado pelo secretário do Trabalho.
Art. 89 A organização, competência
€: funcionamento dos órgãos referidos
no art. 39 deste Decreto serão estabelecidos em regimento aprovado pelo
Ministro de Estado.
Art. 99 Fica aprovada, na forma do
anexo, a tabela discriminativa dos
cargos em comissão e funções gratificadas do Quadro de Pessoal - Parte
Permanente - do Ministério do Trabalho e Prevídêncía Social, resultante
da adaptação da Secretaria do Trabalho à estrutura prevista neste Decreto.
Art. 10. A transformação em cargos
em ccmíssâo das funções gratificadas
relacionadas no anexo, criadas pelo
Decreto nv 55.784, de 19 de fevereiro
de 1965, somente se efetivará com a
publicação dos respectivos atos de
provimento, mantido, até então, o preenchimento das funções gratificadas
constantes da situação anterior à da
tabela ora aprovada.
Art. 11. A despesa com a execução
deste Decreto será atendida pelas dotações próprias do Ministério do Trabalho e Previdência Social.

JU8
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Art. 12. Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 16 de maio de 1972;
1519 da Independência e 84:9 da
República.
EMÍLIO G. ]:iIÉDICI

seuo Barata

o anexo mencionado no art. 9 foi
9

publicado no

D.a.

de 18-5-72.

DECRETO NQ 70. 539
MAIO DE

~ DE

16

DE

bllco da União junto à Justiça do
Trabalho, no prazo de 20 (trinta) dias,
a contar da publicação deste Decreto,
os assentamentos funcionais da servidora mencionada no artigo 19.
Art. 59 Este Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 16 de maio de 1972;
1519 da Independência e 849 da
República.
EMiLro G. MÉDICI
Alfredo Buzazd
Júlio Barata

1972

Reâistríoui, com a respectiva ocupante, para o Quadro de Pessoal Parte Permanente, do Ministério
Público da União junto à Justiça do
Trabalho, cargo do Ministério do
Trabalho e Previdência Social, e dá
outras providências.

o Presidente da República, usando

das atribuições que lhe confere o
artigo 81, item lII, da Constituição,

e tendo em vista o disposto no § 29
do artigo 99, do Decreto-lei nv 200, de
25 de fevereiro de 1967, decreta:
Art. H' Fica redístríbuído, com a
respectiva ocupante, para o Quadro
de Pessoal das Secretarias do Ministério Público da União junto a
Justiça do Trabalho, um cargo de
Técnico de Contabilidade, Código
P-701-13-A, ocupado por Ubaldina
.Iunqueíra, integrante de idênticos
Quadro e Parte do Ministério do Trabalho e Previdência Social.
Art. 29 A redlstrtbuiçâo de que
trata este Decreto não homologa situação que, em virtude de sindicância,
inquérito administrativo ou revisão de
enquadramento, venha a ser considerada nula, ilegal ou contrária às normas administrativas em vigor.
Art. 39 A ocupante do cargo ora
redlstrlbuído continuara a perceber
seus vencimentos e vantagens pelo
órgão de origem, até que o orçamento
do Ministério Publico da Uníâo junto
à Justiça do Trabalho consigne os recursos necessários ao pagamento das
despesas resultantes do cumprimento
do disposto neste ato.
Art. 49 O órgão de pessoal do Ministério do Trabalho e Previdência
Social remeterá ao do Ministério PÚ-

DECRETO N. o 70.540
MAIO

DE 16 DE

DE 1972

Autoriza a utilização, na forma que
menciona, pela prefeitura Municipal de Cabo Frio, de área da União
situada naquele Município.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere
artigo,
81, item IIr, da Constituição, e tendo
em vista o disposto no Decreto -tet
n.v 178, de 16 de fevereiro de 19ô7,
decreta:

°

Art. L" Fica a Prerettura Municipal de Cabo Frio, Estado do Rio de,
Janeiro, autorizada a utilizar a área
com aproximadamente duzentos e quarenta e um mil e setecentos metrcs .
quadrados (241. 700,OOm2), situada no
lugar denominado Gamboa, ao longo
do Canal de Itajuru, que da acesso à
Lagoa de Araruama, entre os baíxtoa
do Morro do Telégrafo, a ponte Feücíano Sodré e o bairro da Ogiva, na
cidade de Cabo Frio, na realização .
de obras de urbanização e saneamento, nestas incluídas dragagem do r-anal, aterro e construção de cais, de
acordo com o projeto aprovado pelo
Departamento Nacional de Obras de'
Saneamento, pelo Departamento Naeíonal de Portos e Vias Navegáveis e
pela Diretoria de Portos e Costas {lo
Ministério da Marinha. e com os elementos constantes do processo protocolizado no Ministério da P'azencta
sob o n.v 33.897, de 1971.
Art. 2.° O prazo para que se concretize o objetivo indicado no artigo,
antertcr é de dois (2) anos. a contar
da data deste decreto, ficando a Prefeitura Municipal de Cabo Frio -es-

ATOS

ponsável pela desocupação da área e
por quaisquer outros ônus decorrentes das obras a serem realizadas.
Art. 3.° Dos terrenos formados,
fica o Serviço do Patrimônio da União
autorizado a ceder à referida Municipalidade, sob o regime de aforamento, independentemente do recolhimento do valor do domínio útil,
cinco porções totalízando sessenta e
um mil e cinqüenta metros quadrados
(61.050,00m2), na conformidade do
projeto de urbanização mencionado no
artigo 1.0,
Parágrafo único. As áreas não aforadas se destinarão exclusivamente a
uso público e à construçãço do Museu
do Mar ,
Art. 4. 0 A cessão tornar-se-á nula,
sem direito a qualquer índenizaçâo
inclusive por benfeitorias realizadas,
se aos terenos, no todo ou em parte,
vier a ser dada destinação diversa,
ou ainda, se ocorrer inadimplemento
de cláusula do contrato a ser lavrado
em livro próprio do Serviço do P8,trímônío da União.
Art. 5.° O aforamento autorizado
neste ato poderá ser concedido parceladamente, antes da execução +.QT.a.l
do projeto, desde que este seja dlvküdo em etapas e à medida em que cada
uma delas for sendo concluída.
Art. 6." Este Decreto entrará ern
vigor na data de sua publicação, re~
vogadas as disposições em contrário.
Brasília, 16 de maio de 1972;
151." da Independência e 84.0 da
República.
El',iÍLIO G. MÉDICI

N.o 70.541
MAIO DE 1972

DE

16

tendo em vista o que consta do Processo n.v 1.101-72, do Departamento
Administrativo do Pessoal Civil, decreta:
Art. 1.0 Ficam excluídos do Decreto número 69.111, de 24 de agosto de
1971, publicado no Diário Oficial de
25 seguinte, que redístrfbuiu cargos,
com os respectivos ocupante- do Quadro de Pessoal do Ministério das Relações Exteriores para o das Secretarias do Ministério Público Federal, um
cargo de Telefonista, código .....
CT-214. 7.B, ocupado por Alice de
Araújo Vignolles, e um de Escrevente - Datilógrafo, código AF-204.7,
ocupado por Paulo Alves Ribeiro.
Art. 2.° Fica retificado de Sebastião Gonçalves Soares da Costa para
Bebasttana Gonçalves Soares da Costa o nome do acupante de um cargo
de Escrevente-Datilógrafo, código
AF-2Q4.7, também redtstríbuído pelo
Decreto mencionado no artigo anterior.
Art. 3.° Os efeitos dest Decreto
retroagem a 25 de agosto de 1971. revogadas RS disposições em contrário.
Brasília, 16 de maio de 1972;
1510 da Independência e 840 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Alfredo Buzaid
Mário Gibson Barooza

DECRETO

N." 70.542
MAIO DE 1972

DE

16

DE

Declara extinto o cargo que menciona
e dá outras providências

Aâiüberto de Barros Nunes
José Flávio Pécora
Mário David Andreazza
José Costa Cavalcantt

DECRETO

109

DO :flODER EXECUTIVO

DE

Retifica o Decreto n. o 69. 111, de 24 de
agosto de 1971, que redistríouiu: cargos do Ministério das Relações Exteriores para as Secretarias do Ministério Público Federal.

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

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe conferem o artigo 81, item IH, da Constituíçâo e o
artigo 181, IV, do Decreto-lei n." 200,
de 25 de fevereiro de 1967, e ter..do em
vista o que consta do Processo número 1.051-72, do Departamento Administrativo do Pessoal Civil, decreta:
Art. 1." Fica extinto, no Quadro de
Pessoal do Instituto Nacional de Previdência Social, o cargo ( DiretorGeral, símbolo I-C, criado pelo Decreto número 59.885, de 27 de dezembro
de 1966, e a que se refere o artigo 1.0
do Decreto-lei n,e 225, de 28 de fevereiro de 1967.
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Art. 2.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, re-

vogadas as disposições em contrário.
Brasília, 16 de maio de 1972:
151
da Independência e 84° de
República.
Q

EMÍLIO G. MÉDICI

Júlio Barata

DECRETO N." 70.548

DE

16

DE:

MAIO DE 1972

Autoriza o aterro, pelo Estado do E:spírtto Santo, de uma área de mar
situada entre a Ilha do Príncipe e

a Ilha de Vitória, e a cessão, sob o
regime de aforamento, dos terrenos

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

tendo em vista o disposto no Decreto-lei número 178, de 16 de fevereiro
de 1967, decreta:
Art. 1.0 E' autorizado o Estado do

Espírito Santo a -ealízar o aterro de
uma área de mar, com aproximadamente 325.504.00m2 (trezentos e vinte e cinco mil e quinhen s e quatro
metros quadrados), limitada ao sul e
a oeste com o estuário do rio Santa
Maria, ou cana) do porto de Vitória,
entre a ponte Florentino Avidos (de
cinco vãos) e o antigo cais de hidroaviões, ao norte com os terrenos de
acrescidos de marinha fronteiros as
Avenidas Duarte Lemos e Santo Antônio, e a leste com os terrenos de
acrescidos de marinha de frente para
a Avenida Alexandre Buaiz, situados
entre a ponte Florentino Avidas de
um vão e a de cinco vãos, conforme
elementos constantes do
processo
protocolizado no Ministério da Fazenda sob o número 15.679, de 1972.
Art. 2.° As obras de aterro a que
se refere o artigo anterior deverão
estar concluídas no prazo de dois (2)
anos, a contar da data deste decreto,
Art. 3.° Fica o Serviço ãc Patrtmonío da União autorizado a ceder ao
Estado do Espírito Santo, tv
o regim.... de aforamento, independentemente do pagamento do valor do domínio útil. a. área aproximada de
556.300,OOm2 (quinhentos e cinqüenta
e seis mil e trezentos metros quadrados), situada no Município de vito-
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ria, constituída de terrenos de marinha e de acrescidos, nela incluídos 0S
terrenos formados em decorrência do
aterro autorizado no artigo 1.0, com
as seguintes confrontações: ao sul e
a oeste com o estuário do rio Santa
Maria, ou canal do porto de Vitória,
no trecho compreendido entre a ponte Florentino Aviclos (de cinco vãos)
e o antigo cais ele hidro-aviões; a
leste com a Rua Pedro Nolasco e as
Avenidas Marcos de Azevedo, Elias
Miguel e Alexandre Buaiz. até a ponte Florentino Avidos (de cinco vãos);
e ao norte COm terrenos situados ao
longo das Avenidas Duarte Lemos e
Santo Antônio (limite da faixa de
marinha) .
§ 1° Da área descrita neste artigo
serão excluídas as porções regularmente aforadas ou sobre as quais
haja direito de preferência ao aforamento reconhecível a terceiros, assim
como as ocupadas ou aterradas pelo
Departamento Nacional de Portos e
Vias Navegáveis, na forma da Resolução número 876.1-72, de 11 de janeiro de 1972, do Conselho Nacional
de Portos e Vias Navegáveis.
~ 2."
O cessionário se obrigará a
restituir, sempre que necessário, a juízo da cedente, terrenos contidos na
área objeto de cessão, para instalação de serviços federais, sem qualquer
ônus para a União Federal.
Art. 4.° Os terrenos referídos no
artigo anterior se destinam à execução, no prazo de cinco (5) anos, do
projeto de urbanização da região, a
cargo da Companhia de Melhoramentos e Desenvolvimento UrbanoCOMDUSA. empresa pública do Estado do Espirito Santo.
Art. 5.° O aforamento autorizado
neste decreto poderá ser concedido
por etapas, na medida do desenvolvimento e execução do projeto.
Art. 6.° O cessionário ficará isento
do pagamento do foro, enquanto a
área lhe estiver aforada, bem como
de laudêmíos nas transferências que
vier a efetuar.

Art. 7." Caberá ao cessionário a
responsabilidade pela desocupação da
área e demais ônus decorrentes do
empreendimento autorizado. tornando-se nula a cessão, sem direito a
qualquer indenização, inclusive por
benfeitorias realizadas. se aos terrenos, no todo ou em parte, vier a ser

ATOS

dada destinação diversa, ou aínda, se
ocorrer inadimplemento de cláusula
do contrato a ser lavrado em livro
próprio do Serviço do Patrimônio da
União.
Art. 8.0 Este decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 16 de mato de 197'~:
1510 da Independência e 84° da
República.

Art. 49 O órgão de pessoal da Universidade Federal da Paraíba remetera ao da Universidade Federal do
Rio Grande do Norte, no praz-o de 30
(trinta) dias, a contar da publicação deste Decreto, os assentamentos
funcionais da servidora mencionada
no artigo 19.
Art. 59 Este Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 16 de maio de 1972'
151Ç> da Independência e 849 di!
República.

E:rlIÍLIO G. MÉDICI

José Flávio Pécora

EMÍLIO G.

DECRETO N9 70.544 MAIO DE 1972
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DE

16

MEDICI

Jarbas G. Passarinho

Redistribui, com a respectiva ocupante, para a Universid·ade. Federal do
Rio Grande do Norte, cargo da Universidade Federal da Paraíba, e dá
outras providências.

o Presidente' da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e
tendo em vista o disposto no pará
grafo 29 do artigo 99, do Decreto-lei
nv 200, de 25 de fevereiro de 1967,
decreta:
Art. 19 Fica redistribuido, com a
respectiva ocupante, para o Quadro
único de Pessoal - Parte Permanente, da Universidade Federal do
Rio Grande do Norte, um cargo de
Técnico de Contabilidade, código P'101.15-B, ocupado por Maria das Neves Morais Nícolau, integrante de
idênticos Quadro e Parte da Universidade Federal da Paraíba, mantido
o regime juridico da servidora.
Art. 29 A redistribuição de que trata este Decreto não homologa situação que, em virtude de smdícãncía,
mquértto administrativo ou revisão
de enquadramento, venha a ser considerada nula, ilegal ou ocntrária às
normas administrativas em vigor.
Art. 39 fi caupante do cargo ora
redistribuidn continuará a perceber
seus vencimentos e vantagens pelo órgão de origem, até que o orçamento
da Uníverstdade Federal do Rio
Grande do Norte consigne os recursos necessários ao pagamento das despesas resultantes do cumprimento do
disposto neste ato.
R

DECRETO N9 70.545
MAIO DE 197Z

DE

16

DE

Retifica o Decreto n9 69,024, de 9 de
agosto de 1971, que incluiu nas relações de que trata o Decreto número 55.244, de 21 de dezembro de
1964, os cargos de Professor de Ensino Especializado, e dá outras.
providências.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição, e
tendo em vista a Exposição de Motivos nv 354 de 17 de abril de 1972, do
Departamento Administrativo do Pessoal Civil, decreta:
Art. 19 Fica retificado o Decreto
nv 69.034, de 9 de agosto de 1971, que
incluiu nas relações de que trata o
Decreto nc 55.244, de 21 de dezembro.
de 1964, os cargos que especifica de
Professor de Ensino Especializado e
que passa a ter a seguinte redação:
"Art. 19 Ficam mcnncíos, na
relação constante do item IV do
artigo 19 do Decreto nv 55.244, de
21 de dezembro de 1964, ctassificados no nível 19, atem dos já
Incluídos pelo Decreto número ..
57.486, de 27 de dezembro de 1965,
cargos de Professor de Ensino
Especializado (IBC, INES e ...
SA1VD.

Art.. 29 Os efeitos financeiros
deste Decreto VIgoram
partir
de 19 de junho de 1964, revogadas
as disposições em contrário."
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Art. 29 Este Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 16 de maio de 1972;
1519 da Independência e 849 da
República.

Art. 59 Este Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 16 de maio de 1972;
1519 da Independência e 849 da
República.
EMÍLIO G. MEDICI

EMíLIO G. MEDrCI

Jarbas G. Passarinho

Jarbas G. Passarinho
Júlio Barata

DECRETO N° 70.546
MAIO DE 1972

DE

16

DE

Redistribui cargo, Com a respectiva
ocupante, para a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e dá
outras providências.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e
tendo em vista o disposto no artigo
99, parágrafo 29, do Decreto-lei número 200, de 25 de fevereiro de 1967,
decreta:
Art. 19 Fica redistribuido, para o
Quadro único de Pessoal da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, um cargo de Cirurgião-Dentista.
código TC-901.20-A, com a respectiva ocupante, Terezinha Freitas
Duarte Galvâo, integrante do Quadro ue Pessoal - Parte Suplemencar - do Ministério do Trabalho e
Previdência Social, mantido o regime
jurídico da servidora.
Art. 29 O disposto neste ato não
homologa situação que, em virtude de
sindicância, ·inquérito admlnístrattvc
ou revisão de enquadramento, venha
a ser considerada nula, ilegal ou contrár.ía a normas administrativas vigentes.
Art. 39 O órgão de pessoal do Ministério do Trabalho e Previdência
Social remeterá ao da Universidade
Federal do Rio Grande do Norte, no
prazo de 30 (trinta) dias, a contar da
vigência deste Decreto, os assentamentos funcionais da servidora mencionada no art. IV.
Art. 49 A ocupante do cargo ora
redístríbuído continuará a receber 08
seus vencimentos e vantagens pelo
órgão de origem, até que o orçamento da Universidade Federal do Rio
Grande do Norte consigne '.IS recursos.
necessários ao pagamento das despesas resultantes do cumprimento da
díspcato neste ato.

DECRETO N.9 70.547 MAIO DE 1972

DE

16

DE

Altera o Estatuto da Fundação Centro Nacional de Aperfeiçoamento de
Pessoal para a Formação Profissional
(CENAFOR), aprovado pelo
Decreto n9 65.322, de 10 de outubro
de 1969. .

O Presidente da República, no uso
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição. e
de acordo com o disposto no artigo
29 do Decreto-lei nv 616, de 9 de junho de 1969, decreta:
Art. 19 O artigo 10 e o respectivo
parágrafo lodo Estatuto do Centro
Nacional de Aperfeiçoamento de Pessoal para a Formação Profíssronaj
(CENAFOR), aprovado pelo Decreto
n'' 65.322. de 10 de outubro de 1969,
passam a ter a seguinte redação:
"Art. 10. Os membros do Conselho Técnico-Administrativo terão mandato de 4 (quatro) anos,
permitida somente uma recondução.
§ 19 De dois em dois anos, renovar-se-á metade do Conselho.
Para esse efeito, o primeiro Conselho a constituir-se terá cinco
membros com mandato de dois
anos, procedendo-se identicamente na eventualidade de recomposição por motivo de destituição
de todos."
Art. 29 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 16 de maio de 1972;
1519 da Independência e 849 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Jarbas G. Passarinho
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DECRETO N.o 70.548
MAIO DE 1972

DE

17

DE

Declara sem efeito o Decreto número
52. S06, de 5 de novembro de 1963

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
81, item !II, da Constituição, nos termos do Decreto-lei número 227, de 28
de fevereiro de 1967 (Código de Míneração), alterado pelo Decreto-lei
nv 318, de 14 de março de 1967, deereta:
Art. 1.° Fica declarado sem erctto
o decreto número cinqüenta e dois mil
oitocentos e seis (52.806), de cinco
(5) de novembro de mil novecentos e
sessenta e três (1963), que concedeu
ao cidadão brasileiro Foad José Jorge,
o direito de lavrar argila em terrenos
de sua propriedade, situados no lugar
denominado Fazenda Jurema, distrito e município de Iacanga, Estado de
São Paulo.
Art. 2.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
(DNPM-556-69) .
Brasília, 17 de maio de 1972;
151.° da Independência e 84.° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO N.o 70.549
MAIO DE 1972

DE

17

DE

Concede à firma individual Benedicto
Ferreira Lopes o direito de Iaorar
feldspato e quartzo, no municzpio
de Mogi das Cruzes, Estado de São
Paulo.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artdzo
81, item m, da Constituição, nos te~
mos do Decreto-lei número 227, de 23
de fevereiro de 1967 (Código de IVIineração) , alterado pelo Decreto-jeí
n.v 318, de 14 de março de 1967, decreta:
Art. 1.0 Fica outorgada à firma individual Benedicto Ferreir.i
Lopes
concessão para lavrar feldspato e
quartzo, em terrenos de propriedade
de Antônio Mendonça e Francisco
Colado, no lugar denominado Fazenda São Simão, distrito de 'I'alassupe-
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ba, município de Mogi das Cruzes,
Estado de São Paulo, numa área de
sessenta e oito hectares e setenta e
seis ares (68.76ha), delimitada por um
polígono irregular, que tem um vértice a oitenta e cinco metros <85m), no
rumo verdadeiro de trinta e um graus
noroeste (31i? NW), da cachoeira existente na confluência do córrego do
sitio de Francisco Ferreira Lopes com
o ribeirão Grande e os lados a partir
desse vértice, os seguintes comprlmentos e rumos verdadeiros: cento e
quinze metros (115m), oeste (W);
vinte e cinco metros (25m), norte
(N); setenta e cinco metros (75m),
oeste (W); trinta metros (30m), uorte (N); cento e dez metros (110m),
oeste (W); cento e trinta e cinco metros 035m), norte (N); setenta e
cinco metros (75m), este (Ej : trezentos metros (300m), norte (N); quarenta metros (40m), este <E); cento
e setenta metros (170m), norte (N);
trinta e cinco metros (35m). este (fm;
cento e cinco metros (105m), norte
(N); quarenta e cinco metros (45m),
este (E): cento e oitenta metros
(laoro) , norte (N); quarenta e cinco
metros (45m), este (E); cento e
oitenta e cinco metros 085m), norte
(N); oitenta e cinco metros (85m),
este (E); cento e noventa metros
090m), norte (N); quatrocentos e
quarenta metros (440m). este (E);
trezentos e setenta metros (::l7('lrn) sul
(S); quarenta e cinco metros (45m),
oeste (W): duzentos e oitenta E' cinco
metros (285m), sul (S); cinqüenta
metros (50m L oeste (W); cento e setenta metros (170). sul (8): setenta
e cinco metros (75m), oeste (W);
trezentos metros (300m). sul (8): sessenta e cinco metros (65m), oeste
(W): duzentos e quarenta
e cinco
metros (24!)m), sul (S); cento e vinte
metros (120m) oeste (W): vinte e
cinco metros (25m). norte (N): ce-rto
e cinco metros rlOSm). oeste (W):
tr;nt.~ mp.f:rnr;: (~nm)
norte IN) Esta
concessão é outorgada mediante as
condições constantes dos artigos 44,
47 e SURS alíneas e st do Código de
Mineração, além de outras constantes
do mesmo Código. não exuressamente mencionadas - neste decreto.
Parásrefo único.
Esta concessão
fica suletta às estlnulacões do Pegulamento aprovado nela Decreto número 51 7'J:l'j. õe 19 de fevereiro de 19fi3,
e da. Resotnoâo número 3. de 30 de
abril de Hlfl!'} nl'l Comissão Nacional
de Energia Nuclear.
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Art. 2.° O concessionário fica obrigado a recolher aos cofres públicos,
na forma da Lei, os tributos devidos a
União, em cumprimento do disposto
no Decreto-lei número 1.038, de 21 de
outubro de 1969.
Art. 3.0 Se o concessionário não

cumprir qualquer das obrlgaçôes que
lhe incumbem a concessão para lavrar, será declarada caduca ou nuia,

Art. 20 Este Decreto entrara em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
(DNPM ~ 5.106-40>Brasília, 17 de maio de 1972;
151" da Independência e &4° da
República.
EMÍLIO G, MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

na forma dos artigos 65 e 66, do Código de Mineração.

Art. 4.0 As propriedades vízinhas
estão sujeitas às servidões do solo e

subsolo para fins de lavra, na forma

do artigo 59 do Código de Míneraçâo .

Art. 5.° A concessão de lavra terá
por título este Decreto, que será
transcrito no livro C - Registro elos
Decretos de Lavra, do Departamento
Nacional da Produção Mineral, elo
Ministério das Minas e Energia.
Art. 6.0 Este decreto entr-ará em
vigor na data de sua publicação, re~
vogadas as disposições em contrár!-a.
(DNPM-844-42) .
Brasília, 17 de maio de 1972;
151. 0 da Independência e 84. 0 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO N° 70.550 MAIO DE

DE

17 DE

1972

Declara sem efeito o Decreto núneTO 10.935, de 25 novembro de J 942.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o vrtígo 8L item UI, da Constituição, nos
termos do Decreto-lei número 227, de
28 de fevereiro de 1967 (Código de
Mineração), alterado pelo oecretolei número 318, de 14 de março de
1967, decreta:
Art. I? Fica declarado sem efeito o Decreto número dez mil novecentos e trinta e cinco (10.935), de
vinte e cinco (25) de novembro de
míJ novecentos e quarenta e dois
(1942), que concedeu a Sociedade
Brasileira de Mineracão 'Fama t.írmtada o direito de la vrar amianto em
terrenos situados nos lugares R-etiro
do Peixe e Boiadeiro no distrito e
município de Nova Lima, Estado de
Minas Gerais.

DECRETO N° 70.551

DE 17 DE

MAIO DE 1972

Declara sem efeito o Decreto número 18.119, de 21 de março de liJ45.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o a-tigo 81, item IIl, da Constituição, 110S
termos do Decreto-lei numero ~~27, de
28 de fevereiro de 1967 t Códígo de
Míneraçãoi, alterado pelo Decretolei número 318, de 14 de março de
1967 decreta:
Art. i: Fica declarado sem efeito o Decreto número dezoito mil cento e dezenove (18.119) de vinte e um
(21) de março de mil novecentos e
quarenta E' cinco (945), que concedeu à Sociedade Brasileira de Mineração Fama Limitada o direito oe Iavrar amianto em terrenos situados
nos lugares Reclro do Peixe e Boiadeiro no distrito e município de Nova
Lima Estado de Minas Gerais.
Art. 2° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação. revogadas as disposições em contrárro ,
(DNPM - 5.106-40).
Brasilia. 17 de maio de ]:)72;
151 0 da Independência e S4° da
República.
EMíLIO G. MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO N° 70.552

DE 17 DE

MAIO DE 1972

Dispõe sobre o cargo de Subdiretor
da Diretoria de Obras de Cooperado Departamento
ção, ttiteçmnte
de Engenharia e Comunicações.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição. e de
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acordo com o artigo 46 do Decretalei n" 200, de 25 de fevereiro de 1967,
decreta:
Art. I" A Diretoria de Obras de
Cooperação, integrante do Departament-o de Engenharia e Comunicações
- reorganizado pelo Decreto
_.
n" 68.275. de 19 de fevereiro de 1971
disporá de Subdiretor, com encargos
a serem definidos pelo respectivo regulamento.
Art. 2'" Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 17 de
maio de
1972:
151°
da
Independência e 84° da
República.
EMÍl,IO

G.

MÉDICI

Orlando Geisel

DECRETO N° 70.553
MAIO DE 1972

DE

17

DE

Define áreas de competência no Setor de Cit!néia e Teconologia e dá
outros providências.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, itens III e V da Constituição,
decreta:
Art. l° NA. formulação e execução
da Política Nacional de Desenvolvimento Científico e Teconológico, são
definidas no âmbito da Administração Civil, as seguintes áreas de competência privativa:
I - Conselho Nacional de Pesquisas (CNPq) - assessoramento "Sob o
ponto de vista cíentdífco-teconológt-

co.

H - Ministério do Planejamento
e Coordenação Geral (MPCG) - assessoramento sob os aspectos econômico-financeiros, tendo em vista o
entrosamento do desenvolvimento científico-tecnológico com a Estrategta
Geral do Desenvolvimento Nacional.
Parágrafo
único. No tocante
à
Admtnístração Militar, observar-se-á
o disposto nos artigos 15, § 2° e 50,
item IV. do Decreto-lei n" 200, de 25
de fevereiro de 1967, com a redação
dada pelo Decreto-lei n'' 900, de 29
de setembro de 1969.
Art. 2" As atividades na área de
Ciência e Tecnologia ficam organizadas sob a forma de sistema.
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Art. 3° Sem prejuízo da sunordlna-

ção ao órgão em cuja estrutura ..dministrativa estiverem integradas. t,odas as unidades organizacionais .te
qualquer grau, que utilizem recursos
governamentais para realizar a.trvídades de planejamento, supervisão, .ioordenação, estímulo, execução ou 000trole de pesquisas cientificas 8 -ecno...
lógicas, farão parte do sistema na ·

cíonal ,

Parágrafo único. Para possibilitar
a coordenação das unidades componentes, deverão ser constituídos ststemas setoriais, a exemplo do atual Ststema Nacional de
'I'ecnotogra, dá
área de Indúetrta e Comercio. sats
como: saúde, agricultura, mineração,
energia, telecomunicações e atlvídades nucleares.
Art. 4" A atuação integrada
do
sistema nacional será objeto de um
instrumento de previsão, orientação: e
coordenação, o Plano Básico de Desenvolvimento Científico e 'I'econotogtco (PBDCTl, que terá como esquema financeiro um orcamento-programe trienal, cada ano revisto, acres';'
centando-se-Ihe as previsões e tnrücações de mais um ano.
§ I" O PBDCT
compreenderá a.
programação COm todas as fontes de
recursos
internas e externas, seja
qual for a forma de emprego ou categoria econômica da despesa a ser
realizada.
§ 2° A proposta do PBDCT será _elaborada pelo Ministério do Planejamento e Coordenação Geral, em ar~
tículação com o CNPq e submetido à
aprovação do Presidente da Repúbli-

ca.
Art. 5° Ao CNPq, como órgão CentraI do sistema, observadas as áreas
de competência definidas no art.igo
1°, compete:
I

~

Conjuntamente com o Minis.

térío do Planejamento e Coordenação
Geral:
a) Realizar estudos relativos a formulação da Política Nacional de Desenvolvimento Cientifico e 'I'ecnológtco,
comprendendo a definição
de
objetivos, princípios. diretrizes gerais,
critérios e prioridades, tendo em vista a contribuição da Ciência e da
Tecnologia para o
desenvolvimento
econômico e social do País;

U6
b)
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Efetuar a análise e consolida-

ção dos programas e projetos especi-

ficas, para efeito da consecução

do

Plano Básico de Desenvolvimento CIentífico e Teconológico;

c) Incentivar,

mediante coopera-

ção financeira, a realização de pesquisas por sociedades de Economia «neta e organizações do Setor Privado,
bem como a sua articulação com os
órgãos de pesquisa governamentais.
li Acompanhar a execução de
programas, subprogramas, atívídades
ou projetos de pesquisas decorrentes
do Plano BásICO de Desenvolvimento
Cientifico e Tecnológico. O acompanhamento financeiro será feito
nos

moldes do que determina o Decrew
n» 68.993, de 28 de julho de 1971.

IH -

Coletar, analisar, armazenar

e difundir dados de interesse cientifico e tecnológico.
IV - Participar do estudo de atos

internacionais de interesse para

a

otêncía e a Tecnologia.
V - .Assistir
financeiramente à
pesquisa, dentro do seu orçamento de
aplicações.
VI - Elaborar cadastros e estatísticas que proporcionem conhecrmentos atualizados do potencial cíentírico e tecnológico nacional.
VII Avaliar periodicamente a
consecução do programa de Ciência
e Tecnologia e a sua adequação aos
objetivos do Governo.
Art. 6° Competem ainda ao CN.Pq
as demais atribuições constantes do
artigo 3'-' da Lei n'' 4.533, de 8 de dezembro de 1964 e da legislação complementar.
Art. 7° O programa de aplicação
dos recursos do Fundo Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico tFNDCT) será submetido
à
aprovação do Presidente da Repüblica, _pelo Presidente do Conselho-Diretor a que se re1ere o artigo 3° do
Decreto-lei n'' 719, de 31 de julho de
1969, ouvido o CNPq no tocante aos
aspectos cientifico-tecnológicos.
Art. 8° Os órgãos Setoriais
da
área de Ciência e Tecnologia fornecerão ao CNPq as informações por este solicitadas, resguardando-se, quando for o caso, o sigilo das mesmas.
Parágrafo único. Quando nau ocorterem razões específicas de sigilo, o

CNPq fará a divulgação das informações aos componentes do sistema.
Art. 9° Os Ministérios interessados
deverão propor a organização dos sistemas setoriais de sua responsabilidade.
Art. 10. O CNPq, para o desempenho das atribuições que ora lhe são
cometidas, deverá apresentar projeto
de decreto de um novo Regulamento.
Art. 11. O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasflia, 17 de maio de 1972;
Independência e 84° da
151" da
República.
EMÍLIO

G.

MÉDICI

A ttreaa Buzaid
Adalberto de Barros Nunes
Orlando Geisel
Mário Gibson Barboza
José Flávio Pécora
Mario David Andreazza
L. F. Cirne Lima
Jarbas G. Passarinho
Júlio Barata
J. Araripe Macédo
Hugo Vztorino Alqueres Baptista
Marcus Vinicius Pratini de
Moraes
Antônio Dias Leite Júnior
João Paulo dos Reis Velloso
José Costa Cavalcanti
Hygino C. Corsetti

DECRETO N.o 70.554
MAIO DE

DE

17 ne

1972

Exclui cargos, com os respectivos
ocupantes, da redistriouicõo JJJrCt o
Quadro das Secretoríae do Minis~
téria Público Federal. constante rIo
Decreto número 69. &87, de 31 âe rlezemoro de 1971.

O Presidente da Repúblic-. US3,I;.ltO
das atribuições que lhe confere ) H."tigo 81, item IH, da consvuucão. e
tendo em vista o que consta 10 »rocesso número 1.651-72. O) »roartamenta Administrativo de Pessoal Civil, decreta:
Art. 1.0 Ficam excluídos do oeereto número 69.887, ' e 31 ~ dezembro de 1971, publicado no Duiri.o
Oficial de 4 de janeiro de 1972, )5 s~
guíntes cargos e respectivos ocupantes, redistribuidos do Quadro de r es-
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soal - Parte Permanente, do Ministério da Justiça para o Quadro de
Pessoal das Secretarias do Mínieterlo
Público Federal:
a) um cargo de Escriturário, Código AF-202-10-B, ocupado por Arl.algise Freitas Borges;
b) um cargo de Auxiliar de Portaria, Código GL-303-S-B, ocupado por
Irminda Pereira Tassara de Pádi [fI.;
c) um cargo de Datilógrafo, Código
AF-503-9-B, ocupado por Maria do
Céu Araújo;
d) um cargo de Escrevente-Datilógrafo, Código AF-204-7, ocupado por
Zulmira de Albuquerque Campos.
Art. 2.° Este Decreto c-ibrará e-n
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrárro .
Brasília, 17 de maio de 1973;
151.° da Independência e 84.° da
República.
EMíLIO G. MÉDICI

Alfredo Buzaid

DECRETO

N.o 70.555
MAIO DE 1972

DE

17

DE

Redistribui, com os r e s p ec t i vo 3
ocupantes, para o Ministério do
Trabalho e Previdência Social. cargos do Ministério da Justiça, e dá
outras providências.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81. item IH, da Constituição. e
tendo em vista o que estabelece o parágrafo 2.° do artigo 99, do Decretolei n.e 200, de 25 de fevereiro de 1967,
decreta:
Art. 1.0 Ficam redístrfbuídos, com
os respectivos ocupantes, para o Quadro de Pessoal - Partes Permanente
e Especial, do Ministério do 'I'rabalho
e Previdência Social, os cargos a seguir relacionados, integrantes de
idênticas Partes do Quadro de l~es
soaI do Ministério da Justiça:
PARTE PERMANENTE

Médico, código TC-S01.22.B

Nelson Scorza de Souza
Coaracy Mesquita de Araújo
Adriano de Oliveira Gordilho
Antônio Batista Júnior
Geraldo Cardoso Miranda
Sílvio Andrade Carneiro

Farmacêutico, código Te-701. 22- C

Avany Moreira
Farmacêutico, código TC-701.218

Alice Baldi
Almir Batista Lopes
Agente Social, código P-1901. 10"•.4

Maria Nilcéia Baracuhy de Medeiros
Carlos Eduardo de Campos
Cleonice de Brito Mello Freitas
PARTE ESPECIAL

Agente Social, código P-1901.10-A

Irlete Cunha Rosa
Art. 2.° A redistribuição de que
trata este Decreto não homologa situação que, em virtude de aíndicân(;1<;1."

Úl'-:1U'-11~U

a,ü!lHIH::'LraLIVO ou

'-"I~Vl,

são de enquadramento, venha :l ser
considerada nula, ilegal ou contrázía
às normas administrativas em vlg-rr,
Art. 3.~ Os ocupantes dos cargos
ora redistríbuidos conunuarãc a perceber seus vencimentos e vantagens
-pelo órgão de origem, até que ') 'rtçamento do Ministerío (in J'rabatho e
Previdência Social consigne os recue50S necessários ao pagamento das despesas resultantes do cumprimento do
disposto neste ato.
Art. 4.° O órgão de pessoal do Ministério da Justiça remeterá ao no
Ministério do Trabalho e P"'"v rcet-cta
Social no prazo de 30 (trinta l dias,
a contar da publicação deste decreto•.
os assentamentos funcionais -tos servidores mencionados no artigo 1.0.
Art. 5.° Este Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação," tevogadas as disposições em ccntrárlo.
Brasília, 17 de maio de 1972;
151.° da Independência e 84.0 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Alfredo Buzaid
Júlio Barata

DECRETO N' 70.556
MAIO DE

1972

DE

17

DE

Redistribui cargo, com o respectioo
ocupante, do Quadro de Pessoal Brtinto da Fundação Brasil - Central
para o Quadro de Pessoal das Secretarias do Ministério Público Federal e dá outras providências.

O Presidente da .eepúbuca, usando
das atribuições que lhe confere o ar-
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tigo 81, item UI, da Constltulç'to, e

tendo em vista o disposto no artigo
3.° da Lei n.v 5.639, de 3 de dezembro
de 1970, decreta:
Art. L" Fica redlstrfbuido, corri o

respectivo ocupante, para o Quadro
de Pessoal das Secretarias Jo Min tstêrto Público Federal, com Iotacão no
Estado do Mato Grosso, um cargo de
Oficial de Administração, código ...
AF-:-2Dl.14-B, ocupado por Euvaldo
Gomes da Silva, oriundo do Quadro
de Pessoal Extinto da antiga Fundação Brasil-Central, mantido o eelme

jurídico do servidor.
Art. 2.° Fica retificado o Decreto)
número 69.675. de 3 de dezembro de
1971, para considerar destinada à 10tacâo do Estado de Gotas e não do
Estado de Mato Grosso. um carga de
Oficial de Administração. código ...
AF-201.14-B.ocupado por Miguel Iuácio da Rocha.
Art. 3.° O disposto neste "rccreto
não -homologa situação Que em vh--.
tude de sindicância. inquérito adrut-.
nlatratlvo ou revisão de enquadramento, venha a ser considerada nula,
ilegal ou contrárta a normas -a-ímlnistrativas vigentes.
Art. 4° O órgão de pessoal da Superintendência do Desenvolvimento da
Região Centro-Oeste a que está viuculado o servidor mencionado no artigo 1.0-, remeterá '1S seus assentamentos à Procuradoria Geral da
República, ne prazo de 3(' (trii1b:lJ
dias, _contados da vigência deste ato.
Art. 5.° O ocupante do cargo ora
redistribuído continuará a perceber os
seus vencimentos e vantasens nela Superintendência do Desenvolvím -nro
da Região Centro-Oeste, até que o
orçamento do Ministério Público Federal consigne os recursos necessários
ao pagamento das despesas resultantes do cumprimento do disposto neste

ato.

Art. 6.° Este decreto entrará em
vigor na data da sua publlcaçâo revogadas as disposições em oontrátto.

Brasília, 17 de maio de 1972;
151.° da Independência e J4.0 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Alfredo Buzaid
José Costa Cavalcanti

DECRETO N° 70. 557 MAIO DE 1972

DE

17

UE

Transfere a Estação de Rádio do Departamento de Aâmirustt açtio do
Mzmstério da Justiça para a Díoisáa de Se'l,.{,ançfl e tntormnçôee fio
?:U6mo Mimsrério, transforma f·.t.rl.çôea çratinrcuias e dá outras nro-

iaa encías,

o Presidente da República, usando
atribuições que lhe confere "J ar-

dc,~

ttgc 81, inciso lU, da Constituição, ~
tendo em vista o que consta do Br.Jcesso n" 599-72, do Departamento Admmtetrattvo do Pessoal Civil. decreta:
Art. 1" A Estação de Rádio dnM:i':'
n.srérto da Justiça a que se -efere
o artigo 50 do Regimento do Departemente de Administração, aprovado
pele Decreto n" 1.500, de 9 de novembro de 1962, alterado pelo Decrete n« 53.083, de 5 de dezembro -íe
1863, passa a integrar a Assessoria
Ih-peclal da Divisão de Segurança e
Informações (DSI-MJ).. constttulndo
instrumento de execução das atividades previstas no item IV do artigo 7"
do Decreto n'' 67.325, de 2 de outubro
de 1970.
Art. 2° Ficam transformadas, na
forma da tabela anexa a este Decrc-.
to, as funções gratificadas no Quadro
de Pessoal - Parte Permanente - de
Ministério da Justiça, de Chefe da
Estação de Rádio (Guanabara) e de
Chefe da Estação de Rádio (Brasília),
do Departamento de Administração, e
de Encarregado da Turma de Comunicações da Assessoria Especial da
Divisão de Segurança e Informações.
constantes, respectivamente, das ltabelas a que se referem os Decretes
numeros 53.033, de 5 de dezembro de
1963, e 68.452, de 31 de março de
1971, para o fim de adaptação à estrutura estabelecida pelo Decreto número 67.325, de 2 de outubro de 1970,
alterado pelo Decreto n'' 68.060, de
14 de janeiro de 1971, e pelo Regamento Interno da Divisão de Segurança e Informações, aprovado pela
Portaria na 322-GB, de 18 de dezembro de 1970, alterado pela de número 51-B, de 25 de junho de 1971, ambas do Ministro da Justiça.
Art. 3° As despesas com a execução
deste Decreto serão custeadas pelos
créditos orçamentários próprios
do
Ministério da Justiça.
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Art. 4° Este Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrárfu.
Brasília, 17 de maio de 1972;
151° da Independência e 84° da
República.
EMÍLIO G.

lVlÉDrcr

Lei nv 91, de 28 de agosto de 1935,
combinado com o artigo 1° do ReguJanrento aprovado pelo Decreto nuTIJEoTO 50.517, de 2 -te maio de 1961, o
Asj,( Nossa Senhora do Perpétuo 50
corre.., com sede em Santa Bárbara.
Estado de Minas Gerais.
At n.

2° Este Decreto entrará aro

vtg. .j- na data de sua publicação, re-

Alfredo Buzaid

vogaoas as disposições em contráno.

o anexo mencionado no art. X' foi
publicado no D.a. de 22-5-72.

Brasília, 17 de maio de 1972;
151° da Independência e 84° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

DECRETO N° 70.558 M.110 DE 1972

DE 17 DE

Declara de utilidade pública o Lar
Esperança, com sede em Casa Branca, Estado de São Paulo.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o arttgc. 81, item IH, da Constituição e
atencendo ao que consta do Processo
M J 39.442, de 1970, decreta:
Art. 1° E' declarado de uttlídace
pública, nos termos do artigo 1" da
lei n' 91, de 28 de agosto -tc 1935.
conu mado com o artigo 1° 'ia Reg-ale.n-e.r.tc aprovado pelo oecretc -iúmerc- 50.517 de 2 de mate de UH)!.
o .i 'HJ' Esperança. com sede em C::L3a
Branca, Estado de São Pauto,
An. 2° Este Decreto entrara em
vígr-r na, data de sua publicação, revcgaoas as disposições em contrárto.
Brasília, 17 de maio de 1972;
1510 da Independência e 84° da
República.
EMÍr.Ia G.

MÉDICI

sútreâo Buzaid
DECRETO N° 70.559 MAIO

DE

17 DE

DE 1972

Declara de utilidade pública o Asilo
Nossa SenJwra do Perpétuo Socorro, com sece em Santa Bárbara, Estado de Minas Gerais.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item rrr, da Constituição e
atendendo ao que consta do Processo
MJ21.694, de 1970, decreta:
Art. 1" E' declarado de utilidade
pública, nus termos do artigo 1" da

A cireao Buzaid

DECRETO N° 70.560 MAIO DE 1972

DE 17 DE

Declara de utilidade pública (l Lnstituto Maria Auxiliadora, com sede
em Rio do Sul, Estado de Canta
Catarina.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81. item rn. da Constituição e
atendendo ao que consta do Processo
M.J. 2.950, de 1971, decreta:
Art. 10 E' declarado de utilidade
pública, nos termos do artigo 1° da
Lei n'' 91, de 28 de agosto de 1935,
combinado com o artigo 1" do Regulamento aprovado pelo Decreto númerc 50.517. de 2 de maio de 1961, o
Instituto Maria Auxiliadora, com sede em Rio do Sul, Estado de Santa
Catarina.
Art. 2° Este Decreto entrará em
VIgor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário,
Brasília, 17 de maio de 1972;
151° da Independência e 84" da
República.
G. MÉDICI
Attredo Buzaid

EMÍLIO

DECRETO N° 70.561 MAIO DE 1972

DE

17 DE

Retifica o artigo lodo Decreto número 57.509, de 28 de dezembro de

1965.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 31, item lII, da Constituição, nos
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te-rmos do Decreto-lei n'' 227, de 28
de fevereiro de 1967 (Código de Mi-

neração), alterado

pelo

n'' 318, de 14 de março de 1967, de-

ereta.
Att. 10 O artigo 1° do Decreto númei o 57.509, de 28 de dezembro de
H165, passa a vigorar com a seguinte

redação:
"Art. 1° Fica outorgada ao cidadão brasileiro Jesuíno Felicíssi-

mo Júnior a concessão para lavrar mícaxlsto no imóvel denormnado Santo André, distrito e município de Santana do Paroaíba,

Estado de São Paulo, numa ãr-ea

de sete hectares e noventa e -un

co ares (7,95ha), delimitada

por

um poIígno irregular que tem um
vértice a quatrocentos e sessen-e
e um metros (461m), no rumo
verdadeiro de vinte e oito graus
quarenta minutos nordeste (28°40'
NE), do marco quilométrico número quarenta e seis (Km nv 46',
da rodovia São Paulo-Itú, e ,JS
lados a partir desse vértice, 08
seguintes comprimentos e rumos
verdadeiros: trezentos
metros
(300m), vinte graus noroeste ',20°
NW); cento e quatorze metros
(114m), oitenta e três graus nordeste (83°NE); setenta e oito me"
tros (78m), oitenta graus treze
minutos sudeste (800 I 3 ' S E ) ; U'I'
zentos e quatorze metros
(2-:'4
m) , setenta e nove graus doze
minutos nordeste (79°12'NE); duzentos e vinte e três metros 13
sessenta centímetros (223,60m),
quatorze graus trinta mínu'os sudoeste (14°30'SW); duzentos Ç!
sessenta e quatro metros (264m),
sessenta e seis grau" demito minutos sudoeste (66°18'3W)".

Art. 2° A retificação de que trata
o artigo anterior será transcrita no
livro C - Registro dos Decretos de
Lavra, do Departamento Nactcnal da
Produção Mineral, do Mlnísteríc das
Minas e Energia.
Art. 3° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas os disposições em contrário
(DNPM -

DECRETO N° 70.562 MAIO DE 1972

DE

17

DE

Decreto-lei

8.842-56).

Brasilia, 17 de maio de 1972;
151° da Independência e 84° da
República.
EMÍLIOG. MÉDICI

A ntônio Dias Leite Júnior

Declara de utilidade pública a Fundação Percival Farquluir, com sede
em Governador Valadares, Estado
de Minas Gerais.

o Presidente da República, usando
da atribuiçâo :IU~ lhe confere ) artigo 81, item rrr, da Oonstátuiçã- e
atendendo ao que consta do Processo
M.J. 63.378, de 1968, decreta:
Art. 10 E' declarada de utilidade
pública, nos termos do artigo 1° da
Lei n'' 91, de 28 de agosto de 1935,
combinado com o artigo 1° oo Regulamento aprovado pelo Decreoc número 50.517, de 2 de maio de 1.961. a
Fundação Percival Farquhar, com :=.ede em Governador Valadares, Estado
de Minas Gerais.
Art. 2° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 17 de maio de 1972;
151° da Independência e 84° da
República,
EMÍLIO G. MÉDICI

Alfredo Buzaid

DECRETO N° 70,563
MAIO DE 1972

DE

17

DE

Restringe e transfere drea de concessão de serviço de energia elétrica e
dd outras providências.

o Presidente da República, no uso
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item lU, da Constítuiç'ío, e
o artigo 150 do Código de Aguas, e
tendo em vista o Processo Ml\~'E
701.541-69, decreta:
Art , 1° São excluídos da at ea de
concessão da Companhia Hvírn-Elétrica Paranapanema os muni .ípros de
Barão de Antonina, Coronel Macedo,
Itapeva, Itaporanga, Itararé e Ríbeirão Vermelho do Sul, Estado de São
Paulo.
Art. 2° E' declarada a cessação, para os efeitos do artigo 139, § 1°, do
Código de Aguas, da exploração dos
serviços de energia elétrica de que é
titular a Companhia Hídro-Elételca
Paranapanema, nos muníciptos de
Buri, Oapão Bonito e Fartura, no Estado de São Paulo.
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Art. 3° E' outorgada a Centrais
Elétricas de São Paulo S. A. concessão para distribuir energia elétrica
nos municípios de Angatuba, Barão
de Antonina, Coronel Macedo, Itapeva, Itaporanga, Itararé, Ribeirão vermelho do Sul, Buri, Capão Bonito,
Fartura e Itaberá, no Estado de São
Paulo.
Art. 4° Fica aprovada a transferência dos bens e instalações vinculadOE aos serviços públicos de energia
elétrica da Companhia Hídro-Elétrlca
Paranapanema para a Centrais Elêmoas de São Paulo S. A., conforme
compromisso firmado entre as partes,
constante do processo MME 701.541,
de 1969.
g 10 A aprovação de que trata

8S t;1

artigo não importa no reconhecrmento do valor atribuído à transação como investimento a remunerar, o qual
será determinado pelo Departamento
Nacional de águas e Energia Elétrrca
do Ministério das Minas e Energia,
de conformidade com as leis em vigor.
§ 2° O valor atribuído à transação
a que se refere o parágrafo anterior,
será obrigatoriamente reinvestido pela Companhia Hidro-Elétrica Paranápanema em benefício dos serviços do
energia elétrica de que é titular a referida Companhia.
Art. 5° A concessionária fica obrigada a cumprir o disposto no Código
de águas, leis subsequentes e seus
regulamentos.
Art. 6° A presente concessão vigorará pelo prazo de 30 (trinta, anos,
Parágrafo único. Findo ') prazo de
concessão, os bens e 'nsta.ecões existentes em função dos serviços concedidos reverterão à União.
Art. 7° A concessionária poderá requerer que a concessão seja renovada,
mediante as condições que vterem a
ser estipuladas.
Parágrafo único. A concesstcnáría
deverá entrar com o pedido a que se
refere este artigo até 6 (8e15) meses
antes de findar o prazo de vigência
da concessão, sob pena de 'J seu silêncio ser interpretado como desistência da renovação.
Art. 8° A Centrais Elétrtcas de São
Paulo S. A. deverá apresentar ao De.
partamento Nacional de Aguas e
Energia Elétrica, do Ministério das
Minas e Energia, os comprovantes
da transação, dentro do prazo de 90

(noventa) dias, contados a partir da
data da publicação do presente Decreto.
Parágrafo único. A inobservância
da exigência feita neste artigo, der.tro do prazo determinado, sujeitará
a concessionária às penal-dadas p-evistas na legislação de energia elétrica em vigor e seus regulamentos ,
Art. 9° Este Decreto entrará em vtgor na data da sua P' 1 OL.C'dÇão, revogados os Decretos númc os 34.683,
de 25 de novembro de 1953 e 7.140,
de 8 de maio de 1941, e demais disposições em contrário.
Brasilia, 17 de maio de 1972;
151° da Independência e 84° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio Dias Leite Junior

DECRETO N.O 70.564 MAIO DE

DE

18

DE

1972

Altera o parágrafo 1.0 do artigo 2.°,
do Decreto n.O 69.495, de 5 de novembro de 1971, que dispõe sobre a
Ordem Nacional do Mérito Educativo.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 O parágrafo 1.0, do artigo 2.°, do Decreto n." 69.495, de 5 de
novembro de 1971, que dispõe sobre
a Ordem Nacional do Mérito Educativo, passa a vigorar com a seguinte
redação:
"§ 1°, São 15 seguintes os graus e
números das vagas respectivas:
I - Grã-Cruz - 40
II - Grande Oficial - 80
lU - Comendador - 100
IV - Oficial - 120
V - Cavaleiro - 400"
Art. 2.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, rcvogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 18 de maio de 1972;
151.° da Independência e 84.° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Jarbas G. Passarinho
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18

MAIO DE 1972

Art. 2° Revogam-se as disposições
em contrário.

Concede reconhecrmento à Faculdade de Direito de Colatina - Espí-

Brasília, 18 de
maio de
1972;
15P da
Independência e 84° da
República.

DE

DE

rito Santo.

EMíLIO G.

O Presidente da República, usando

Antônio Dias Leite Júnior

das atribuições que lhe confere o artigo 81 item III, da Constttuíçâo, de
acordo com o artigo 47 da Lei
.
n'' 5.540 de 28 de novembro de 1968,
alterado pelo Decreto-lei n'' 842, de
9 de setembro de 1969 e tendo em

vista o que consta do Processo CFE
n'' 736-71. do

Ministério da Educa-

ção e Cultura, decreta:
Art. 1" E' concedido reconhecimento à Faculdade de Direito de Cola-

tina, com o Curso de Direito por ela
ministrado, mantida pela Fundação

"Gtldasío Amado" com sede em Colatina, Estado do Espírito Santo.

Art. 2° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 18 de
maio de
1972;
151° da Independência e 84° da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

DECRETO N° 70.566 MAIO DE 1972

DE

18

DE

Declara sem efeito o Decreto número
35.598 de 2 de junho de 1954.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item IH, da Constituição,
e nos termos do Decreto-lei n- 227, de
28 de fevereiro de 1967 (Código de
Mineração),
alterado pelo Decretalei nv 318, de 14 de março de 1967,
decreta:
Art. }O Fica declarado sem efeito
o Decreto n'' trinta e cinco mil quinhentos e noventa e oito (35.598), de
dois (2) de junho de mil novecentos
e cinqüenta e quatro (1954), que concedeu à Porcelana Real S.A. o direito de lavrar caulím em terrenos de
sua propriedade e de Paulino Christe Roschel, situados nos lugares denominados Parelheiros e Santo Ama1'0, distrito de Parelheíros. município
de São Paulo, Estado de São Paulo.

MÉDICI

DECRETO N° 70.567 MAIO DE 1972

DE

18

DE

Redistribui, com a respectiva ocupante, para o Ministério da Marinha.
cargo do extinto Departamento dos
Corretos e Telégrafos. e dá outras
providências.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item HI, da Constituição, e
tendo em vista o disposto no § 2° do
artigo 99. do Decreto-lei nv 200, da
de 25 de fevereiro de 1967, decreta:
Art. 1° Fica redístrlbuído, com a
respectiva ocupante, para o Quadro
de Pessoal - Parte Permanente, do
Ministério da Marinha, um cargo dei
Telegrafista,
código
CT-207.16.C,
ocupado por Jandyra Pires da Silva,
integrante de idênticos Quadro
e
Parte do extinto Departamento doa
Correios e Telégrafos, atual Empresa
Brasileira de Correios e Telégrafos.
Art. 2° A redistribuição de
que
trata este Decreto não homologa sítuação que, em virtude de sindicância, inquérito administrativo ou revisão de enquadramento," venha a ser
considerada nula, ilegal ou contrária
às normas administrativas em vigor.
Art.

~o

A ocupante do cargo ora
continuará a perceber
seus vencimentos e vantagens pelo
órgão de orrgem, até que o orçamento do Ministério da Marinha consigne
os recursos necessários ao pagamento das despesas resultantes do cumprimento do disposto neste ato.
redístrfbuído

Art. 4° O órgão de pessoal da Empresa Brasileira de Correios e 'I'elégrafos remeterá ao do Ministério da
Marinha. no prazo
de 30 (trinta)
dias, a contar da publicação deste
Decreto, os assentamentos tuncíonaís
da servidora mencionada no artigo 1°.
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Art. 5Q Este Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília.
18 de
maio de
1972;
151'" da
Independência e 84° da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Adalberto õe Barros Nunes
Hygino C. Corsettt

DECRETO N° 70.568
MAIO DE 1972

DE

18

DE

Dispõe sobre o Conselho Nacional de
Telecomunicações, cria o Conselho
Nacional de
Comunicações e dá
outras providências.

O
das
tigo
ção,

Presidente da República, usando
atribuições que lhe confere o ar81, itens III e V, da Constituidecreta:

Art. P As atribuições cometidas ao
Conselho Nacional de 'I'elecomunícaçôes, na forma da Lei n» 4.117, de 27
de agosto de 1962, alterada pelos Deeretos-leis ns. 200, de 25 de fevereiro de 1967, e 236, de 28 de fevereiro
de 1967 e Lei n- 5.535, de 20 de novembro de 1968, sâo incluídas na
competência geral do
Ministro das
Comunicações.
Parágrafo único. O acervo do Conselho Nacional de Telecomunicações
será transferido para os órgãos do
Ministério das Comunicações, determinados pelo Ministro.
Art. 2° Os cargos efetivos do Quadro de Pessoal do Conselho Nacional
de Telecomunicações passam a integrar a Parte Suplementar .dc Quadro
de Pessoal do Ministério das Comunicações, extinguindo-se à medida que
vagarem.
Art. 3° Os cargos em comissão e as
funções gratificadas do Quadro de
Pessoal do Conselho Nacional de Telecomunicações ficam
redtstribuídos
para o Quadro de Pessoal - Parte
Permanente - do Ministério das Comunicações.
Art. 4° E' criado, no Ministério das
Comunicações, por transformação do
Conselho Nacional de Telecomunicações. o Conselho Nacional de Comunicações (CNC), com a finalidade de
assessorar diretamente o Ministro das

Comunicações em
assuntos concernentes a Servicos Postais e de Telecomunicações . .
Art. 59 E' delegada ao Ministro
das Comunicações competência para
cometer ao CNC e a outros órgãos
do Ministério, na forma que julgue
conveniente, as atribuições incluídas,
pelo artigo 1°, em sua competência
geral.
Art. 6° O Conselho Nacional de Comunicações, cujas atribuições serão
definidas em regimento interno a ser
aprovado em conformidade com
o
artigo 6° do Decreto nv 68,885. de 6
de julho de 1971, será presidido pelo
Secretario-Geral do Ministério
das
Comunicações e constituído dos seguintes Membros:
1 - Secretário-Geral do Ministérío
das Comunicações
II - Diretor-Geral do
Departamento Nacional de Telecomunicações
III - Representante do Ministérío
das Relações Exteriores
IV - Representante do Ministério
da Indústria e do Comércio
V - Representante do Ministério
do Planejamento e Coordenação Gerai

VI - Representante do
EstadoMaior das Forças Armadas
VII - Representante da Empresa
Brasileira de Correios e Telégrafos
VIII - Representante da Empresa
de Telecomunicações que rôr designado pelo Ministro das Comunicações.
Parágrafo único. Em suas faltas
ou impedimentos, o Secretário-Geral
do Ministério das Comunicações será
substituído. na Presidência do CNC.
pelo Diretor-Geral do Departamento
Nacional de Telecomunicações.
Art. 7° As despesas com a execução
deste Decreto serão atendidas pelos
recúrsos próprios do Ministério das
Comunicações.
Art. 8Q Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 18 de
maio de
1972;
1.51 0
da
Independência e 84° da
República.
EMÍLIO G.

MÉDrCI

Mário Gibson Barboza
Marcus Vinicius Pratini de
Moraes
João Paulo dos Reis Velloso
Hygino C. Corsetti
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DE

gulamento aprovado pelo Decreto nv

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

Declara de utilidade pública o Serviço de Obras Sociais, com .eae em
Londrina, Estado do Paranà,

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

atendendo ao que consta do Processo
M. J. nv 7.911, de 1971, decreta:
Art. 19 E' declarado de utdlídade

Iégío Nossa Senhora da Anunciação,
com sede em Ananindeua, Estado do
Pará.
Art. 2º. Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publícaçao, revogadas as dísposíçôe em contrário.
Brasília, 19 de maio de 1972;
1519 da Independência e 849 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

pública, nos termos do artigo 19 da

Alfredo Buzaid

Lei nv 91, de 28 de agosto de 1935,

combinado com o artigo 19 do Regulamento aprovado pelo Decreto ne

DECRETO

50.517, de 2 de maio de 1961, o Serviço de Obras Sociais, com aede em

Londrina. Estado do Paraná.
Art. 29 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília,
19
de maio de 1972;
1519 .da Independência e 8411 da

República.

EMÍLIO

G.

MÉDICI

Alfredo Buzaid

DECRETO

NII

MAIO

70.570 DE 1972

DE 19

DE

Declara de utilidade pública o Colégio Nossa Senhora da Anunciação,
com sede em Ananindeua, Estado
do Pará.
O Presidente da Repúbhea, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item !II, da Constituição, e
atendendo ao que consta do Prooesac
M. J. nv 22.110, de 1971, decreta:
Art. 1º. E' declarado de utilidade
pública, nos termos do artigo 1<;1 da
Lei nc 91, de 28 de agosto de 19~\5,
combinado com o artigo 1Q do Re-

DECRETO N9 70.572 -

N9 70.571 MAIO DE 1972

DE

19 DE

Declara de utilidade pública I) "Lar
Santa Maria Goretti - Bom Pastor", com sede em Caruaru, Estado
de Pernambuco.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe contere o artigo 81, item IH, da constttureão, e
atendendo ao que consta do Processe
M. J. nv 34.549, de 1971, -tecre-aArt. 19. E' declarado de uttüdaúe
pública, nos termos do artigo 1f? ela.
Lei nv 91, de 28 de agosto de 193b,
combinado com o artigo 1<;1 do H~~
gulamento aprovado pelo Decreto nv
50.517, de 2 de maio de 1961, c "Lar
Santa Maria Gorettl - Bom ;"Ja.'5tCT··,
com sede em Caruaru, Estado -tc Pernambuco.
Art. 29. Este Decreto entrara em
vigor na data de sua publícaçâo, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 19 de maio de 1972;
1519 da Independência. e 84~ da
República.
G. MÉDIO!
Alfredo Buzaid

EMÍLIO

DE

19

DE MAIO

DE 1972

Dispõe sobre o Quadro de Pessoal do Território Federal do Amapá, e dá
outras providências

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item IH, da Constituição, e tendo em vista o que dispõe o
Decreto-lei no 411, de 8 de janeiro de 1969 e o artigo 96 da Lei no -3.780,
de 12 de julho de 1960, decreta:
Art. 19 Fica alterado, na forma do Anexo I, que constitui parte integrante deste Decreto, o Quadro de Pessoal do Território Federal do Amapá,
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aprovado pelo Decreto n? 52.488, de 20 de setembro de 1963 - para fundir
com a Parte Permanente a Parte Especial decorrente da aplicação das Leis
nv" 3.967, de 5 de outubro de 1961 e 4.069, de 11 de junho de 1962, e corrigir
a proporcionalidade das respectivas séries de classes, de conformidade com
o que dispõe o artigo 20 da Lei nv 3.780, de 12 de julho de 1960.
Art. 2l? Fica igualmente retificado o referido Quadro de Pessoal, para
reestruturar os cargos em comissão e as funções gratificadas; para atender
à Reforma Administrativa operada pelo Decreto-lei nv 411, de 8 de Janeiro
de 1969, complementada pela Portaria no 19, de 15 de maio de 1970, do
Ministro do Interior, que estabeleceu a estrutura organizacional das Secretarias de Governo daquele Território, criadas pelo referido diploma legal.
Art. 3l? Os cargos integrantes das antigas Partes Permanente e Especial
continuam preenchidos pelos seus atuais ocupantes.
Art. 49 Os ocupantes dos cargos de Professor-Auxiliar de Ensino Primário, código EC-516.7 e de Professor-Ruralista, código EC-517.9 terão
acesso às vagas da classe singular de Professor de Ensino Pré-Primário e
Primaria, código EC-514.11, desde que possuam o certífrcado de conclusão
do curso normal pedagógico e satisfaçam às demais condições regoramentares em vigor.
Art. 5l? O provimento dos cargos vagos de séries de classes e classes
singulares do Quadro de Pessoal de que trata este Decreto será efetuado
na forma da legislação em vigor se houver saldo na Conta Corrente da
dotação orçamentária destinada a pagamento de pessoal.
Art. 6l? . Ficam suprimidos os cargos especificados no Anexo n.
Art. 7\1 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 19 de maio de 1972; 151l? da Independência e 84l? da República.
EMÍLIO G. MÉDICI

José Cosia Cavalcanti

o anexo mencionado no art. 1l? foi publicado no D.a. de 23-5-72.
(Suplemento) .
DECRETO

Nv

70.573 1972

DE

22

DE

MAIO DE

Autoriza o funcionamento da Faculdade de Educaão Pira.tininga, São
Paulo - SP.

O Presidente da J:tep<Jblica. usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, de
acordo com o artigo 47, da Lei nv ..
5.540, de 28 de novembro de 1968, alterado pelo Decreto-lei cc B42, de 9
de setembro de 1969 e tendo em vista
que consta do Processo n(l';43171
CF'E do Ministério da ~ducação
e
Cultura, decreta:

°

Art. te
Fica autorizado o funcionamento da Faculdade de eouca,
ção Piratininga, com o
curso de Pedagogia, mantida cela Sociedade de
Ensino Píratinínga, com seue em São
Paulo, Estado de São Paulo.

Art. 29. Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publícaçâe, revogadas as dísposíções em com-árto.
Brasília. 22 de maio de 1972;
151l? da Independência e 849 da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

DECRETO N° 70.574 MAIO DE 1972

DE

22

DE

Declara de utilidade pública, para
fins de constituição de servidão ou
desapropriação, em favor da Petróleo Brasileiro S. A. ..... '"
PETROBRÁS, áreas de terras e
benfeitorias, situadas no Município
de Aracaju, Estado de Sergipe.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e
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de conformidade com o que dispõe
o Decreto-lei n'' 3.365, de 21 de junho

de 1941, com as alterações constan-

tes da Lei TI') 2.786, de 21 de maio

de 1956, tendo em vista o artigo 24
da Lei n'' 2.004, de 3 de outubro de
1953, e atendendo à necessidade de a
Petróleo Brasileiro S. A. .
PETROBRAS complementar as íns-

talaçôes petrolíferas em terra, necessárias ao desenvolvimento da produção de óleo na plataforma continental, decreta:
Art. P Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de constituição de servidão ou

priação, total ou

de desapro-

parcial, em favor

da Petróleo Brasileiro S. A. PETROBRÁS,

.....

as seguintes áreas de

terras, localizadas no município de
Aracaju, Estado de Sergipe, e benfeitorias nelas existentes:
a) uma faixa de terras integrada
por 6 (seis) glebas contíguas, assinaladas pelas letras de A até J na
planta PETROBRAS na 044-71, que
com este baixa, de propriedade presumívelrde Viana de Assis, Saul
Melo, Edgar Chagas, José Pedro dos
Santos, Waldemar Santos, Manoel
Alves dos Santos,
Wilson Rezende
Machado, sucessores de Aquilino José
de Brito, Roberto Garcia ou quem
de direito, tendo a faixa as seguintes
confrontações '" dimensões: a oeste,
onde faz frente para a estrada que
vai de Aracaju a Mosqueíro, 305 metroa e 260 metros com o remanescente das glebas D e H; a leste, onde
faz fundos com o litoral marítimo,
520 metros; ao sul, onde confronta
com a área de domínio da Expropriante e integrante do Terminal
Marítimo de Carmópolís
.
(TECARMú),
1.05U metros, e ao
norte, confrontando COm O remanescente das glebas H e I, cerca de
410 metros e 615 metros com o remanescente das glebas D, F e J, perfazendo a área total de 324.750 m2
(trezentos e vinte e quatro mil setecentos e cinqüenta metros quadrados), aproximadamente.
b) uma faixa de terras assinalada
pela letra K na mesma planta 044-71,
de propriedade presumível de Milícia
Machado, tendo as seguintes confrontações e dimensões: a oeste, onde
faz frente com a estrada que vai de
Aracaju a
Mosquelro. 750 metros;
a leste, onde faz fundos com o litoral
marítimo, 810 metros; ao norte, onde
se confronta com a área de domínio

da Expropriante e integrante do Terminal Marítimo de Carmópclía .....
(TECARMOJ, 1.080 metros, e ao sul,
confrontando com terrenos da mesma
propriedade, cerca de 950 metros, perfazendo a área total de 780.000 m2
(setecentos e
oitenta
mil metros
quadrados), aproximadamente.
Art. 20 A Petróleo Brasileiro Sociedade Anônima PETROBRAS
promoverá, com seus próprios recursos, amigável ou judicialmente, a
constituição de servidões ou as
desapropriações parciais ou totais
necessárias aos seus trabalhos, mediante processo regular para cada
imóvel, na forma da Lei.
Parágrafo único. A execução do
disposto neste decreto far-se-á segundo os planos e os critérios de conveniência e oportunidade da
.
PETROBRAS, que poderá proceder,
inclusive, se houver urgência, nos
termos do artigo 15 e seus parágrafos
do Decreto-lei na 3.365, de 21 de
junho de 1941, alterado nela Lei
na 2.786, de 21 de maio de 1956.
Art. 30 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 22 de maio de 1972;
151.0 da Independência e 84.0 da
República.
EMíLIO G. MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO NO? 70.575
MAIO DE 1972

DE

22

DE

Concede reconhecimento à rocuiãaae
de Ciências de Bauru - SP.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere ,,) artigo 81, item lII, da Constituição, de
acordo com o artigo 47. da Lei número
5.540, de 28 de novembro de 1968, alterado pelo Decreto-lei nv ~42, de 9
de setembro de 1969 e sendo em VIsta
O que consta do Processo nc 227.105
de 1972, decreta:
Art. 19.
E' concedido reconnecímenta à Faculdade de Ciências de
Bauru, com os cursos de Ciências, Desenho e Plástica, Matemática, Pisíca
e Psicologia, mantida pela Fundação
Educacional de Bauru, com sede em
Bauru, Estado de São Paulo.
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Art. 29. Este Decreto entrará. em
vigor na data de sua publicaçao, re~
vogadas as disposições em -ontrárío.
Brasília, 22 de maio de 1972;
1519 da Independência e 849 da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

DECRETO N<? 70.576

DE

22 DE

MAIO DE 1972

127

tracâo de Empresas de OS.9.S{·{) com o
Curso de Administração, mantida pela
Fundação Instituto de Ensino para
Osasco, com sede em São Paulo, Estado de São Paulo.
Art. 29. Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publícacao revogadas as disposições em contrúrro.
Brasília, 22 de maio de 1972;
1519 da Independência e 849 da
República.
G. MÉDICI
Jarbas G. Passarinho

EMÍLIO

Concede reconhecimento ao Curse de
Filosofia da Facuiâaâe de Filosofia,
Ciências e Letras de As,<,is - SE.

DEGRETO N9 70.578
o Presidente da rcepúbhca

usando

das atribuições que lhe confere CJ artigo 81, item UI, da Constituição, de
acordo com o artigo t7, dlt Lei. uc
5.54(), de 28 de novemnro de 1.868, 9..l~
terado pelo Decreto-lei 1.'1? 84:?, -te 9
de setembro de :..969 e eenao em viste
o que consta do Processo nv ~27 .1OH
de 1972, do Ministério da; Educaçàc e
Cultura, decreta:
Art. 19.
E' concedido reconhecimento ao Curso de Filosofia, da ê'aculdade de Filosofia, Ciências e Letras
de Assis, com sede em Assis, Estado
de São Paulo.
Art. 29. Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publícaçâo, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 22 de maio de 1972;
1519 da Independência e 849 da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

DECRETO N9 78.577
MAIO DE 1972

DE 22 DE'

Autoriza o funcionamento da Faculdade de Administração de Empresas
de Osasco - São Paulo.

O Presid-ente da República, usando
das atribuições que lhe eonrere o artigo 81, item IIl, da Constituição, de
acordo com o artigo 47, 13 ,ei!lO'
5.540, de 28 de novembro de J9fi9, alterado pelo Decreto-lei ':19 342, de 8
de setembro de 1969 e tendo em vista
o que consta do Processo C.F'E numero
987 de 1970 do Ministério da Educação e Cultura, decreta:
Art. 19. Fica autorizado o funclonamento da Faculdade de é.dmínls-

DE:d2

DE

MAIO DE 1972

Autoriza o funcionamento rIa Faculdade de Filosofia, Ciénciae e Letras
de Alfenas - M. G.

o Presidente da República, usanoc
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IIl, da Constituição, de
acordo com o artigo 47, aa L21 D9
5.540, de 28 de novembro de 1.::168, alterado pelo Decreto-lei i19 842. ue 9
de setembro de 1969 e tendo Em vista
o que consta do Processo -iv 227 _:.l51
de 1972 do Ministério da 'cducacao e
Cultura, decreta:
Art. 19 • Fica autorizado G tuncionamento da Faculdade de Filosofia,
Ciências e Letras de Alfenas, com cs
cursos de Licenciatura em Ciênceas
Biológicas, Letras, Pedagogia e czunníca, mantida pela Fundação Irníversítária de Alfenas com .sede em Airenas, EstadD' de Minas Getaís .
Art. 29. Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publícaçáo, revogadas as disposições em -ontré.no ,
Brasília, 22 de mato de 1972;
151':" da Independência e 849 da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

DECRETO N9 70.579
MAIO DE 1972

na 22

DE

Concede reconhecimento à 'Faculdade
de Filosofia, Ciências e Letras de
Ribeirão Preto - SP.

o Presidente da Repúuí.ca. usando
das atribuições que lhe confere o ar-
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tdgo 81, item IIl, da Constituição, de
acordo com o artigo 47, da Lei nv
5.540, de 28 de novembro de : 908,
alterado pelo Decreto-lei nv tH2, de

9 de setembro de 1969· e tendo em

vista o que consta do 21'0<:85.'>0 nc ..
668 de 1971 - CFE, do Ministério da

Educação e Cultura, decreta:
Art. 19,
E' concedido econhecímento à Faculdade de Ptlosoría, Ciências e Letras, com os cursos de
Geografia. Hístórla, Ciências Sociais,
Matemática, Letras e Pedagogia, man-

DECRETO N° 'l(!.58(: -

EXECUTIVO

tida pela Instdtuíção Universitária
Moura Lacerda, com sede em Ribeirão
Preto, Estado de São Paulo.
Art. 29. Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em co.itrárío.
Brasília, 22 de maio de 1972;
1519 da Independência e 84Q da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

DE

22

DE M!\.IO DE

1972

Abre aos Encargos Gerais da união o crédito suplementar de
.
Cr$ 60.000.000,00, para retorço de dotação consignada no vigente Orçamento.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item UI, da Constituição, e da autortzação contida no artigo 6°
da Lei n'' 3.754, de 3 de dezembro de 1971, decreta:
. Art. 1" Ffca aberto a..)s Encargos Gerais da União o crédito suplementar
no valor de Org 60.000.000,00 (sessenta milhões de cruzeiros), para reforça
de dotação orçamentár-a conslgnaoa ao Subanexo 28.00, a saber:
Cr$
28.00 -

1,00

ENCARGOS GERAIS DA UNIÃO

28.02 -

Recursos sob Supervisão do Ministério do
Planejamento e Coordenação Geral
2802.1210.1014 - Implantação da Indústria Aeronáutica
4.1.2. O - Serviços em Regime de Programação Especial .
60.000.000
Art. 2" Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão de
anulação parcial de dotação orçamentária consignada no vigente Orçamento
ao Bubanexo 28.00, a saber:
crs 1,00
28.00 - ENCARGOS GERAIS DA UNIÃO
28.02 - Recursos sob Supervisão do Ministério do
Planejamento e Coordenação Geral
Projete - 2802.1210.1014
4.1.5.0 - Participação em Constituição ou Aumento
de Capital em Empresas Industriais ou
Agrícolas .
60.000.000
Art. 3" Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em ocntrarío,
Braslía, 22 de maio de 1972; 151.0 da Independência e 84.0 da República.
EMÍLIO G. JV]ÉVICI

José Fíáui ) Pécora
João Paulo dos Reis VeUoso
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DECRETO N° 70.581 -

DE

22

DE MAIO DE

1972

Ab1'e ao Ministério da Justiça, em favor de diversas unidades orçamentárias, o crédito suplementar de Cr$ 1.833.000;00, para reforço de dotações
consignadas no vigente orçamento,

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item IH, da constttmcão, e da autorização contida no artigo 6°
da Lei ri- 5.754, de 3 de dezembro de 1971, decreta:
Art. 1° Fica aberto ao Ministério da Justiça, em favor de diversas
unidades orçamentá-:ias, o crédito suplementar no valor de Crê 1.833.000,00
(um milhão, oitocentos e trinta e três mil cruzeiros), para rsrorço de dotações orçamentárias consignadas ao Subanexo 20.00, a saber:

o-s
20.00 -

1,00

MINI8TIlRIO DA JUSTIÇA

20.01 -- Gabinete do Ministro

Assessoria. Ministerial
3.1.1.0 -- Pessoal
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 -- Vencimentos e Vantagens Fixas
.
02 - Despesas Variá..eis . .
.
3.2.3. O - Transferências de Assistência e Previdência
Social

2001.0104.2001 -

3.2.3.3 -- Salárlo-Fumílía ••..........•....•.•......
20.03 - Inspetoria. Gerar de Finanças

395.900
389.500
26.600

2003.0107.2004 -- Coordenação e Controle Financeiro
3.1.1.0
3.1.1.1
01
02
3.2.3.0

-+

-

3.2.3.3 20.11 2011.0811.2012 3.1.1.0 3.1.1.1 -u2 -,...

20.19 2019.0101.2001 3.1.1. O 3.1.1.1 01 02 -

Pessoal
Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas

.
Despesas veriàvete . .
.
Transferências de Assistência e Previdência
Social
Salário-Família
..
Conselho Penitenciário Federal
Coordenação e Fiscalização do Sistema.
Penitenciário Federal
Pessoal
Pessoal Civil
Despesas Variáveis
Consultoria .runctce
Assessoria Jmid1CD.
Pessoal
Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas
.
Despesas Varíáveís • . ............•........
TOTAL

451. 700
208.300
6.800

57.300

150.0110
146.900
1. 833.Ollll
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Art. 2" Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão
de anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigente
Orçamento, a saber'
20.00 20.19 Projeto 4.1. 3. O 4.1.4.0 28.00 28. ~12 Atividade -

3.2.6.0 -

MINISTJ>RlO DA JUSTIÇA
Consultoria Jurtúíca
2019.0101.1001
Equipamentos e Instalações . .
.
Material Permanente
féNCARGOS GERAIS DA UNIAO
Recursos sob Supervisão do Ministério do
Planejamento e Coordenação Geral
2802.1800.200:3
0.0

Reserva -íe Contingência

ces

••••••••

.

1,00

lú.OOO
80.000

1.743.000
1.833.000

TOTAL

Art. 3" Este Decreta entrará em vigor na data de sua publicação,

revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 22 de maio de 1972; 15l" da Independência e 84" da República.
EMÍLIO G. MÉr..rCI

Alfredo Buzaid
Jose Flâvio Pécora
João Paulo dos Reis Velloso

DECRETO N9 70.582 -

DE 22 DE

MAIO DE 1972
Declara de utilidade pública, para
fins de desapropriação, parte de 1 1,m
lote de terreno urbano, destinado à
instalação da estação Central
de
Telex da cidade de Fortaleza, Estado dú Ceará, pela EMBilATEL.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item H'I, da conscítutção. e
tendo em vista o disposto nos artigos
5.°, letra "h", e 6.°, do Decreto-lei
n,> 3.365, de 21 de junho de 1941, decreta:
Art. 19. E' declarado de utilidade
pública, para fins de desapropriação,
o terreno urbano localizado nos fundos do prédio nv 349, antigo 121, da
Rua Pedro I, da cidade de Fortaleza,
Estado do Ceará, medindo 5,ÚO m (cinco metros) de largura por 9,4:0 m .nove metros e quarenta centímetros) de
extensão, .perfazendo uma área de ..
47,00 ma (quarenta e sete
metros
quadrados), integrante do referido
prédio, de propriedade de .\Jlisa I'.'h_
renda Bicalho, necessário à .nstatação da Central de 'Telex daquela cidade e de outros equipamentos indíspensáveis ao Sistema Nacional de Telecomunicações.
Art. 29. O imóvel referido no artigoanterior está descrito de acordo
COm a plante. elaborada pela
.
15MBRATEL e constante do Processo

nc 1.310 de 1972, do Ministério das
Comunicações .
Art. 39. Fica a Empresa Brasileira
de Telecomunicações - EMBRA TEL
- autorizada a promover a desapropriação da referida área de terreno,
na forma da legislação vigente e com
seus recursos próprios.
Art. 49. Nos termos do artigo 15
do Decreto-lei ne 3.365, de 21 de junho de 1941, modificado pela Lei nc
2.786, de 21 de maio de ~956 a desapropriação é declarada de ca~áter urgente, para efeito de imediata imissão de posse.
Art. 59. Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 22 de maio de 1972'
1519 da Independência. e 849 d~
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Hygino C. Corsetti

DECREI'O N9 70.583 -

DE 22

DE

MAIO DE 1972
Altera dispositivo do
Regulamen-to
para a Diretoria de Ensino da M aTinha, aprovado pelo Decreto número 66.069, de 14 de janeiro de
1970, transtorma cargo em comissão
e dá outras providências.
O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o a-r-
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tdgo 81, itens IIr e V, da Constituição,
e de acordo com o artigo 1~1, itens
I e II do Decrreto-Ieí nc 200, de 25 de
fevereiro de 1967, decreta,
Art. L° O atual parágrafo único
do artigo 49 do Regulamento para a
Diretoria de Ensino da Marinha. passa. a constituir o ~ 19, sendo acrescentado o § 29, com a seguinte -edaçâo:
"ê
29.
A Diretoria de Ensino
da Marinha dispõe ainda de uma
Coordenação das Atividades de
Aperfeiçoamento e Treinamento do Pessoal Civil da Marinha,
chefiada por um Coordenador, em
comissão. "
Art. 29. E' transformado o cargo
em Comissão de Diretor da Dívísâc
de Expediente do Departamento ce
Administração da Secretaría-Geral do
Ministério da Marinha, símbolo 6-C,
do Quadro de Pessoal do Ministério
da Marinha, em Coordenador das
Atividades de Aperfeiçoamento e Treinamento do Pessoal Oívfl da Marinha da Diretoria de Ensino da Marinha, símbolo 5-G.
Art. 39. O órgão supervisor de Pessoal do Ministério da Marinha lavrará apostila no titulo do atual ocupante do cargo em comissão de que trata
o artigo anterior, declaratória da nova
situação decorrente dia. execução deste
Decreto.
Axt. 49.
As despesas com a execução deste Decreto serão atendidas
pelos recursos orçamentáríos
próprios do Ministério da Marínna ,
Art. 5.° O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 22 de maio de 1972;
1519 da Independêncíe. e 849 da
República.
EMÍLI,O G.

DECRETO N° 70.584 -

Altera dispOsitivo do Decreto número 59.905, de 30 de dezembro de
1966, modificado pelos Decretos
nOs 60.189, de 8 de fevereiro de
1967, 62.289, de 21 de teoereiro de
1968, 65.521, de 21 de outubro de
1969, 65.685, de 10 de novembro de
1969, 66.365, de 20 de
marÇO de
1970 e 66,604, de 20 de maio de
1970. que regulamenta a Lei número 4.822 de 29 de outubro de 1965.
alterada pelas Leis n-s 5.141, de
14 de outubro de
1966, 5.576, de
4 de maio de 1970, e pelo Decretolei n° 1.026, de 21 de outubro de
prímcipíoe,
1969, que
estabelece
condições e critérios básicos para
Promoções dos
Oficiais da Marinha.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe
confere o
artigo 81, item UI, da Constituição,
decreta:
Art. 1° O artigo 127 do Decreto
n.s 59.905, de 30 de dezembro de 1966
(Regulamento pare as Promoções dosOficiais da
Marinha - RPOM),
passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 127. Nenhum CapitãoTenente do Corpo da Armada
poderá ser nomeado ou designado para comissões em terra sem
ter completado três (3) anos de
embarque no posto".

Art. 2.° Este Decreto entra em vi~
gor na 'lata de sua publicação, revogadas as dísposições em contrário.
Brasília, 22 de maio de 1972;
151.° da Independência e 84.° da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

MÉDICI

Aaaüerto de Barros Nunes

Adalberto de Barros Nunes

DECHETO N.o 70.585 -

DE 22 DE

MAIO DE 1972

DE

22

DE

MAIO

DE

1972

Aprova o Plano Geral de Convocação para o Serviço Militar Inicial nas
Forças Armadas em 1973

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81 item III, da Constituição e de conformidade com o disposto no
parágrafo único do artigo 26 do Decreto n.s 57.654, de 20 de janeiro de 1966,
decreta:
Art. 1.0 Fica aprovado o Plano Geral de Convocação para o Serviço
MUitar Inicial nas Forças Armadas no ano de 1973, que com este baixa,
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assinado pelo General-de-Exército Arthur Duarte Candal Fonseca, Chefe
do Estado-Maior das Forças Armadas.
Art. 29 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publícacão,
Brasília, 22 de maio de 1972; 151.0 da Independência e 84.0 da República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Adalberto de Barros Nunes
Orlando Geisel
J. Araripe Macêdo

PLANO GERAL DE CONVOCAÇAO PARA O SERVIÇO MILITAR
INICIAL NAS FORÇAS ARMADAS EM 1973
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PLANO GERAL DE CONVOCAÇAO PARA O SERVIÇO MILITAR
INICIAL NAS FORÇAS ARMADAS EM 1973
1. Introdução

1.1 -

Finalidade:
O presente PLANO tem por finalidade especifica regular as
condições de recrutamento do brasileiro da classe de 1954 à
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13,

prestação do aervíco Militar Inicial nas Forças Armadas no ano
de 1978.
1.2 -

Legislação:
Os dispositivos legais básicos que regeram a elaboração do
Plano foram os seguintes:
- Art. 92 e seu parágrafo único da Constituição do Brasil;
- Art. 16 e 18, 20 a 22, 27, 56 e 59 da Lei n.s 4.375, de 11 de
agosto de 1964 (Lei do Serviço Militar - LSM), com as
modificações da Lei n.e 4.754, de 18 de agosto de 19-65 e
Decreto-lei n.e 549, de 24 de abril de 1969;
- Parágrafo 3.° do Art. 9.", Art. 11, 12, 19, 23, 37 e 63, da Lei
n.s 5.292. de 8 de junho de 1967 (Lei da prestação do serrtcc
Militar pelos estudantes de medicina farmácia, odontologia e
veterinária e pelos médicos, farmacêuticos, dentistas e veteri~
nâríos - LMFDV) , com as modificações da Lei n,v 5.399, de
20 de maio de 1968;
-

Art. 27, 35. 38, 41, 47, 48, 50, 52 a 58, 65 a 67, 69, 70 e 71
do Decreto n.O 57.654 de 20 de janeiro de 1966 (Regulamento da

Lei do Serviço Militar - RLSM) , modificado pelo Decreto
N.o 58.759, de 28 de junho de 1966;
- Art. 4.°, 5,c', 13, 14, 28, 33, 34 e 36 do Decreto número 63.'104.
de 29 de novembro de 1968 (Regulamento da Lei de prestação.
do Serviço Militar pelos estudantes de medicina, farmácia.
odontologia e veterinária e pelos médicos, rarmecêuttcos,
. dentistas e veterinários - RLMFDV);
- Parágrafo 2.3 e outros do Decreto n,? 60.822, de 7 de junho de.
1967 (Instruções Gerais para a Inspeção de Saúde de Conscritos
nas Forças Armadas - IGISC), modificado pelo Decreto
n.s 63.078, de 7 de junho de 1958;
- Decreto n.e 66.949. de 23 de julho de 1970 (Instruções Gerais
para a Coordenação da Conscrição nas Forças Armas).
2. Convocação

2.1 - Elementos convocados
Em face da legislação em vigor, são convocados:
- no segundo semestre do ano de 1972, à Seleção para o Serviço
Militar, todos os brasileiros pertencentes à classe de 1954, betn
como aquele que, de classes anteriores. ainda estejam em débito
com aquele Serviço; também OS estudantes do último ano dos
cursos dos Institutos de Ensino, oficiais 01.1 rcconhccfdos,
de formação de médicos, farmacêuticos, dentistas e veterinários;
- no ano de 1973, à incorporação em Organização Militar Õí;l;
Ativa ou à matrícula em órgão de Formação de Reserva (J,e
uma das Forças Armadas, todos os brasileiros que, submetidosà Seleção de que trata o disposto anterior, foram designados
para a prestação do Serviço.
2..2 - Situação de médicos, farmacêuticos, dentistas e veterinários:
Os MFDV com menos de trinta e oito anos de idade referida a
trinta e um de dezembro de 1973, de qualquer situação militar e
ainda não incluídos na reserva própria, estão igualmente convceados para a Seleção, nos termos do parágrafo Lodo Art. 11 do
RLMFDV. Estão excluídos de convocação os MFDV pertencentes
a outros Quadros ou Corpos, que sejam oficiais da ativa ou da'
reserva remunerada ou de 1." classe. Para o estágio, será respeitadaa condição fixada no parágrafo 4.3 deste PLANO e o prevtstc
na Lei 5.399, de 20 de março de 1968.
3. Tributação
3. 1 - Tributação de Municípios - Anexo I
3.2 - Outras Tributações - Anexo 11
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4. Voluntariado

4.1 -

4.2 -

4.3 -

-1.3.1

4.4 -

Autorização:
Dentre as vagas destinadas ao preenchimento pelos conscritos,
poderão os Ministros Militares determinar, se necessário, a aceitação de voluntários, atendido o previsto no Art. 127 do RL6M_
Concessão à tropa aeroterrestre:
A tropa aeroterrestre poderá aceitar, como voluntário, conscrito
incluído no Excesso do Contingente da Classe anterior, desde que
os das .classes convocada e seguinte sejam insuficientes para
constituir o contingente-tipo conveniente.
Do médico, farmacêutico, dentista e veterinário:
O MFDV da reserva, em qualquer situação que não a da remunerada ou de L" classe, poderá ser aceito voluntário à prestação dos
estágios do Serviço Mílltar até os trinta e oito anos de idade
referida a trinta e um de dezembro de 1973 nos termos dos parágrafos 3.° e 4.° do Art. 5." e 1.0 do Art. 6.°, tudo do Regulamento
da Lei de prestação do Serviço Militar pelos médicos, farmacêuticos, dentistas e veterinários (RLMFDV).
- O ingresso ou transferência para o quadro próprio de MFDV
do Quadro da Ativa ou reserva remunerada ou de 1.a classe,
obedecerá a legislação de iniciativa da Força Armada interessada, conforme os Art. 81 e 84 do RLMFDV.
Proveniência de qualquer Município:
O conscrito voluntário poderá ser originário mesmo de Município
não Tributário, desde que atenda às condições impostas pela
Força interessada.

5. Seleção

A apresentação do Certificado de Alistamento Militar constituirá
a condição indispensável para que o conscrito seja submetido às
provas de seleção,
5.2 - Seleção propriamente dita, para dar um destino adequado ao
conscrito.
5.2.1 - Indivíduo incompatível
Aspecto de capital importância será o de evitar .a Inclusão
de indivíduo incompatível com- a vida militar.
Convém, assim, que as FICHAS DE SELEÇãO detalhem a
respeito.
5.2.2 - Seleção Geral
5.2.2.1 - Todos os conscritos residentes nos Municípios 'I'rfbutários
terão de submeter-se à Seleção Geral.
5.2.2.2 -- Local de realização: Nos PR (Postos de Reuniões de convocados) .
5.2.2.3 -- Prazos:

5.1 -

Início, no 2.° semestre do ano de 1972.
- Marinha, em 4 set 72;
- EXército, em 12 de setembro de 1972; (Estudantes dos
IEMFDV em 2 de outubro; Tiros-de-Guerra em 6 de novembro) .
- Aeronáutica, em 30 de agosto de 1972;
'I'ermíno:
- Martnha, em 8 de novembro de 1972;
- Aeronáutica, em 10 de novembro de 1972;
-- Exercito, em 4 de dezembro de 1972; (OPOR e NPOR, até 6
de novembro de 1972; Estudantes de IEMFDV e 'rtros-õeGuerra, até 4 de dezembro de 1972).
5 2.2.4 -- Para a Seleção dos estudantes dos IEMFDV (Institutos de En~
sino de formação de médicos, farmacêuticos, dentistas e vetert-
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nárros) . funcionarão Comissões
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de seleção Especiais (CSE),
constituídas de elementos das três Forças Armadas, sob a responsabihdade da RM e com a participação dos DN e ZAé. Deverão, segundo especificações fornecidas pelos órgãos de Serviço
Militar locais, ser apresentados pelos conscritos estudantes de
MFDV, atestados de boa conduta e de bons antecedentes sociais
e politicos.
5.2.2.5 - O MFDV convocado com a classe de 1954 poderá apresentar, por
ocasião da seleção, atestado de "Residente"em regime contínuo
de vinte e quatro horas diárias. de hospital devidamente reconhecido, para se ver colocado em última prioridade para a prestação do Estagio de Adaptação e Bervíço (EAS), desde que declare desejar realizar o estágio após a conclusão do prazo da residência hospitalar e nenhum prejuízo cause no cumprimento do
disposto no Art. 28 do RLMFDV. No caso de ser colocado no excesso-da-contingente e classificado como "preferenciado" da
Força Armada, será considerado em "situação especial" na reserva, nos termos do parágrafo 5° do Art. 107 RLSM. Na oportunidade, então, poderá ser chamado a cumprir o Serviço Mintae em EAS com prioridade mediante convocação posterior prevista no Art. 122 do RLSM, Art. 52 do RLMFDV e instruções
Complementares da Força Armada interessada.
5.2.3 - Seleção Suplementar:
5.2.3.1 - Local de realização: em PR especialmente instalado.
5.2.3.2 - Prazo;
. Marinha:
1" época, de 4 a 18 de janeiro de 1973;
2a época, de 3 a 17 de maio de 1973;
EXército:
I" época, de 9 a 16 de janeiro de 1973;
2a época, de 8 a 15 de maio de 1973;
Aeronáutica:
la época, de 3 a 14 de janeiro de 1973;
2" época, de 2 a 9 de julho de 1973.
5.2.4 - Seleção Complementar:
5.2.4.1 - Impõe-se que a F<'J'2:ça regule as condições de realização opcional, da Seleção Complementar, de vez que esta será Inevitável
se designado li. Organização Militar um efetivo majorado de
conscritos, assim como verifique ainda o cumprimento do disposto no Art. 78 do RLSM e seus parágrafos, mormente face
ao individuo agora incapaz.
5.2.4.2 - Local de realização: nas Organizações Ml1itares de destino dos
convocados.
Prazos: na semana que antecede a incorporação ou mateícula
na respectiva Fôrça.
5.3 - Distribuição dos selecionados.
5.3.1 - O critério de distribuição dos selecionados aptos, pelas Organizações Militares (OM) estará a cargo da Força interessada, recomendada porém a observância do disposto na alínea d) do
Art. 9" da LSM e no Axt. 76 e seu parágrafo no RLSM.
5.3.Z - Feitas as distribuições às OM, os excedentes às necessidades da
Marinha e Aeronáutica deverão ser apresentados ao Exército
até 16 de novembro de 1972, para que possam concorrer à
incorporação ou matrícula nessa última Força.
5.3.3 - A majoração dos efetivos dos conscritos selecionados aptos a
apresentar nas Organizações Militares será função das estatísticas de faltosos e incapacitados nas Seleções Complementares
anteriores, como também das despesas inúteis que acarretarão
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uma forte majoração, pelo que a fixação dessa majoracào
tara a cargo da Força interessada.

es-

6. Incorporaçao
6-.1 -

Apresentação dos DESIGNADOS:
Local: nas Organizações Militares de destino. regulado pela Força

rnteressaoa,

Prazo:
Marinha:
1" época, de 4 a 18 de janeiro de 1973;

23 época. de 3 a 17 de maio de 1973;
E..((;T cite:

6.2 -

ll!- época de 9 a 16 de janeiro de 1973;
2" época, de a 2. 15 de maio de 1973;
Aeronáutica:
P época, de 3 a 14 de janeiro de 1973;
2- época, de 2 a 9 de julho de 1973;
Dia da fnoorporação:
Marinha:
ra época, a 19 de janeiro de 1973;
2" época, a 18 de maio de 1973;

Exército:
ta· época. a 17 de janeiro de 1973;
2a época, a 16 de maio de 1973;

Aeronaunca:

1'1- época, 15 de Janeiro de 1973;
2'!- época, 10 de junho de 1973;
A não apresentação do designado à incorporação até às 24:00
(vinte e quatro) horas dos respectivos últlmos dias marcados
acarretará a declaração de Insubmissão pela Força considerada.
6.3 - Reforço a tropas especiais no Exército:
- a critério da Força. conscritos poderão ser deslocados dentro
da mesma. Zona de Serviço Militar;
- a 5a RM fornecerá convocados à 11a RM, para conseguir o
contingente - tipo adequado;
- as 2a e 4" RM fornecerão convocados voluntários à Brigada
Aeroterrestre;
- a 2" RM fornecerá convocados à 9a RM.
"1. Matrtcula
Apresentação dos DESIONADOS:

Local:
Na Marinha: em Escola. de Formação de Oficiais da Reserva da Marinha
(EFORM>. Escola de Marinha Mercante (Em1). Núcleo de Formação
de Reservista do Iate Clube do Rio de Janeiro (NUFORRIATE-RJ) e
Núcleo de Formação de Reservista do Arsenal de Marinha do Rio de
Janeiro (NFR do AMRJ>.
No Exército: em Tiro-de-Oue:rra (TO), Centro de Preparação de Oficiais da Reserva (CPOR) e Núcleo de Preparação de Oficiais da Reserva
(NPOR).

Na aeronáutica: em órgãos de Formação de Reserva (OFR) do Instituto
Tecnológico de Aeronáutica (ITA). em São José dos Campos, 8P. e Centro de Formação de Pilotos Militares, em Natal, RN.
Prazo: em uma única época:
- Na Marinha, conforme as Instruções da Força:
- No Exêrcíto, em TO. de 3 a 15 de janeiro de 1973; nos CPOR e
NPOR. nos sete dias que antecederem a data da matricula;
- Na Aeronáutica, conforme as Instruções da Força.
A não apresentação do designado à matrícula até às 24:00 (Vinte e quatro> horas dos respectivos últimos dias marcados, acarretará a declaração de INSUBMISSAO pela Força considerada.

8. OUtras Prescnçôee
8.1 -

O lema de publicidade para o triênio 72·74 é:
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"Serviço Militar:
Direito, Honra, Responsabilidade"

Apresentação na 2a época de incorporação:
Os convocados que, por qualquer motivo, não tiverem obtido adiamento de incorporação e que. durante a éIX>Ca da Seleção Geral,
provarem estar, tnecrtro; nos exames de admissão à Academia
da Força Aérea, à Escola Naval, à Academia Militar das Agulhas
Negras, a Escola Preparatória de Cadetes do Ar, ao Colégto Naval, ao Instituto Milita'! de Engenharia, ao Instituto Tecnológico
de Aeronáutica, à Escola de Especiallstas de Aeronáutica, a Escola d.e Sargentos das Armas, as Escolas de Formação de Oficiais
das Polícias Mílítares e Corpos de Bombeiros, à Escola de Marinha Mercante e a Escola de Aprendizes Marinheiros, deverão ser
designados para incorporação em Organizações Müítaeee integrantes do grupamento da 2a época de incorporação, das Forças.
Os referidos Estabelecimentos de Ensino informarão à RM. DN
ou ZAe interessada, até 15 de abril de 1973, quanto aos convocadOS, nas condições acima, que neles tenham sido matriculados,
com vístas ao cancelamento das respectivas designações para a
incorporação e demais providências administrativas que devam ser
tomadas.
8.2.1 - Os Institutos de Ensino relacionados no presente parágrafo 8.2
terão de comunicar, dentro de trinta dias da ocorrência, às Circunscrições do Serviço N01itaT da área de jurisdição, quais os
conscritos que efetuaram matrícula e os que foram desligados ou
eliminados .
8.3 - Estabelecimentos diretamente relacionados com a Segurança Nacional.
- Ver item 7 das Instruções Gerais para a Coordenação da conscríção nas Forças Armadas (IGCCFA).
8.4 - Conscrito de habilitação civil de particular interesse.
- Ver item 8.3 das IGCCFA.
- Tributação: ver Anexo 11
S.5 - Conscrito no exterior
- Ver item 4.2 das IGCCFA e Instruções Gerais sobre o Serviço
MUitar de Brasileiro no Exterior (IGSNIE).
General-de-Exército Arthur Duarte Candal Fonseca. Chefe do
Estado-Maior das Forças Armadas.
8.2- -

ANEXO I
TRIBUTAÇÃO DE MUNIcípIOS

(Art. 35 do RLSM)
1. Legenda Adotada:

-

Tributário
Tributário
Tributário
então sem
Exército.

da Marinha: nome do Municipio seguido da letra M.
da Aeronáutica: nome do Município seguido da letra A.
do Exército: nome do Município seguido da letra E, ou
a letra indicativa, se o Municipio é tributário exclusivo do

- Nome de Municipio nos números 4 (Tributário de OM da Ativa> e 5
(Tributário de OFR) deste Anexo, apresentado em negrtta, significa
que o mesmo consta rio número 3 como tributário simultâneamente
de Organização Militar (OM) da Ativa e de órgão de Formação de
Reserva (OFR) ele uma outra Força.
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Nome de Município no número 5 (Tributário de OFR) acompanhado
do sinal (+) significa que o mesmo
tributário de OM da Ativa ou
é

de outra Força.
2

Observações

-

Munícípío criado após a aprovação deste Plano terá a mesma tributação do Município do qual foi desmembrado.

-

Este Anexo indica os Municípios 'I'rfbutárfos . Os Não Tributários de-

verão contudo ser relacionadas em Planos e Instruções das Forças
Singulares, para segurança da concessão das dispensas do Serviço
Militar Inicial.

-

As definições de Município Tributário, Organização Militar da Ativa

e órgão de Formação de Reserva são as constantes, respectivamente,
dos números 29, 30 e 31 do Art. 30 do RLSM.

3. Município Tributário Simultaneamente de Organização Militar da Ativa
e de úrgão de Formação ele Reserva:

3,1·-,--. De Alagoas: Maceió (l Município).
3.2 - Do Amapá: Macapá (M) (l Município).
·3.3 - Do Amazonas: Boca do Acre (M), Manâus (ME), Parintins (M)'
(3 Munícípíos) .
3.4--'- Da Bahia: ilhéus (lVIE); Maragogipe (M), Salvador (ME) (3 Muníctpíos) .
3'.5 - Do Ceará: Fortaleza, Quixeramobim (2 Municípios).
3.6 ~ Do Distrito Federal: Brasília (M) (1 Município).
3.7 - Do Espírito Santo: Cariacica, Guarapari (M), Vila Velha (ME),
Vitória (ME) (4 Municípios).
3.8 - De Goiás: Anápolís, Goiânia (2 Municípios).
3'.9 - Da Guanabara: Rio de Janeiro (ME) (l Município).
3.10 - Do Maranhão: Bacabal, Rosário (M) (2 Municípios).
3,11 - De Mato Grosso: Campo Grande, Corumbá (M), Cuiabá (ME),
Ladário (M) (4 Municípios).
3.12 - De Minas Gerais: Belo Horizonte, Itajubá, Juiz de Fora,
Pirapora (M), Uberaba, Varginha (6 Municípios).
3.13 - Do Pará: Belém (ME), Sanrarém (M) (2 Munlciplosj .
3.14 - Da Paraíba: João Pessoa (1 Município).
3.15 - Do Paraná: Cambará, Ccrnélío Procópio, Curitiba, Jacarealnho,
Londrina, Maringá, Para naval. Ponta Grossa, Ribeirão Claro,
Santo Antônio da Platina (lO Municípios).
3.16 - De Pernambuco: Cabo (M), Caruaru, .Iaboatão, Olinda (ME),
Recite (ME) (5 Muntcípíosj .
3.17 - Do Piauí: Parnaíba (M), Terezina (M) (2 Municípios).
3.18 - Do Rio de Janeiro: Angra dos Reis (M), Araruama (M), Cabo
Frio (1\11), Cachoeiras de Macacu (M), Campos (M), Duque de
Caxias, Itacuruça (M), Macaé (M), Ntlópolls, Niterói (ME), Nova
Friburgo (M), Nova Iguaçu, Parati (M), Petrópolis, São Gonçalo,
São João de Mertta. São João da Barra (M), São Pedro u-Ardeía
(M), Saquarema (M), Volta Redonda (20 Municípios).
3.19 - Do Rio Grande do Norte: Natal (MEA) (1 Município).
3.20 - Do Rio Grande do Sul: Bagé, Caxias do Sul, Novo Hamburgo,
Pelotas (ME), Porto Alegre (ME), Rio Grande (M), Santa
Maria, Santo Angelo, São Gabriel, São Leopoldo, Uruguaiana
(M) (11 Municípios).
3.21 - De Santa Catarina: Biguaçu (M), Brusque, Caçador, Florianópolis (ME), Herval D'Oeste, Itajaí (M), Joaçaba, Joinvile (M),
Laguna (M) (9 Municípios).
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3.22 -

3.23 3.24 -

De São Paulo: Araçatuba, Bauru, Campinas, Cananeta {M),
Iguape (M), Penápolis, Presidente Epitácío (M), Ribeirão Preto,
Santo André, Santos (M), São José dos Campos (A), São Paulo,
São Sebastião (M), São Vicente (ME), Sorocaba (15 Municípios).
Sergipe: Aracaju (M) (1 Município).
Resumo Estatístico:

Municipsos tributários simultaneamente de OMA e OF R
I

I

Da Marinha

Da Exército

Da Aeronáutica

I

I

Total
Computado C')
(OMA e OFR)

I
54

68

2

I

I

107

I
("')

Sem repetição de contagem de Munic!pio tributado a mais de uma
Força.

4. Outros Municípios Tributários de Organização Militar da Atina

4.1

Do Acre: Brasfléía, Cruzeiro do Sul, Rio Branco, Sena Madureira,
Tarauacá e Xapuri (6 Municípios).
4 /. -- De Alagoas Maceió lI,tIA,) e Rio Largo (M) (2 Municípios).
4.3 - Do Amapá: Macapá e Oiapoque (2 Municípios).
4.4 - Do Amazonas: Atalaia do Norte, Barcelos, Benjamim Constant,
Careiro, Coari, Humaltá, Itacoatiara, Japurá, Manacapuru, Manaus (MA). Santa Isabel do Rio Negro, Santo Antônio do Içá,
São Gabriel da Cachoeira e Tefé (14 Municípios).
4.5 - Da Bahia: Belmonte (M), Bom Jesus da Lapa (M), Caravelas
(A), Feira de Santana (EA), Ilhéus (A), Paulo Afonso (EA),
Salvador (A) (7 Munícípíosj .
4.6- Do Ceará: Camocím CM), Crateús (EA), Fortaleza (MA). iguatu
CA), Ipu, Pedra Branca, Quixadá (M) (7 Municfpios) .
4.7 - Distrito Federal: Brasília CEA) (1 Município).
4.8 - De Fernando de Noronha; Fernando de Noronha (EA) (l Municipío) .
4.9 - De Goiás: Anápolis (Al, Catalão CEA), Cristalina, Formosa, (A)
Goiânia (A), Goiatuba (A), Inhumas (A), Ipameri (EA), Itum~
biara CAl, Jaraguá (A), Jataí CAl, Luaíânla (A), Morrinhos
(EA), Píracanjuba (A), Pires do Rio (EA), Porto Nacional CA),
Rio Verde (A), Trindade (A) (18 Municípios).
4.10 - Da Guanabara: Rio de Janeiro (A) (l Município).
4.11 - Do Maranhão: Pindaré-Mirim, Santa Inês, São Luiz (ME (3
Municípios) .
4.12 -

4.13 -

-

De Mato Grosso: Amambaí, Anastácio, Anaurflândía, Aqutdauana
(EA), Bataguaçu, Bata.iporã, Bela Vista, Cáceres, Camapuâ, Cam.po
Glande (AJ, Carapô, Corumbá (EA), Coxim (EA), Dourados, Fátlma do Su', Glória de Dourados, Guia Lopes da Laguna, Jguateml,
Jtaporã Ivlnhema, .Jaraguarf, Jardim, Lcuiário, Miranda, Nioaque,
(EA), Navlrai, Poconé, Ponta Porâ (EA), Port-o Murtinho, Poxorêu,
Rio Brilhante, Rio Verde de Mato Grosso (EA), Rondonópolis (EA), ---Bídrolândía (EA), Três Lagoas (EA), (35 Municípios).
De Minas Gerais: Araguart (EA), Barbacena (EA), Barroso, Belo
Horizonte (MA), Borda ela Mata, Brazópolís, Cambuqulra, Campa-
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nha, Delfim Moreira, Estiva, Ituiutaba (A), Juiz de Fora (M), Lagoa
danta (A), Maria da Fé. Paraízópclía, Pedralva, Pouso Alegre, Bantos Dumont, Sãe Gonçalo do Sapucaí, São João deI Rei, Três Corações, Três Pontas, 'I'upacrguara, Uberaba (A),

Uberlândia

(EA).

Wenceslau Br",z (21;} xrcnreiproai .
4.14 -

Do Pará: Belém (A) e Scmtarem (EA) (2 Municípios).

4.15 -

Da Paraíba: Alagaa Grande (A), Bayeux, Cabedelo (A), Campina
Grande (EA), João r-essoe (MA), Santa Rita e Souza (7 Munícípicsj .

4.16 -

Do Paraná: Abattá, Almirante Tamandaré, Alto Paraná, Alto Píquírí, Altônía, Alvorada do Sul, Andirá, Antonina (EA), Antônio
Dlinto, Apucarana (E.A) Arapongas, Araruna, Araucária (EAJ. Astorga, Assai, Assis Ohe.teaubrland. Bandeirantes, Barbosa. Ferraz
(EAI, Barracão, Bela vtsta do Paraíso, Boa Esperança, Bocaiuva do
Sul, Borrazópolíe, Califórnia, Cambé, Cambira, Campina da Lagoa,
Campo Largo, Campc Mourão, Oapanema, Capitão Leõnídas Marques, Oarlopchs Cascavel, Castro (EA), Oatanduvas, Centenário do
Sul, Céu Azul, Choptnztnho, Cianorte, Clevelândía, Colombo, COngoínhas, Contecda, Corbélía, Cornélio Procópio (A), Oornélíc Vivi~
da, Cruz Machado Cruzeiro do Oeste, Curitiba (A), Dois Vizinhos,
Enéas Marques, Enger.heírr- Beltrão, Faxinal, Formosa, Foz do Iguaçu
(EA), j'rancíscc Beltrãc, Goío-Erê, Grandes Rios, Guaíra (EA" Guaruníaçu, Guarapuava (EAJ, Ibaítl, Ibiporã, Imbituva, Indíanopolís,
Iporâ, Iratí, Itambaracá, Ivai, (A), Ivaiporã, Jaguaprtã, Jaguartaíva, Jandaia do Sul, Janiopolis, Japurá, Jardim Alegl,'f',.,Jataizmno, Lapa tEAJ. Laranjeiras do Sul, Leópolís, Loanda, Londnna
(A), Mallet, ãramborê, Mandaguaçu, Mandaguari,
Mancnrttuba,
Manguetrinha. Marecna; Cândido Rondon, Marialva, Marilàndia do
Sul, Maílngô. (AJ, Marzneteírc, Metelândía, Moreira Sallea, Morretes,
l\fOV1. Aurora, Nova Esperança, Nova Londrina, Ortigueira, Palmas
(EA), Palmeíras, Parmitar. Palctína, Paraíso do Norte, Paranaclty,
Paranaguá, Pato Branco, Paulo Frontin (A), Peabiru, Pérola, Píraí
CiO SUl, Pnangu, Ptraquara Ponta Grossa tA), Porecatu, Primeiro de
Mai?, Prudentop-Ha. Querência do Norte, Quitandinha, Realeza, Rebouças, Renascença, Reserva, Ríbelrão do Pinhal, Rio Branco do
Sul, Rio Negro, Rolánc'ía, Rondon, Salto do Lontra, Santa Helena,
Santa Isabel ou rvaí, Santa Mariana, Santo Antônio do Sudoeste,
São José dos Pinhais, São Mateus do Sul, São Miguel do Iguaçu,
Bengea, Sertaneja, Sertanópclís. Siqueira Campos, 'I'apejara, Tapíra,
'Feíxeíra Soares. T'elêmaco Borba, Terra Boa, Terra Rica, Terra Roxa, Tibagl,· 'roreoo. 'I'omazína, Ubiratã, Umuarama, União da Vitória
(EA), ürai, Verê, Venceslau Braz e Xambrê (158 Munícípíoaj .

417 -

De Pernambuco. Cabo (A), Caruaru: (A), Garanhuns (EA), Gravatâ
(A.), Jaboatão tA), Palmares (A), Olinda (A), Paulista (A), Recife
(AJ, São Lourenço da Mata (EA) e Vitória de Santo Antão (11 Muntcíptos) ,

4.18

~

De Piauí: Campo Maior (A), Floriano (A), Italnópolís, Jaicós, Paruo Mu-

naíba (A), Picos, Pio IX, Teresina (EA), Timon, União (A)
nícípíosj .

Do Rio de aane.rc- Barra do Pirai, Barra Mansa, Campos, Engenheiro Pauto de Frontm, ltaguai, Macaé, Magé, Mangaratiba, Miguel Pefeira, Paracamtu, Paraíba do Sul, Pirai, Resende, Rio das Flores,
Três RiOS, Valença e Vassouras (17 Municípios).
4.20·-, Do Rio Grande do Norte: Caícó (EA), Ceará-Mirim, Macaíba, Monte Alegre (A) MOS50ró (A)" Parnamírfm (EA), São José do Mípíbu
4.11} -

('/ Munícípíos)

4:.,21 -

De Rio Granrre ao Sul: Alegrete (EA), Alpestre, Arroio do Meio.
Arroio Grande, Bagé (A), Bento Gonçalves (EA), Boa Vista do Buricá, Bossoroca, Buttá, Oacequí, Cachoeira do Sul (EA), Caíbate, Cai...
çara, Campinas cas Missões, Campinas do Sul, Candelária f A) , Ca..
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UI

nela, Canoas (A), Carazinho CA), Caxias do Sul CA), Ciríaco, oororado. Oonstantinecasca, Coronel Bícaco, Cruz Alta CEA), Dona Francísca. David Cana barro, Dom Pedríto CEA), Encruzilhada do Sul,
Erechím t EA), Ervat, Erval Seco. Espumoso, Estrela, Fontoura Xavier, Formigueiro, Frederico Westphalen CAl, Garibaldi (AJ, Guapore, General Câmara, Getulio Vargas (EA), Gramado, Gravatai
lA) Guaíba (A), Humaítà, rjut (EA), Independência, Irai, Itaqul,
.racutmga, Jaguarâo (EA), Júlio de Castilhos, Lageado (EA), Lfberato Salzano, Mttfl&nO Moro, Míraguaí, Montenegro (A), NrW3 Palma Novo Hamburgo (A), Osório (A), Paim Filho, Palmeira das Misaões (A), Palmítdnho, Passo Fundo (EA), Pedro Osório, Pcjuçara,
Pelotas CAl, Planalto, Porto Alegre (A), Quaraí. Rio Grande, Rio
Pardo tA) Roca Sales, Ronda Alta, Rondinha, Rosário do Sul (EA),
Bananduva, Santa Cruz do Sul CEA). Santa Maria (A), Santa Rosa,
Santana da Boa Vista Santana do Livramento (EA), Santiago, Santo Ançeto (A), Santo Augusto, São Borja (EA). São Francisco de
Assis, São Lecpouu CAI. São Luiz Gonzaga, São Martdnho. São Nícolau. São Sepé São Valentim, Sapíranga (EA), Selbach, Brebf,
Sertão Soledade 'I'upanr íretã, Taquara CA), 'papejara, Três de
Maio, 'I'ucunduva, Tuparendí Uruçuuíarui CEA), Veranópolis (A),
Viamãe (A) e Vicente Dutra (108 Municípios).

4.22 -

De Rondônia: Guajará-Mírím e Porto Velho (2 Municípios).

4.23 4.24 -

De Roraima: Boa Vista e ceracarai (2 Municípios).
IJe õanta Catarma. Abelardo Luz, Anita Garíbaldí, Araguarr (EA),

Araranguá, étalnearro do Cambortú, Barra Velha, Benedítc Novo,
Btçuaçu, Blumenau (EA), Braço do Norte, Brusque (A), Camboriú,
Campo Belo ao SlH, Campo Ere, Campos Novos, oanoínnas, .... ha-pecá, Concórdia (EA), Coronel Freitas, Crtcíúma (EA), Cunha Porá,
Curitibanos, Descanso Dtonísío Cerqueíra, Florianópolis (A) J Frarburgo, Gaspar, Gravataí, Guaraciaba, Guaramírtm, rbtcere. Ibrrama, Içara, rmarui, Imbituba, Jndaíal, Iríneópolís, Itaíópoüs, ltajai
(EA) , Itapíranga, Jtuporanga, Jacinto Machado, .Jaguaruna, Jaraguà a,-· Sul lEA), Joaçaba (A), romoüe (EA), Lages CEA), Laguna
(EA), Lauro MÜller, Marra (EA), Maravilha, Massaranduba, MeleiIa, Modelo, Mondar, Navegantes, Nova Trento, Orleans, Palhoça, Palmitos, Papanduva, Pedras Grandes, Pomerode, Porto Uníã-, IEA),
Pousr Redondo, QUIlombo, Rio das Antas (A), Rio do Sul, RIO xegrtnhc, Santa Cecilia Santo Amaro da Imperatriz, São Bento do
SUl, São Carlos (EA), São Domingos, São Francisco do Sul, Sao João
Batista, São Joaquim, São José, São José do Cedro, São José do Cerr to, Rào Lourenço do Oeste, São MIguel D'Oeste, Seara, Siderópoüs,
Sombrio, Tai6, 'I'angará (EA), 'I'ímbó, Tijucas (EA), Três Barras,
'lreze de MaJO Tubarão (EA), Turvo (EA), Urubící, Urussanga Videira, .xanxerê, Xaxím (98 Munícíprcsj .
4,25 -

De São Paulo: Aparecida (EA), Araras CAl, Atibaia (A), 'naruerí,
Bernardino rte Campos, Oaçapava, Cachoeira Paulista (A), Caconde,
Carelanrna, Canunnas (A), Campos do Jordão (A), Carapicurba, Casa
Branca c 1':) Cruzeiro (EA), Cubatão tA). Descalvado (EA), Divinorândía, : setunna, Guarantã, Guararema, Guaratínguetá CEAI, GuaJUJa (EA
Guaruíhca (EA) Indaaatuba, Itanhaem (A), Itu .Jacareí
(A), .Junrüaa, Leme (A), Limeira (A), Lins, Lorena (EA), M'randópoüs, Moat das Cruzes (A), Monteiro Lobato (A), Osasco, Paraíbuna
(A), Píndamonnangaba (EA), PIquete (EA), Pirassununga (BA), Poá
(A), Pôrto Feliz, Porto Ferreira (AI, Praia Grande (EA), Presidente
Alves, Rzhezrão Preto (A), Salto, Santa Branca (A), Santa Cruz das
Paimeíras Santos (EA), São Carlos (A), São José do Rio Par de (A),
São Jose dos Campos (A), Sâo Paulo CMA), São Roque, São vtcente
(A), Suzs.no (A), Taubaté (EA), Tietê, Tremembé, Valinhos tA). (61
Municípios) .

4.26 -

De Sergipe:

Ar~aju

(EA)

(l

Município).
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EXECUI'IVO

Resumo Estatlstico:
Outros Municípios 'I'rtbutários de Organizações Militares da Ativa
Total Tributado

Da Marinha

Do Exército

Da Aeronáutica

13

499

187

(OM da

é

<+)

tdvaj

552

Não computado no total os Municípios em negrito, por já terem sido
tributados anteriormente no número 3.
_. Sem repetição de contagem de Município tributado a mais ce uma
Força.

(+) -

S. Outros Municípios Tributários de órgãos de Formação de Reserva

e. 1 5. 2 -

5. 3 -

5. 4 5. 5 5. 6 5. 7 5. 8 -

5. 9 5.10 5.11 5.12 5.13 5.14 5.]5 -

De Alagoas; Arapiraca, Palmeira dos índios, Penedo, São .rose
da Lage (4 Municípios).
Da Bahia: Alagcinhas. Cachoeira, Cruz das Almas, Itabuna,

Jacobina, .Iequíe, .Juazeíro (ME), Poções, Santo Amaro, Santo
Antonio de Jesus, Senhor do Bonfim. Serrinha, Vaíença, Vitória da Conquista (14 Municípios).
Do Ceará: Acaraú, Aracatí (ME), Baturltê, Boa Viagem, Camocim (-t-), Crato, Iguatu (+), Itapípoca, Jaguaribe, Juazeiro
do Norte, LImoeiro do Norte, Massapé, Quixadá (+), Russas,
Sao Benedito, Sobral (16 Munícípíoa) .
Do Espírito Santo: Alegre, Cachoeira do Itapemirirn, Castelo,
Oorattna, Guaçui (5 Muntcípíosj .
De Goiás: Pedro Afonso, Porangatu, Porto Nacional t~), Rio
Verde (+) (4 Munícíptosj .
Do Maranhão: Arari <M). Caxias, Codó, Pedreiras, Tutóia
(M) <6 Munícípíos) .
De Mato Grosso: Cáceres (M) (+), Porto Murtinho (M) <+)
(2 Muntcípíos) .
De Minas Gerais: Alfenas, Araxá, Bom Despacho, Campo Belo,
Carangola, Caratinga, Oataguazes, Conselheiro Laraíete, Diamantina, Dívínópotía, Formiga, Governador Valadares, Guaxupe, Itaúna, Ituíutaba (+), Lavras, Leopoldina, Manuuaçu,
Montes Claros, Murtaé, Olívetra, Duro Fino, Passos, Patos de
Minas, Patrocínio, Poços de Caldas, Ponte Nova, Santa Rita do
Sapucai, São João Nepomuceno, São Lourenço, São Sebastião
do Paraíso, Sete Lagoas, Te6filo Otonr, Ubá, Viçosa, Visconde
do Rio Branco. (36 Muntcípiosj .
Do Para: Bragança, Cametá, Marabá. (3 Municipios).
Da Paraíba: Oabedelc (M) (+), Cajazeiras, Mamanguape
(M), Patos, Rio Tinto. (5 Municípios).
Do Paraná: Antonina (M) (-l-), Foz do Iguaçu (Mj <+),
Guaíra (M) <+), Guaraqueçaba (M), Guaratuba (M), Paranagua (M) c-l-). Porto Rico <M). (7 Munícípíos) .
De Pernambuco: Arcoverde, Catende, Goíâna, Paulista <+),
Pesqueira, Vitória de Santo Antâo (+), (6 Municípios).
Do Piaui: Parnaíba (+), Piripiri (2 Municipios).
Do Rio de Janeiro: Bom Jesus de Itabapoana, Itaperuna, Miracema, Nova Friburgo (+), Porcíúncula, Santo Ant.ônío de
Pactua, São Fidelis, Teresópolía. (8 Municipios).
Do Rio Grande do Norte: Areia Branca CM), Macau CM), Mossoro l +), (3 Municípios) .
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5.16 -

Do Rio Grande do Sul: Arroio Sujo (M), Itaquí (M) l+-),
Torres (M), 'I'ramandaí (M), viamão (M) (-+-). (6 MunícíPIOS) •

De Santa Catarina: Araguari (M) (-+-), Araranguá (M) (+),
Bameé.río do Oamborrú (M) (-1-), Barra Velha (M) (---rJ, Governador Celso Ramos (M), Ganchos (M), Garopaba (M), Garuva lM), Içara (M) (-+-), Imaruí (M) (-+-), Itapema lM),
Imbttuoa (M) l+), Jaguaruna (M)' (+), Palhoça (M' l-+-),
Navegantes (M) (+), Paulo Lopes CM), Penha (1'1), Farto
Belo (M), São José (M) (+), e Tijucas (M) (+). ,20 Mumcipios) .
5.18 - De Bao Paulo: Agudos, Americana, Amparo, Andradina, Araraquara, Araras C+), Assis, Avaré, Bariri, Barretos, Batatals,
Bebedouro, Bírtguí, Botucatu, Bragança Paulista, Capivari,
Casa Branca l -l-J. Catanduva, Dois Córregos, Franca, Garça,
Guararapes, Ilha Solteira (Núcleo Popuíacíonaí) , Itapet.mínga, Itapeva, Itàpolís, Itararé, Itatiba, Ituverava, .Jaboucabal,
.Iacarei l +). Jaú, Leme (+), Limeira (-+-), Lucélía, raarrlía,
Mtrassol, Macaca, Mogi das Cruzes (-+-), Mogi Mirim, Monte
Aprazível, Ohmpía, Ourínhos, Pacaembu, Palmítal, Paraguaçu
Paulista, Pederneiras. Pinhal, Piracicaba, Píraju, Pírajui, Pompéia, Presidente Prudente, Promissão, Rio Claro, Santa Cruz
do Rio Pardo, Santa Rita do Passa Quatro, São Berne.rdc do
Campo, São Caetano do Sul, Bâo Carlos (+), São João da Boa
Vista, São Joaquim da Barra, São José do Rio Pardo (+),
'I'anabi, São José do Rio Preto, São José dos Campos (+),
São Manoel, 'I'aquarttinga, Tatuí, Tupã, Valparaiso. cn Munícipíosj .
5.19 ~ De Sergipe: Estância, Lagarto, Propriá (3 Municípios).
5.20 - Resumo Estatístíco:
Outros Municipios Tributários de OFR
5.17 -

Total 'I'rtbutado
Da Marinha

Do Exército

Da Aeronáutica
(OFRl

43

181

Não computado no total os Municípios com o sinal (+). por ja terem
sido computados como tributários nos números 3 ou 4.
6. Resumo Estatístico:
Munícipioa em Geral

Instalados: . .
3.950 (+ )
Trtbutàrtos:
~ de Organização
Militar da Ativa e de
órgão de Formação de Reserva simultaneamente . .
107
- de Organização Militar da Ativa
552
~ de orgao de Formação de Reserva
180
839
Não Tributários
3.111
(+) O total dos Munícipíos instalados é referente a 31 de dezembro
de 1~70, fonte do IBGE, carecendo de atualização na data do
Decreto de aprovação deste Plano.
General-de-Exército ArtfwT Duarte Candal Fonseca - Chefe
do Estado-Maior das Forças Armadas.
(-H IEMFDV: Instituto de Ensino de Formação de Médicos, Farmacêuticos, Dentistas e vetennanos.
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ANEXO II
OUTRAS TRIBUTAÇÕES À RESERVA

1. Conscrito de Formação Civil de Grau Superior

e de 2° GntU

o conscrito da classe de 1954 ou de classe anterior em débito, de formação civil em mve's 'fe ensino de grau Superior ou de 2" grau, excluído o aluno de IEMBDV 1+) e o faltoso, terà prioridade para 9. matricula em órgão de Formação de Reserva (OFR) de Oficial, em cuja
área da Guarníçáo Militar estiver localizado o Estabelecimento i Art ,
89 do RLSM).

o diplomado terá
ja o domicílio.
1.1 -

il.

matrtcula no OFR, cuja área da Guarrüçâo abran-

Tributação 8.(,' Exército:
Para efeito de tributação dos conscritos nas condições acima
citadas, para a formação de Oficiais da Reserva. e crtteríc do
Exército, passam a constituir as Guarnições dos órgãos que
se seguem, 0.5 seguintes Municípios:
- Rio de Janeiro (GB), Duque de Caxias, Nllópolís, Nova Iguaçu e São João de Meriti (RJ): do CPOR do Rio de Janeiro;
- Niterói e São Gonçalo (RJ): do NPOR/3 RI, em São Gonçalo;
- Petropolís (RJ): do NPOR/l° BC. em Petrópolis;
- Cartacíca, Vila Velha e Vitória (ES): do NPOR/3° BC, em
Vitória;
.
- São Paulo (SP): do CPOR de São Paulo;
- Santos e São Vicente (SF): do NPOR/2° BC. em Santos;
- Campinas (SP): do NPOR/lo BCCL, em Campinas;
- Porto Alegre (RS): do CPOR/PA. de Porto Alegre;
Nov. Hamburgo e São Leopoldo (RS): do NPOR/1.° 19.° RI,
em São Leopoldo;
- Caxias do Sul (RS): do NPOR/3° G Can Au AAé, em Caxias do Sul;
- Pelotas (RS): do NPOR/9° BI, em Pelotas;
- Santo Angelo (RS): do NPOR/5° RCC, em Santo Angelo;
- Santa Maria (RS): dos NPOR(7° BI e NPOR/3° GAC!AP,
em Santa Maria;
- Bagé (RS): do NPOR/3° R C Mec, em Bagé:
- São Gabriel (RS): do NPOR/9° RCB, em São Gabriel;
- Belo Horizonte (MG): do CPOR/BH, em Belo Horizonte;
- Juiz de Fora (MG): do NPOR/lo/lO° RI e NPOR/1°/4° ao
105, em Juiz de Fora;
- Itajubá (MG): do NPOR/4° BE CME. em Itajubá ;
- Curitiba (PR): do CPOR/Curitiba, em Curitiba;
- Ponta Grossa (PR): do NPOR/lo/13° RI. em Ponta Grossa;
- Florianópolis (SC); do NPOR/14° BC, em Florianópolis;
- Salvador eBA): do NPOR/19° BC. em Salvador;
- Recife. Olinda, Jaboatão, do CPOR-Recife, em Recife;
- Maceió (AL): do NPOR/200 BC, em Maceib;
- João Pessoa e Santa Rita (PB): do NPOR/lo/15° RI. em
Júlio Pessoa;
- Natal (RN): do NPOR/1O/16° RI, em Natal;
- Belém (PA): do NPOR/2° BIS. em Belém;
- Campo Grande (MT): do NPOR/lO° G Can 75 AR, em Campo Grande;
- omabe (MT): do NPOR/16° BC. em Cuiabá;
- Fortaleza (CE): do CPOR/Fortaleza. em Fortaleza;
- Goiânia (GO): do NPOR/I0o BC, em Goiânia;
- Manaus (AM): do NPOR/l° BIS, em Manaus;
Q
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Tributação à Marinha e Aeronáutica:
Poderão, a critério da Força Armada, concorrer voluntariamente
a matricula na Escola de Formação de Reserva de Oficiais da
Marmha de Guerra (EFORM), nu Rio de Janeiro (GE), t no
Centro de Formação de Pilotos Militares, em Natal, RN, os conscritos de formação em níveis de grau Superior e 20 grau, provindos de qualquer Município tributário.
1.2.1 - As CSM (Circunscrições de Serviço Militar), que jurtsdtctonam as áreas dos OFR de Oficiais, deverão ser feitas comunicações de matrícula.

1.2 -

2. Conscrito em Formação de Habilitação Civil de Interesse Particular:

2.1 -

:2,2 -

'I'rfbutação à Marinha:

Por estarem sendo formados em habilitações civis de interesse
particular da Marinha,
sendo
considerados preíerenctados
(Art 69 do RLSM) , ficam tributados àquela Força Armada cs
conscritos alunos dos seguintes estabelecimentos de ensino nu
curso:
- Escola Técnica Federal "Celso Suckov da Fonseca" e Escccola Técnica Federal de Química 20 grau (Cursos de motores, máquinas hidráulicas e térmicas, Meteorologia, Eletrônica e Eletrotécnica;
- Escola Técnica Rezende Grumeel, GB (curso de eletrônica
e eletrotécníca na val) ;
- Escola Superior de Desenho Industrial da Guanabara (curso
de desenhista naval);
- Escola de Engenharia da Universidade do Rio de Janeiro
(curso de construção naval),
- Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, SP (curso
de construção naval);
- Escola de Pesca Tamandaré, Recife, PE;
- Centro de Treinamento de Pesca de Santa Catarina, "Florianópolis, SC;
- Instituto Oceanográfico da Universidade do Recife Recife, PE;
- Instituto de Biologia da Marinha, da UFRN, Natal, RN (curso de Biologia Pesqueira e Algclogía) ;
- Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo, 8P;
Tributação ao Exército:
Relação dos estabelecimentos de ensino técnico-profissionais de
grau Superior e de 2 grau, dos municípios tributários, cuja tributação particularizada interessa ao Exército:
0

Estado de Minas Gerais
-

Belo Horizonte:
Instituto Técnico Alvaro da Stlvetra
Escola Técnica Federal de Minas Gerais
Escola Proríssíonal Ernani Cotrin
Escola de Engenharia da UFMG
Escola de Engenharia Kennedy
Instituto Politécnico da UFMG
Instituto Central de Física da UFMG
Instituto Politécnico de Belo Horizonte
Escola Técnica de Química Industrial Vital Brasil
Juiz de Fora:
Instituto de Laticínios Cândido Tostes
Faculdade de Engenharia da UFJF
Colégio Técnico Universitário da UFJF
SENAI e SENAC
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Itajubâ:

-

Escola Federal de Engenharia de rtajuba
Escola Industrial de Itajubà
Escola de Química Industrial

-

fião João Del Rey:

-

Ginásio Industrial de São João Del Rey
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial

-

Ginásio Industrial Vocacional Presidente João Pinheiro
Escola Profissional Fernando Guimarães (EFCB)

-

Ginásio Industrial Estadual

-

Escola Profissional de Carangoía

-

SENAI -

-

Escola Industrial

-

Escola de Químlca Industrial

Santos Dumont:

varçinna:

corançota,
Itaüna:
Curso Complementar

Díntnópotis :

-

poços de caldas:

Escola de Eletrônica
Araguari:

-

Escola Profissional Ferroviária de Estrada de Ferre
Estado de Pernambuco

Recite:
-

Faculdade de Arquitetura da UFPE

-;--

Escola de Engenharia da UFPE
Escola Politécnica da FESP
Escola Superior de Química
Escola Superior de Agronomia
Escola de Administração da UFPE
Faculdade de Ciências da Administração de Pernambuco
Colégio Técnico Agamenon Magalhães
Faculdade de Ciências Econômicas da UFPE
Faculdade de Ciências Econômicas e Administração da UCP·
Colégio Técnico Paulo Viana
Colégio Agrícola
Escola Industrial Alberto Torres
SENAI e SENAC

Goiánia:

-

Colégio Industrial Augusto Gondln

-~

Escola Industrial D. Miguel Lima VaI Verde

Caruaru:
Pesqueira:

-

Ginásio Industrial
Arco Verde;

-

Ginasial Industrial
Estado de Alagoas
Maceió:

- Escale, de Engenharia da UFA

ATOS DO PODER EXECUTIVO

H'7

Estado da Pamíoa
Joao Pessoa:

-

Escola de Engenharia da UFP
Faculdade de Ciências Econômicas da UFP
Escola Industrial Federal da Paraíba

-

SENAC

Campina Grande:

Faculdade de Administração
Faculdade de Ciências Econômicas
Estado

do Rio Grande do Norte

Natal:

-

Faculdade de Ciências Econômicas da UFRN

neosso-o:

- .eacuruece de Ciências Econômicas
Estado do Ceará
Fortaleza:

-

Escola Industrial Federal do Ceará

-

Estado do Piauí
Teresina:
Escola Industrial Federal do Piaui
Estado do Maranhão
São Luiz:

2.3

2.4 -

2.4.1 -

2.4.2 -

2.5 -

- Escola Técnica Federal do Maranhão
Tributação à Aeronáutica:
A tributação de conscritos em formação de aptidão de interesse especial da Aeronáutica será feita mediante pedido dos órgãos civis interessados àquela Força e proposta desta ao EMFA;
O aluno do estabelecimento de ensino ou curso indicado nos
itens 2.1 e 2.2, anteriores, conscrito da classe de 1954 e declarado
"preferenciado", terá o aproveitamento definido peja Força Armada respectiva, conforme dispõe o Parágrafo único do Art.
69 do RLSM, ficando, porém, sujeito à incorporação. na prioridade prevista no Art. 86 do RLSM, caso não seja matriculado
em órgão de formação de Reserva (Parágrafo 3.4. deste Plano)
Os estabelecimentos de ensino, nos termos dos Art. 193 e 194 do
RLSM, poderão firmar convênio com o Ministério Militar, para
a criação e manutenção de órgãos de Formação de Reserva de
seus interesses.
Está autorízado o entendimento diret-o entre as Forças Blngulares, a-o nível de RM, DN ou ZAé, quando em determinado munícípío existir (em) estabelecimento (s) de Ensino Técnico Profissional que possa (m) interessar a mais de uma Força.
Tributação de Institutos de Ensino destinados a formação de
Médicos, Farmacêuticos, Dentistas e Veterinários (IEMF;-'V':
Todos os IEMl'"1D\i, na presente convocação, são considerados trrbutáríos, de acordo com o previsto no Art. 13 do RLl\t1F'DV, cabendo à CSE prevista no Art 16 do mesmo Regulamento os encargos decorrentes de Seleção e Distribuição. em connsonância com as instruções dos Ministérios Militares interessados.

General-de-Exército, Arthur Duarte Candal Fonseca, Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas.
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DEC~ETO

N9 70.586 -

DE

23

DE

MAIO DE 1972

Concede à Mineracão Corrêa
Dtrla.
o direito de uivrar dolomito no
município de Campos do Jordáo,
Estado de São Paulo.

o Presidente da República, usando
'da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item IH, da Constituição,
nos termos do Decreto-lei nv 227, de
"28 de fevereiro de 1967 (Código de
Míneracâo) , alterado pelo Decreto-lei
nv 318, de 14 de março de 1967,

decreta:
Art. 1v Fica outorgada à Mineração
Corrêa Ltda , concessão Data ravr ar
dolomíto em terrenos de propriedade
de João Oorrea Pinto, no lugar denominado Bairro dos Marmelos, distrito
e município de Campos do Jordão,
Estado de São Paulo, numa área de

três hectares, vinte ares e oitenta e
nove centiares (3,2089 ha) , delimitada por um polígono irregular, que
tem um vértice a cento e oito metros
e vinte centímetros 008,20 m) . no
Turno verdadeiro de oitenta e cinco
graus quatorze minutos noroeste (85 9
14' NW), da confluência do rio Sapucaí-Guaçu com o rio dos Marmelos
e Os lados a partir desse vértice, os
seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: cinqüenta e nove metros e
quarenta centímetros (59,40 mi , vinte
e dois graus quarenta e nove minutos
noroeste (229 49' NW); cento e sete
metros e sessenta centímetros (107,60
m) , quarenta graus quarenta e nove
minutos noroeste (409 49' NW); cinqüenta e oito metros e quarenta centímetros (58, 40 m) , cinqüenta e seis
graus e um minuto noroeste (569 01'
NW); setenta metros e doze centimetros (70,12 m) , trinta e sete graus
cinqüenta e um minutos sudoeste
(379 51' SW) ; setenta e quatro metros
e sessenta e dois centímetros (74,62
fi). trinta graus e sete minutos Sudoeste (30 9 07' SW); cento e oitenta e
dois metros e vinte e cinco centímetros (182, 25 m) , trinta graus trinta
e nove minutos sudeste (309 39' SE)
e deste ponto seguindo o curso do rio
dos Marmelos rio abaixo, até ao ponto
que fica a dezesseis metros e vinte
centímetros (16,20 m) , e três graus
nove minutos noroeste (39 09' NW) do
ponto de partida. Esta concessão é
outorgada mediante as condições conetantes dos artigos 44, 47 e suas alíneas e 51 do Código de Mineração,

EXECUTIVO

além de outras constantes do mesmo
Código, não expressamente mencionadas neste Decreto.
parágrafo único. Esta concessão
fica SUjeita às estipulações elo Regulamento aprovado pelo Decreto número 51.726 de 19 de fevereiro de 1963~
e da Resolução nc 3 de 30 de abril de
1965, da Comissão Nacional de Energia Nuclear.
Art. 29 O concessionário fica obrigado a recolher aos cofres públicos,
na forma da Lei, os tributos devidos
à União, em cumprimento do disposto
no Decreto-lei nv 1.038 de 21 de outubro de 1969.
Art. 39 Se o concessionário não
cumprir qualquer das obrigações que
lhe incumbem, a concessão para lavrar será declarada caduca ou nula.•
na forma dos artigos 65 e 66 do Código de Mineração.
Art. 49 As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra, na forma
do artigo 59 do Código de Mineração.
Art. 59 A concessão de lavra terá
por titulo este Decreto, que será
transcrito no livro C - Registro dos
Decretos de Lavra, do Departamento
Nacional da Produção Mineral. do
Ministério das Minas e Energia.
Art. 69 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
(DNPM 2.122-62) .
Brasília, 23 de maio de 1972;
151 9 da Independência e 849 da

República.

EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior
DECRETO N9 70. 587 ~
MAIO DE 1972

DE

23

DE

Retifica o artigo 19 do Decreto número 45.324, de 27 de janeiro de
1959.
.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item III, da Constituição.
nos termos do Decreto-lei nv 227, de
28 de fevereiro de 1967 (Código de
Mineração), alterado pelo Decreto-lei
nv 318, de 14 de março de 1967,
decreta:
Art. 19 O artigo 19 do Decreto número 45.324, de 27 de janeiro de 1959,
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passa a vigorar com a seguinte redação:

lei nc 318, de 14 de março de 1967,
decreta:

"Art. 1.9 Fica outorgada à Refrigerantes de Campinas S. A.
concessão para lavrar água mineral no lugar denominado Usina
Camanducala, em terrenos de propriedade de Dímas Bueno de Camargo, distrito e município de
Monte Alegre do Sul, Estado de
São Paulo, numa área de seis
hectares (6 ha) delimitada por
um retângulo, que tem um vértice
a duzentos e noventa e quatro
metros (294 m) , no rumo verdadeiro de cinco graus noroeste
(5Q NW) do canto norte (N) da
casa da. Administração da água
Cemanducaia. e os lados divergentes desse vértice, os seguintes
comprimentos e rumos verdadel1'05',
trezentos metr-os (300 m) ,
trinta e seis graus vinte minutos
sudeste (36Ç1 20' SE); duzentos
metros (,200 m) , cinqüenta e três
graus quarenta minutos sudoeste
(539 40' SW) " .
Art. 29 A retificação de que trata
o artigo anterior será transcrita no
livro C - Registro dos Decretos de
Lavra, do Departamento Nacional da
Produção Mineral. do Muüstêrlo das
Minas e Energia.
Art. 39 Este Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasílía, 23 de maío de 1972:
151 Q da Independência e 849 da
República.

Art. j.c Fica outorgada ·t vr~De>lçjo
Santa Mônica Ltda concessao para
lavrar minério de ferro, em terrenos
de sua propriedade no lugar «enorm. nado Brucutu lII, distrito e muntcímo
de São Goncalo do Rio Abaixo B'.:st3.do de Minás Gerais, numa área de
setenta e nove hectares '3 dezessete
ares (79,17ha), delimitada por um polígono irregular, que tem um veruíce
a cento e quarenta e quatro metros
(144ml, no rumo verdadeiro da setenta e nove graus três minutos norceste (79 90S'NE ) , da confluência do corrego da Estica com o Córrego do Canal, e aS lados a partir desse ve-ttce.
os seguintes comprimentos ~ rumos
verdadeíros: cento e trinta metros
C130m>, norte (Nl; cinqüenta metros
(50m), oeste (W); cento e quarenta
metros (140m), norte (N), cinqüenta
metros (50m), oeste (W); cento e
quarenta metros (140m), no-te (N);
cinqüenta metros (50m), oeste (W);
cento e quarenta metros uaorm. norte
(N); clnquenta metros (nUm) oeste
(W): cento e cmqüeote roebros .'
.
050m), norte (N); cinqüenta metros
(50m), oeste (W); cento e quarenta
metros (l40m), norte (N); cinqüenta
metros (50m), oeste (W): cento e cinqüenta metros (150m) , norte (N); cem
metros (100m), oeste (WJ; cem metros
unuro i. norte (N); cinqüenta rTIP.tros (50m), oeste (W); cento e vinte
metros (120m), norte (N), cinqüenta
metros (ãüm j , oeste (W); cento e dez
metros (Ll Gm}, norte r N) ; cinqüenta
metros (50 m) , oeste (W); cento e trinta metros (l30m), norte (N);
cinqüenta metros (50m), oeste (W);
cento e vinte metros '120m), cor-te
(N); cento e dez metros (110m), oeste (W); cinqüenta metros (50m), sul
(8); cinqüenta metros (50m), oeste
(W); cinqüenta
metros (50m), sul
(8); cinqüenta metros (50m), oeste
cw» trinta metros (30m), sul iS>;
cinqüenta metros (50m), oeste (W);
quarenta metros (40m) sul (8); cinqüenta metros (50m), oeste (W);
trinta metros (30m), sul (8); cento
e quarenta metros (140m) , oeste CW);
cento e dez metros (110m), sul (8);
cinqüenta metros (50m), este (E);
cento e quarenta metros (140m), sul
(8); cinqüenta metros
(50m), este
(E); cento e cinqüenta metros ....
(150m), sul (8); cinqüenta metros
(50m), este (E); cento e quarenta

EMíLIO G. MÉDICI

Antônio Dias Leite Jtmíor

DECRETO NQ 70.588

DE 23 DE

MAIO DE 1972

Concede 'X Mineração
<Janta Aíônica
Ltda. o direito de lavrar minério
de ferro no munícípio de São Gonçalo do Rio Abaixo, Estado de lWinas Gerais,

o

Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere

G

ar-

tigo 81, item In, da Constatuücâc,
nos termos do Decreto-lei nv '),l/i, ct'~

28 de fevereiro de 1967 (Ccu.go de
Míneraçãcj , alterado pelo Decreto-

150

metros
(30m',
(çümr,
(25m),
(30m),

(25m),
(70m),
(25m),
(70m),
(25m),
(70m),
(25m),
(70m),
(25m),
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(140m), sul (8); trinta metros
este
(E); noventa metros
sul (8); vinte e cinco metros
este (E); oitenta metros, ...
sul (8); vinte e cinco metros

este

(E); setenta metros

sul (8); vinte e cinco
este (E); setenta
sul (8); vinte e CinCO
este (E); setenta
sul (8); vinte e CInCO
este (E); setenta
sul lS); vinte e cinco
este (E); oitenta
(BOm), sul (5); trinta metros

metros
metros.
metros
metros
metros
metros
metros
metros
(30m),

(E); oitenta metros (BOm), sur
vinte e cinco metros (25m), este
oitenta metros (SOm), sul (8);
vinte e cinco metros (25m), este (E);

transcrito no livro C - Registro dos
Decretos de Lavra, do Departamento
Nacional da Produção Mineral, do
Ministério das Minas e Energia.
Art. 5'? Este Decreto entrará em
vigor na data de sua pubhcaçao, revogadas as díspostçóes em contrario
(DNPM. 2185-65).

Brasilia
23
de maio
151'? da
Independência e

de 1972;

849

da

República.
EMiLIO G.

MEDICI

Antônio Dias Leite Júnior

este

(8);
(E);

setenta metros (70m), sul (SJ; trinta
metros (30m),
este CE);
rquenta
metros (50m), norte (Ni ; oitenta metros (80m), este (E); cinqüenta metros C50m), norte (Ni ; trezentos e dez
metros (310m), este lE); cento e dez
metros (110m), sul (S); cinqüenta
metros (50m), este (El; sessenta metros (SOm), sul (S); cento e setenta
metros Cl70mJ, este (E), Esta concessão é outorgada mediante as :OrJ·"
cüçôes constantes dos artigos 44, 47
e suas alíneas e 51 do Codtgo cte M'
neraçâo, alem de )L:,ITaS constantes
do mesmo Código, não espressa-t.ente mencionadas neste crecreto
Parágrafo único. Esta concessão fica sujeita as estipulações do Regulamento aprovado pelo Decret-o número
51.726, de 19 de fevereiro de 1963 e
da Resolução nc 3 de 30 de abrn de
1965, da Comíssãc Nacional de Energia Nuclear,
Art. 2'? O concessionário fica obrigado a recolher aos cofres PÚb,'lCOS,
na forma da Lei. os tributos revides
A União, em cumprimento do disposto no Decreto-ter nv 1.038, de 21 de
outubro de 1969,
Art.. 3'? Se o concessionário não
cumprir qualquer das obrigações que
lhe incumbem, a concessão pat-a tavrar será declarada caduca ou 1ul-,J"
na forma dos artigos 65 e 66 do Código de Mineração.
Art. 4'? As propriedades víztnnas estão sujeitas às servidões de "301! e
subsolo para fins de .a vra, na «o-rna
do artigo 59 do Código de Míneracáo .
Art. 59 A concessão de lavra terá
por titulo este Decret-o, que eera

DECRETO N° 70.589 MAIO DE

DE

23

DE

1972

Retifica o artigo lo do Decreto número 8.110. de 23 de outubro de 1941.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, número lII, da Oonstttuiçâo,
nos termos do Decreto-lei número 227,
de 28 de fevereiro de 1967 (Código de
Míneraçàoj , alterado pelo Decreto-lei
número 318, de 14 de março de 1967,
decreta:
Art. 10 O artigo Iodo Decreto
numero 8.110, de 23 de outubro de
1941 passa a vigorar com a seguinte
redação:
"Art.
1" Fica outorgada â
S. A. Mineração da Trindade
concessâo para lavrar mmerío de
ferro no lugar denominado Córrego do Meio, em terrenos de sua
propriedade, no distrito e municípío de Sabará, Estado de Minas Gerais, numa área de cento
e trinta e dois hectares trinta
ares (132,30 ha ) , delimitada por
um retângulo, que tem um vértice a trezentos e trinta metros
(330m), no rumo verdadeiro de
clnquenta e seis graus vinte minutos e nove segundos noroeste
(56 u20'09' NW), da confluência do
córrego do Gaya com o lia Sabará, e os lados a partir desse
Vértice, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: mil
quatrocentos e setenta metros
1,470m), vínte e quatro graus
quarenta e cinco minutos neve
segundos noroeste (24°45'09'NW);
novecentos metros (900m), sessenta e cinco graus quatorze minutos cínquenta e um segundos
noroeste (135°14'51'NE); mil qua-

ATOS DO ~ODER EXECUTIVO

trocentos e setenta metros
(l.470mJ, vinte e quatro graus
quinze minutos nove segundos
'sudeste (24°15'09'SEJ; novecentos
metros (900m), sessenta e cíncc
graus quatorze minutos ctnquenta e um segundos sudoeste
(65°14'51,SW)" .
Art. 2° A retificação de que trata

o artigo anterior será transcrita no

livro C ~ Registro dos Decretos de
Lavra, do Departamento Nacional da
Produção Mineral, do Ministério das
Minas e Energia.
Art. 3° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publícacâo, revogadas as disposições em contrário.
(DNPM n'' 1. 868-40) .
Brasília, 23 de maio de 1972;
151° da Independência e ~4° da
República.
EMÍLIO G

MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO N° 70.590
MAIO DE 1972

DE

23

DE

Retifica o artigo 1° do Decreto nurnero 30.028, de 29 de setembro ele 1951,
retificado pelo de número 41.457,
de 6 de maio de 1957.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, número lII, da Constituição,
nos termos do Decreto-lei número 227,
de 28 de fevereiro de 1967 (Código de
Mineração), alterado pelo Decreto-lei
número 318, de 14 de março de 1967,
decreta:
Art. 1° O artigo lodo Decreto
número 30.028, de 29 de setembro de
1951, retificado pelo Decreto número 41.457, de 6 de maio de ]957, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 19 Fica outorgada à
Fiorelli Peccicacco concessão para
lavrar caulím no lugar denominado Morro Grande, em terrenos
de propriedade de Basílio MUano
e da Companhia de Melhoramentos de São Paulo (Indústria de
Papeis), distrito e munlcípío de
Caíeiras, Estado de São Paulo,
numa área de vinte e oito hectares oitenta e cinco ares e oitenta
e oito centiares (28,8588haJ, delimitada por um polígono i-regular,

151

que tem um vértice na confluência do Ribeirão castanho e o
Córrego Pedregulho, e os rados a
partir desse vértice, os seguintes
comprimentos e rumos verdadeiros: quinhentos e quinze metros
(515mJ, setenta e cinco graus vinte e sete minutos sudoeste ...
(75°27'SW), cento e sessenta e
cinco metros (l65m), vinte e três
graus e quatorze minutos sudoeste (23914'SWl; cento e oitenta
e dois metros e cinqüenta centimetros (l82,SOm), quatorze minutos sudoeste (0914'SW); setecentos
e quinze metros (715m) , oitenta e
oito graus quarenta e seis mmutos sudeste (88°46'SE); quatrocentos e sessenta e sete metros e
cínquenta centímetros (4c67 ,50m ),
quarenta e seis minut-os noroeste
(O°46'NW); cento e quarenta e
quatro metros e setenta cennmetros (144,70m), oitenta e cinco
graus e _vinte e oito minutos noroeste (85°28'NWJ."
Art. 2" A retificação de que trata
o artigo anterior será transcrita no
livro C ~ Registro dos Decretos de
Lavra, do Departamento Nacional da
Produção Mineral, do Ministério das
Minas e Energia.
Art. 3° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação. revogadas as disposições em contrário.
(DNPM n'' 2.151-49).
Brasília, 23 de maio de 1972;
151° da Independência e IA" da
República.
Eri'ITLIO G. MÉDIcr

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO N.o70.591
MAIO DE 1972

DE 23 DE

Retifica o artigo "1.0 do Decreto número 53.306 de 16 de dezembro de
1963.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
81, item IlI, da Constituição, nos
termos do Decreto-lei n." 227, de 23
de. fevereiro de 1967 (Código de jJ!ineração) , alterado pelo Decret .r-Ieí
n.s 318 de 14 de março de 1987, decreta:
Art. 1.0 O artigo Lodo Decreto
número 53.306, de 16 de dezembro de

15:1
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1963, passa a vigorar com a seguinte
redação:

vogadas as disposições em contrário'
(DNPM 6.313-60).

uArt. 1Q Fica outorgada a
Geraldo Barbosa concessão para

Brasília,
23
de maio de 1972,
151° da Independência e 84° da
República.

lavrar água mineral no lúgar denominado Gleba Yan Frazer, em

terrenos de propriedade de IWaeoel Barbosa da Fonseca Ftlhc.
no Distrito e Município de Londrina, Estado do Paraná, numa
área de dois hectares
oitenta
ares e dezesseis centiares (2.e01G
ha). delimitada por um polígono
irregular que tem um vértice a
noventa e um metros e cinquenta
centímetros (91,SDm), no

rumo

verdadeiro norte (N) da torre
número quatrocentos e dez 'AI01
da linha de transmissão SaltoGrande-Londrina, e os lados à,
partir desse vértice. os segtrlntes
oomprimentos e Turnos verdadeiros: setenta e seis metros (7lJm:
aorte (N); cento e trinta metros
(130m) este (E); cento e tr-nta
e três metros e quarenta centímetros (133,40m), quarenta ~ oito graus trinta minutos sudeste
(480 30' SE), cento e dezessete
metros Õ)' cinqüenta centímetros
(117,50m), sul (S);
duzentos e
sessenta e quatroe metros (264m),
sessenta graus e trinta e cinco
minutos noroeste (60° 35' NW)".
A!rt. 29 A retificação de que trata
o artigo anterior será transcrita no
livro C - Registro dos Decretos de
Lavra, do Departamento Nacional da
Produção Mineral, do Ministério das
Minas e Energia.

Art. 3.0 Este Decreto entrará em

vígor na data de sua publicação, re-

DECRETO N° 70.593 -

EMÍLIO

G.

MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO N° 70.592
MAIO DE 1972

DE

23

DE

Autoriza o funcionamento '10 Curso
de Educação
Física da Fundação
Faculdade de Filosofia, Ciências 3
Letras de Arapongas, com sete em
Arapongas, Estado do Paraná.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item lII, da Oonstiturçâo. de
acordo com o artigo 47 da LeI
.
n.c 5 51.t0, de 28 rte novembro de Hlra,
alterado pelo Decreto-lei nv 81:2, de
9 de setembro de 1969 e tendo em
vista o que consta do Processo
n- 225,692-72 do Ministério da Educa ~
ção e Cultura, decreta:
>

••

,

••

Art. 1° Fica autorizado o funcionamento do Curso de Educacâo Física da Fundação Faculdade de F'ilosofia Ciências e Letras de Atupongas,
com sede em Arapongas. Estado do
Paraná.
Art. 2 0 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 23 de
maio de
1972;
151° da
Independência e 84° da
República.
EMÍLIO

G.

MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

DE 23 DE MAIO DE

1972

IncIui, nas rezcções ae que trata o Decreto n° 55.244, de 21 de dezembro
de 1964, os curoos que cwecinca, altera a ctassittcaçãc dos cargos de
Magistério rio Quadro de l--e~süai - Partes Permanente e Especial t:lo Ministério da Justiça, abrangidas pelo art. 30 do Decreto n° 65.854
ce 11 de dezembro de 1969, e dá outras providências.

o Presidente da Repúbhca, usando das atrrbuíçôes que lhe confere o
artigo 81, Item IH, da Constituição, tendo em vista o disposto no artigo 4°,
§ l°, ua Lei n'' 4 345, de :lEi de Junho de 1964. e o que consta do Processo
na 5. '/43, de 196'7, do Departamento Administrativo do Pessoal Civil, decreta:
Art. 10 u'icam íncnndos, na relação constante do Item IH do art. 10
do Decreto n" 55.2H, de Lo1 de dezembro de 1964, parte referente aos cargos

153
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de Professor de Curs-e Isolados, código EC-512, classificados no nível 19.

os cargos dessa uenommaçào vinculados ao Curso Permanente do Arquivo
NaCIOnaL
A::t. 20 Pica retíftcado. na forma dos quadros numéricos e relação nominal integrantes deste Decreto, o Anexo H do Decreto n- 65.854, de 11 de
dezembro de 1969, para o efeito de classificação, DO nível 19, de dois cargos
de Professor de Cursos Isolados. código EC-512.15, em virtude do disposto
no artigo anterior, bem como de um cargo de Professor de Ensino Espeoralízado. código EC-509.16.B, de acordo com o Decreto ns 57.486, de 27
de dezembro de 1965.
An. 3° Na forma do disposto no artigo 43 da Lei n'' 4.345, de 26 de junho de 1964, a cíassrncaçáo a que se refere o artigo anterior, bem como as
vantagens rtnancetras consequentes, vigoram, respectivamente, a partir dos
dias 26 e 1 de Junho de 1964.
Art. 4° U díspostc neste Decreto não homologa situação que, em virtude de smaicãnc.a, -nqueríto admlnlstratívo ou revisão de enquadramento,
venha a ser considerada nula, ilegal ou contrária às normas administrativas
aplicáveis a espécie.
Art. 50 U órgão de pessoal do Ministério da Justiça apostllará os títulos dos servidores abrangidos por este Decreto, observando o disposto no
artigo 99 da Const.ítuiçào .
Art. ÕO A despesa decorrente da execução deste Decreto será atendida
pelos reCUTSOS orçamentàrtca próprios do Ministério da Justiça.
Art. 70 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as dísposíçôes em contrário.
Brastlía, 23 de maio de 1972; 151" da Independência e 84" da República.
EMíLIO G. MÊDICI

Alfredo Buzazet

Os anexos mencionados no art. 29 foram publicados no D.
DECRETO N° 70. 594 ~
MAIO rrs 1972

DE

2:)

OE

Autoriza o juncionamento '1(/ «ucuidade de ruoeona. Ciencíae ~ Letras
"Eugênio Pacelli", da Fundação
Universidade do Vale do Saqmcai,
com sede em Pouso Alegre, Estado
de Mmas Gerais,

o

o.

de 25-5-72.

Art. 2Çl Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 23 de maio de 1-072;
151" da Independência e 849 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

Presidente da República, usando

das atribuições que lhe confere o arti-

go 81, item IH, da Constãtuíçâo, de
acordo com O act , 47 da Lei nv 5.540,
de 28 de novembro de 19'68, alterado
pelo Decreto-lei no 842, de 9 de setembro de 1989 e tendo em vista o que
consta do Processo nc 225.825-7'2, do
Ministério da Educação e Cultura, decreta:
Art. 19 Fica autorizado o funcionamento da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras "Eugênio Pacellt",
com os cursos de licenciatura em
Pedagogia, Letras, Ciências, Biológicas
e História, da Fundação Universidade
do Vale do Sapucaí, com sede em Pouso Alegre, Estado de Minas Gerais.

DECRETO N° 70.595 MAIO DE 1972

DE

23

DE

Autoriza o funcionamento da Facnidade Olindense de Administração Otituià - PE.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artdgo 81, item IH, da Constituição, de
acordo com o artigo 47 da Lei número 5.540, de 28 de novembro de 1968,
alterado pelo Decreto-lei n'' 342, de I)
de setembro de 1969 e tendo em vista
o que consta do Processo n'' 1.4HO·70-
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CFE do Ministério da Educação e Cul-

tura, decreta:
Art; 10 Fica autorizado o rimcíonamenta da Faculdade Olmdense de Administração, com o curso de Administração de Empresas, mantida pela Associação Olindense Dom Vital de En-

sino Superior, com sede em Olinda, Estado de Pernambuco.

Art. 29 Este Decreto entrara em vigor na data de sua publicação cevo-

gadas as disposições em contrárío .
Brasília, 23 de maio de 1$)72;
151 0 da Independência e 84° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

DECRETO N" 70.596 -

DE

23

DE

MAIO DE 1972

Concede reconhecimento à Faculdade
de Engenharia de 3auru - São
Paulo.

O Presidente da República, usando

das atribuições que lhe confere c ar-

tigo 81. item IH. da Oonstltuíção. «e
acordo com o artigo 47 da Leí viv 540,
de 28 de novembro de 1968, e.tterado
pelo Decreto-lei TIO 842, de $' !" etembro de 1969, e tendo em vista o Que
consta do Processo TI.o 227.519-72 do
Ministério da Educação e Cultura, decreta:
art. 1" E' concedido reconhecl-nento a Faculdade de R:n2.','nha Tia de B},uru, com os cursos de Engenharia Civil e Engenharia Mecânica, mantida
pela Fundação Educacional de Bauru,
ocrr sede em Bauru, Estad'J di? São
Paulo.
Art. 2° Este Decreto entrará -m vigor na data de sua publlcaçâo, revogadas as disposições em contrárlo,
Brasília, 23 de maio de 1972;
151° da Independência e IH? da
República.
EMÍLIO G. MEDICI

Jarbas G. Passarinho

DECRETO N° 70.597 MAIO DE 1972

DE

Declara sem efeito o Decreto
de 5 de agosto de 1953.

23

n~

DE

33,496,

O Presidente da Repuulíca. .asando
da atribuição que lhe confere .) crttgo

81, item ITI, da Constituição, nos termos do Decreto-lei n'' 427, de 23 de
fevereiro de 1967 (Código de Minemção) , alterado pelo Decreto- lei n- 318,
de 14 de março de 1967, decreta:
Art. 1° Fica declarado sem efeito
o Decreto nv 33.496, de 5 de agosto de
1953, que retificou oj art . 1~ do Decreto n'' 32.062, de 7 de jan erro de
1953, que concedeu a Cerâmica Assad
S. A. o direito de lavrar argua em
terrenos de sua propriedade situado
no lugar denominado Píraporlnha, diatrito e municipio de São Bernardo do
Campo, Estado de São Paulo.
Art. 29 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em com.rarto
(DNPM - 6.453-49).
Brastlía, 23 de maio de 1972;
151° da Independência e 84° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO N° 70,598 MAIo DE 1972

DE

23

DE

Concede à Ivo Felisberto de Souza
firma individual, o direito de lavra;
mármore e oalcita no município de
Cachoeiro do Itapemírim, Estado do
Espirito Santo.

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

Art. 1° Fica outorgada a Ivo F'elisberto de Souza - Firma Individual,
concessão para lavrar mármore e calcita em terrenos de propriedade de
Joaquim Soares Figueiras, no lugar
denominado Alto Moledo, distrito de
Itaoca, município de Cachoeíro do
Itapemírtm, Estado do Espirito Santo,
numa área de vinte e dois hectares e
vinte ares (22,20 ha. l, delimitada por
um polígono irregular, que tem um
vértice a mil cento e noventa e -:lois
metros (1,192m), no rumo verdadeiro
de vinte e dois graus dez minutos ~u
deste (22°1O'SE), da confluência dos
Córregos das Pedras e Macaco e as
lados a partir desse vértice os segum-
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tGS comprtmentos e rumos verdadeiros: três metros (Sm j , oeste W,;
quarenta e oito metros (48m!, sul
(S); vinte e três metros (23m)
este
(iN); quarenta e dois metros 142m),
sul rSr ; vinte e três metros aarm ,
'oeste (W); quarenta e dois metros
(42m), sul (S); vinte e três metros
(23m),
oeste (WJ; cinqüenta e
três metros (;S3m), sul (S); quarenta e seis metros l46m) , oeste W);
vinte metros (20m). sul (SI; quarenta e seis metros (46m), oeste 'W);
trinta metros 130m), sul (8); vtnte e
três metros (23m), oeste (Wl; quaTenta e quatro metros (44m>, SUl S);
vinte e três metros (zam r, leste '-E);
trinta e um metros e vinte centametros (3i,20m), sul (8); vinte e três
metros (23m), leste (EI; trinta e um
metros e vinte centímetros (31.20m),
sul (8); vinte e três metros \23m).
leste (E); trinta e um metros e vinte
centímetros (3i,20m), suJ (8); vtnte
e três metros (23m>, leste (E); crtnta
e um metros e vinte centímetros , .
(31,20m), sul (8); vinte e três -netros
(23m), leste (E); trinta e um metros
e vinte centímetros l31,20m), sul (8);
vinte e três metros (23m), leste (E);
trinta e um metros e vinte centímetros (31.20m), sul (S); vinte e três
metros (23m), leste (E); trinta e um
metros e vinte centímetros (31.20m),
sul (S); vinte e três metros '23mJ,
leste t Ei : trinta e um metros e vinte
<centímetros (31.20m) sul (8); vinte e
três metros (23m), leste (E); 'rinta
e um metros e· vinte centímetros , ..
l31,20m! sul (8); vinte e trêsnetros
l23m), leste (E); trinta e um -netros
e vinte centímetros l31,20m I, su' 18);
vinte e três metros (23m), Icst ç E);
trinta e um metros e vinte .ennmetros (31.~Om), sul (8); vinte t:l -rês
metros (23m), leste (E>; trinta C' um
metros e vinte centímetros \3L2nm)
sul (8), vinte e três metros (23m)'
leste lE); trinta e um metros e "int~
centímetros l31,20m), sul (81; vtnte
-8 três metros 123m), reate (E);
rtnta
e um metros f:' vinte centímetros
(31,2Cm), sul ~S I; vinte e três -necros
(23mL leste (E); trinta metros f' vinte centímetros (30,20m), sul (S.; vm-te e três metros (23m), leste I E)'
trinta e dois metros (32m), SUl 18);
sessenta e nove metros (69m), 'este
(E,I; vinte e crês metros (23m), r,orte (N); quarenta e seis metros
(46m), leste lEI; vinte e cinco metros (25m), norte fNI; quarenta e
-sete metros (47m), leste (E); quinze
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metros (15m), norte (N); cento t': oitenta e três metros (183m), Jeste E);
vinte e 11m metros (21m), norte ,:\D;
vinte e três metros (23m I, oeste W);
trinta metros t Sumj , norte cNi : .tnte
e três metros ,23m), oeste (W); i'lnta metros (30m), norte (N); vtnte e
três metros (23m), oeste (W); -rtnta
e um metros (31m), norte lNJ vmte
e três metros (23m), oeste (W); .r-inta metros (30m), norte (N); vinte e
três metros (23m), oeste (W); crtnta
metros (30m), norte (N J; vinte ~ r.rês
metros (23m), oeste (W); trinta metros (30m), norte (N); vinte " três
metros (23m), oeste \ 'IN); trinta e um
metros (31m), norte (N); vinte e três
metros (23m), oeste (W); trinta metros (30m>, norte (Ni ; vinte :o crês
metros 123m), oeste' W); trinta metros (30m), norte (N); vinte e crês
metros (23m), oeste (W); trinta metros (30m), norte (N); vinte e -rês
metros (23m), oeste t Wi ; trinta metros (30m), norte (N); vinte? três
metros (23m), oeste (W); trinta e um
metros (31m), norte (N! ; vinte ê srês
metros (23m), oeste (w); trinta e um
metros CUm), norte (N); vinte E. três
metros (23m), oeste (VI); trinta e um
metros (31m), norte (N); vinte crês
metros (23m), oeste (VIl); trinta metros (30m), norte (N); vinte e três
metros (23m), oeste ('IN); trinta e um
metros (31m), norte (N); vinte /"j três
metros (23m), oeste (W); trinta metros (30m), norte (N); vinte e três
metros (23m!, oeste (w); trinta metros (30m), norte (N); vinte e três
metros (23m), oeste (W); trinta metros (30m), norte (N); vinte e três
metros (23m), oeste (W); trinta. metros (30m), norte (N); vinte e três
metros (23m), oeste (W); trinta metros C~Om), norte (N); vinte e três
metros (23m), oeste (W); trinta metros (30m), norte (N); vinte e três
metros (23m), oeste (W); trinta e um
metros (31m), norte (N); vinte metros (20m), oeste (W); vinte e sete
metros (27m), norte (N).
Parágrafo único. Esta concessão
fica sujeita às estipulações do "Regulamento aprovado pelo Decreto número 51.726, de 19 de fevereiro de
lG63 e da Resolução n« 3, de 30 de
abr-il de 1965, da Comissão Nacional
àe Energia Nuclear.
Art.
gado a
forma
União,

2° O concessionário üca obrirecolher aos cofres públicos, na
da Lei, os tributos devidos à
em cumprimento do disposto
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no Decreto-lei n'' 1.038, de 21 de outubro de 1969.
Art. 3° Se o concessionário não
cumprir qualquer das obrigações que
lhe incumbem, a concessão para la-

vrar será declarada caduca ou nula,
na forma dos artigos 65 e 66 de Código de Mineração.

Art. 4° As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra, na forma
do artigo 59 do Código de Mineração.
Art. 5° A concessão de la vra terá
por título este Decreto, que será
transcrito no livro C - Registro dos
Decretos de Lavra, do Departamento
Nacional da Produção Mineral. do
Ministério das Minas e Energia.

Art. 6° Este Decreto entrará em

vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
(DNPl\'}- 941-64).

Brasília,
15ID· da

23 de maio de 1972;
Independência e 84° da

República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO N° 70.599 MAIO

DE 23 DE

DE 1972

Autoriza o Serviço do Patrimônio da.
União a aceitar a doação do terTeno que menciona, situado no Município de Lagoa Seca, no Estado
da Paraíba.

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

go 81, item IH, da Constituição, e
de acordo com os artigos .:. . .lti5 '-' ." .•
1.180 do Código Civil, decreta:
Art. 1° Fica o Serviço do Patrimônio da União autorizado a aceitar a
doação que, de acordo com a Lei Municipal nv 92, de 20 de junho de 1989,
d Prefeitura Municipal de Lagoa Seca, no Estado da Paraíba, fez à
União Federal, do terreno com a
área de 39. OOO,00m2 (trinta e nove
mil metros quadrados), situado na
estrada de Puxínamã, naquele Municípío, de acordo
com os elementos
constantes do processo orctccoüzado
no Ministério da Fazenda sob o ....
3.441, de 1972.
Art. 2° cP' terreno a que se refere
o artigo anterior se destina ao uso
do Ministério do Exército.
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Art. 3.9 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 23 de
maio de
ln3;
151° da
Independência e 84° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI
Orlando Geisel
José Flavio Pécora

DECRETO N° 70.600

DE 23 DE

MAIO DE 1972
Torna sem efeito aprooeitametuo, na
Urunereuiaâe Federal Rural de Pernambuco, de servidor disponiVe~ do
Departamento Nacional de OOTaS
Contra as Secas.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item UI, da Constíbuíção, e
tendo em vista o que consta da Exposição de Motivos número 429, de 3"
de maio de 1972, do Departamento
Administrativo do Pessoal Civil, decreta:

Art. 1° Fica sem efeito o aproveitamento, no cargo de Trabalhador, Código GL-402.1, do Quadro
único de Pessoal da Unlversrdade
Federal Rural de Pernambuco, de Jaime Francisco de Barros, servidor em
disponibilidade em igual cargo do
Quadro de Pessoal do Departamento
Nacional de Obras Contra as Becas,
constante do Decreto número 69.801,
de 15 de dezembro de 1971, publicado
no Diário Oficial de 16 seguinte.
Art. 2"" Este Decreto entrará em.'
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 23 de maio de HI72;
151° da Independência e 84° ela.
República.
EMÍLIO G

MÉDICI

Jarbas G. Passarinho
José Costa Cavalcanti

DECRETO N° 70.601 -

DE 23 DE

MAIO DE 1972
Cria função na Tabela única de Extrarnrmeraríoe Mensalistas do antigo Ministério da Educação e Saúdes,
e da outras providências.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o ar-
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tdgo 81, item IH, da Constituição,
e tendo em vista a sentença judicial
proferida no julgamento da Apelação
Cível número 14.910, pelo 'I'rfbunal
Federal de Recursos, e o que consta
do Processo número 504, de 1972, do
Departamento Administrativo do Pessoal Civil, decreta:

Art. 1° Fica criada, na Parte P€Tmanente da antiga Tabela única de
Extranumerários Mensalistas do Ministério da Educação e Saúde, uma
função de Assistente de Ensino, referência 27, lotada na Faculdade Plumínense de Medicina, e nela considerado aproveitado, a partir de 8 de
dezembro de 1950, Antônio Alvaro da
Cunha e Silva, no cumprimento de
sentença judicial passada em julgado, em decorrência de decisão tomada por unanimidade, pela Segunda
Turma do Tribunal Federal de Recursos, no julgamento da Apelação
Cível número 14.910, em 11 de outubro de 1963.
Art. 2° A função a que se refere
o artigo 1° fica enquadrada, com seu
ocupante;
a) na classe de Assistente de Enstnu Superior, EC-503.17, da Parte Permanente do Quadro de Pessoal do
Ministério da Educação e Cultura, a
partir de 1° de julho de 1960, de
acordo com o artigo 19 da Lei número 3.780, de 12 de julho de 1950;
b) na classe de Assistente -íe Ensino Superior, EC-503.20, a partir de
29 de junho de 1964, com vantagens
financeiras a contar de 1° de Junho
de 1964, de conformidade com o artigo 4° da lei número 4.345, de 26
de junho de 1964; e

c) na classe de Professor Assistente, EC-503.20, do Quadro único de
Pessoal da Universidade Federal Fluminense, a partir de 1° de janeiro
de 1966, na forma estabelecida pelo
artigo 57, item In, da Lei número 4.881-A, de 6 de dezembro de H!65.
Art. 3° O órgão de pessoal da Universidade Federal Fluminense expedirá, ao funcionário aproveitado por
este Decreto, titulo declaratório desse
aproveitamento.
Art". 4° As despesas decorrentes da
execução deste Decreto serão atendidas pelos créditos orçamentários
próprios.

Art. 5° Este Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 23 de maio de 1972;
1519 da Independência e 849 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI
Jarbas G. Passarinho
DECRETO N° 70.602 MAIO DE 1972

DE

Declara de utilidade pública
tituiçães que menciona.

23

DE

astn~

O Presidente da República, no uso
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item UI, da Constituição,
decreta:
Art. 1° São declaradas de utilídade pública, nos termos do artigo 1°
da Lei número 91, de 28 de agosto
de 1935, combinado com o artigo P
do Regulamento aprovado pelo Decreto número 50.517, de 2 de maio
de 1961, as seguintes instituições:
Associação das Voluntàrtas do
Hospital das Clínicas AVOHC,
com sede em São Paulo, Estado de
São Paulo (Processo MJ-50.861-61);
Centro Espírtta Fé, Esperança
e Caridade, com sede em Uberrândía,
Estado de Minas Gerais (Processo
~J-43.782-66);

~ Sociedade Hospital Bom Jesus,
com sede em Rio Negro, Estado do
Paraná (Processo MJ-35.931-69);
- Sociedade Santa 'I'eresmha, com
sede em Tucano, Estado da Bahia
(Processo MJ-23. 064-70);
~ Sociedade das Damas de Oartdade, com sede em Urussanga, Estado de Santa Catarina (Processo
~J-24.961-70);

- Hospital de Crianças Ana Nerf,
com sede em Cachoeira, Estado da
Bahia (Processo MJ-29.082-70);
- Instituto Londrinense de Educação para Crianças Excepcíonaís _
ILECE, com sede em Londrina, Estado do Paraná (Processo MJ-9.238
de 1971);
Lar da Menina, com sede em
Carlacica, Estado do Espírito Santo
(Processo MJ-18.690-71);
- Sociedade Hospitalar Beneficente Palma Sola, com sede em Palma
Sola, Estado de Santa Catarina (Processo ~J-36.090-71);
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Nacional da Produção Mineral, do
Ministério das Minas e Energia.
Art. 6.0 Este Decreto entrará em
vigor na data de .ua publicação, levogadas as disposíc-âes em contrárto .
(DNPM -

278-45).

Brasília, 25 de maio de 1972;
151.0 da Independência e 84.0 da
República.
EMÍLIO G. MÊDIcr

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO N.O 70.615 MAIO DE 1972

DE

25

DE

Concede a Boâommas - Metalurgia e
Indústria S.A. o direito de taorur
eoneeuta no municipio de São Tomé
- Estado do Rio Grcuuie do Norte.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
81, item lII, da Constituição, nos
termos do Decreto-lei n.v 227, de 28
de fevereiro de 1967 (Código de Mineração),
alterado pelo Decreto-lei
n.v 318, de 14 de março de 1967, decreta:
Art , 1.0 Pica outorgada a Bodomlnas Metalurgia e Indústria S. A,
concessão para lavrar scheelita, em
terrenos de propriedade de Raul tJ~
reira da Silva, no lugar denominado
Fazenda Boqueirão, distrito e município de São Tomé, Estado do Rio
Grande do Norte, numa área de duzentos e cinqüenta e sete hectares e
vi:r:te e cinco ares (257.25 ha) , delimitada por um polígono irregular,
que tem um vértice a duzentos e ,10venta e três metros (293m). f'<"l 1'11:110
verdadeiro oeste (W), do marco encravado sobre a oarragem de pedra
e argamassa da fazenda, e os lados a
partir desse vértice. os seguintes CO'TIprtmentos e rumos Vf'J''''~~'~'''~~: 'em
metros (100m). oeste (W); quinhentos metros (500m), sul (S); duzentos
e cinqüenta metros (250m), oeste
(W); trezentos
metros (300m), SI11
(S); duzentos e cinqüenta metros
(250m). este (E): -em metros (lOOm) ,
sul (S); quinhentos metros (500m),
este (E); trezentos metros (300m),
sul (S); quinhentos metros (500m),
este (E); trezentos metros (300m)
norte (N); duzentos metros (200m):
este (E); trezentos metros (300m),
norte (N); cento e cinqüenta metros
(150m), este (E); trezentos metros
(300m), norte (N); cento e cinqüenta
metros C150m), este (E); trezentos
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metros (300m), norte (N); cento e
cinqüenta metros t 150m), este {E);
trezentos metros (300m), norte (N):
duzentos metros (200m), este (E) ;
duzentos e cinqüenta metros (250m),
norte (N); quatrocentos metros " ~
(400m), oeste (W); duzentos metros
(200m). norte (N); quatrocentos 'netros (400m), oeste (W); duzentos metros (200m), norte tNJ; quinhentos
metros (SOOm), oeste fW): trezentos
metros (300m), sul (S); duzentos metros (200m), oeste (W); trezentoa metros (300m), sul lSl; cento e cinqüenta metros (l50m) , oeste (W);
duzentos metros (200m), sul (S); cem
metros (100m), oeste (W); cento e
cinqüenta metros <150m), sul (81.
Esta concessão é outorgada mediante
as condições constantes dos artigos
44, 47 e suas alíneas e 51 do Código
de Mlneracão. além de outras CO'1Stantes do mesmo "tódigo, nâo exures-.
semente mencionadas neste Decreto.
Parágrafo único.
Esta concessão
fica sujeita às estipulações do Rezulamento aprovado pelo Decreto número 51. 726. de 19 de fevereiro de 19fi3,
e da Resolncâo número 3 de 30 de
abril de 1965, da Comissão Nacional
de Energia Nuclear,
Art. 2. c A .v-ncess.onárta fica obrigada a recolher aos cofres públicos.
na forma da Lei, ,)S tributos devidos
à União, em cumprimento do disposto no Decreto-lei n,» 1.038, de 21 de
outubro de 1969,
Art. 3.0 Se a concessionária não
cumprir qualquer das obrigações que
lhe incumbem, a concessão ""'''1'':1 lavrar será declarada caduca ou nula,
na forma dos artdgos 6;) e 66 do Código de Mineração,
Art. 4.0 As propriedades viamnas
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra, na forma
do artigo 59 do Côdteo de Mí oeracão.
Art. 5,0 A concessão de lavra terá
por título este Decreto, que será
transcrito no livro C - Registro dos
Decretos de Lavra, do Deoarfamenro
Nacional da Produção Mineral, do
Ministério das Minas e Energia.
Art. 6,0 Este Decreto entrará em
vigor na data de .ua publicação, revogadas as dísnosíções em contrário.
DNPM - 553-54).
Brasília, 25 de maio de 1972:
151.0 da Independência e 84.0 ela
República,
EMÍLIO G. MÉDICI
Antônio Dias Leite J'únioT

166

ATOS· DO PODER

DECRETO NÇl 70.616

DE

25

DE

MAIO DE 1972

Declara sem efeito o Decreto n(l ...
6.331, de 25 de setembro de 1940.

o Presidente da Repúolica, usando
da atríbuíçâo que lhe confere o arttigo 81, item IH, da Constituição, nos
termos do Decreto-lei nc 227, de 23 de
fevereiro de 1967 (Código de Mineraçâo) , alterado pelo Decreto-lei 119 ..
318, de 14 de março de 1967, decreta:
Art. 19.

Fica declarado sem efeíto

o Decreto no 6.331, de 25 de setembro de 1940, que concedeu à Usina Siderúrgica Capírusínhc -

João Muel-

Icr e Filhos Ltda . o direito de lavrar

minério de ferro em terrenos de propríedade de João MueIler, no imóvel

denominado Capíruslnho, distrito
e
município de Rio Branco do Sul. Estado do Paraná, cujos direitos de la'vg:a foram transferidos para a Usina
Síderúrgíca Marumby Ltda.

Art. 2Q. Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, rev,çgadas as disposições em 'ontrárío.
<DNPM - 2.872 de 1939).
Brasília, 25 de maio de 1972;
151Q da Independêncíe e 84° da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Antônio Dias Leite Jünior

DECRETO N° 70.617 -

DE 25 DE

MAIO DE 1972

Declara de
fins de
'faíxas de
sagem de
estado de

utilidade
púbUca, lJara
constituição de servidão,
terra destznadas à 'Paslinhas de transmissão no
Goiás.

o Presidente da República, usanao da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item UI, da Constituição c
cendo em vista o disposto no artigo
151 letra c, do Código de Aguas, re-g:J..llamenta?o pelo Decreto nu 35.851,
de 16 de julho de 1954, decreta:
Art. 1° Ficam declaradas de utilldade pública, para fins de constitui.;p:o de servidão administrativa, as
áreas de terra situadas nas faixas de
10 (dez) metros de
largura, tendo
como eixo, respectivamente, as linhas
de transmíssàc estabelecidas entre M
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cidades de Burttd Alegre e Agua Limpa; Agua Limpa e Marzagão; M8.rsagão e Caldas Novas e entre Água
Limpa e Corumbafba, no Estado (te
Goiás, cujos projetos e plantas de sicuação foram aprovados por ato do
Diretor-Geral do Departamento Nacionaj de Águas e Energia Elétrica,
no processo DAg. 2.954-63.
Art. 2° Fica autorizada a Centrais
Elétricas de Goiás S. A. a promover
d. constituição de servidão admínlsta-ativa nas referidas' áreas de terra
na forma da legislação vigente, onde
tal se fizer necessário, para a passagem da linha de transmissão referrua no artigo 1°.
Art. 3° Fica reconhecida a conveniência da constituição de servidão
administrativa
necessária em favor
da Centrais Elétricas de Goiás S.A.,
para o fim indicado, a qual compreende o direito atribuído A emptesa concessionária de praticar todo"
matos de construção,
»peracã ') e
manutenção da mencionada It-iha de
transmissão e de linhas telegráffcas
ou telefônicas auxiliares, bem corno
suas possíveis alterações -ru -er-onstruções. sendo-lhe assegurado r-Inda.
o acesso à área da servidão através
de prédio serviente, desde que não
haja outra via praticável.
1\ 10 Os proprietários das áreas de
terra atingidas pelo ônus límitarão o
uso e gozo das mesmas ao que for
compatível com a existência da servídão, abstendo-se, em consequênc'a.
àa pré tica, dentro das mesmas, de
quaisquer atos que embaracem
ou
causem danos, incluídos entre etes os
de erguer construções ou fazer plantaçoes de elevado porte,
§ 2° A Centrais Elétricas de Goiás
S. A. poderá promover, em Juízo, ae
medidas necessárias à constttuíçâo da
servidão administrativa de caráter
urgente, utilizando o processo judicial
estabelecido no Decreto-lei n'' 3.3fi5,
de 21 de junho de 1941, com as ~11U
dificações introduzidas através a Lei
n'' 2.785, de 21 de maio de 1956.
Art. 4° Este Decreto entrará em
vigor na data r!F sua publicação revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 25' de maio de 1972;
t51" da Independência e l::l4° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior
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DECRETO N° 70.618 -

DE

25

DE

MAIO DE 1972

Declara de utilidade
pública, para
fins de
constituição de servidão,
numa faixa de
terra destinada à
passagem de tintui de transmissão
no estado de Goiás.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item IIJ, da Constituição e
tendo em vista o disposto no artigo
151 letra c, do Código de Águas, regulamentado pelo Decreto n" 35.851,
de 16 de julho de 1954, decreta:
Art. lo Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de constituição de servidão administrativa, as
áreas de terra situadas na faixa de
6 (seis) metros de largura,
tendo
como eixo, a linha de transmissão estabelecida entre as cidades de Nazarfo
e Palmeiras, de Goiás, no Estado de
Goiás, cujo projeto e planta de situação n.« l-aS foram aprovados por
ato do Diretor-Geral do Departmento
Nacional de Ag-zas e Energia Elétrica,
no processo DAg 1.375-63.
Art. 2° Fica autorizada a Centrais
Elétricas de Goiás S.A. a promover
a constituição de servidão admtnístratlva nas referidas áreas de terra.
na forma da legislação vigente, onde
tal se fizer necessário, para a passagem da linha de transmissão refertda no artigo lo.
ArL 3" Fica reconhecida a conveniência da constituicão de servidão
administrativa
necessérta em Iavot
da Centrais Elétricas de Goiás S. A ,
para o fim indicado, a qual compreende o direito atribuído à empresa concessionária de praticar todo."
os atos de construção,
operação e
manutenção da mencionada tnha de
transmissão e de linhas telegráficas
ou telefônicas auxiliares, bem corno
suas possíveis alterações ou ceconstruções, sendo-lhe assegurado, ainda,
o acesso à área da servidão e.tra véa
de prédio serviente, desde que não
haja outra via praticável.
§ 1° Os proprietários das áreas de
terra atingidas pelo ônus ltmítarão Q
uso e gozo das mesmas ao que for
compatível com a existência da servidão, abstendo-se, em conseqüência,
da prática, dentro das mesmas, de
quaisquer atos que embaracem
ou
causem danos, incluídos entre eles os
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de erguer construções ou fazer j-Ientaçôes de elevado porte.
§ 2 0 A Centrais Elétricas de Goiás
B.A. poderá promover, em Juizo, as
medidas necessárias à constituição da
servidão administrativa
de caráter
urgente, utilizando o processo judicial
estabelecido no Decreto-lei n« 3.365,
de 21 de junho de 1941. com as modíffcaçôes introduzidas através a Leí
n'' 2.786, de 21 de maio de 1956.
Art. 4 0 Este Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação. revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 25 de
maio de 1972:
1510
da Independência e 81'" da
República.
EMÍLIO G. MEDICI

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO N° 70.619 MAIO DE

DE

25

DE

1972

Concede a Mineração Geral do Nordeste S. A. o direito de lunrur cuutim: no município de Bquarior, Estado do Rio Grande do Norte,

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

Art. 10 Fica outorgada a vnneracão Geral do Nordeste S. A. concessão para lavrar caulim em terrenos de
propriedade da Indústria de Azulejos S. A., no Imóvel denominado Boa
Vista, distrito e município de Er;' 1,dor, Estado do Rio Grande 10 _Norte
numa área de cento e dezesseis hectares e setenta e seis ares (116."'6 ha.j ,
delimitada por um polígono irregular,
que tem um vértice a oitocentos e cinqüenta metros (85ú m), no rumo verdadeiro de quarenta e três sT1-US sudeste (43.° SEj, dr canto sul da ponte
sobre o riacho da divisão na rodovia
BR-12, no trecho que liga Equador e
Barra, e os lados a partir desse vértíce os seguintes comprimentos e rumos
verdadeiros: cento e trinta e cinco
metros (135 mj , este (E); oitenta e
cinco metros (85 mj , sul (SJ; cento e
sessenta metros (160 tn) , este (E);
cento e cinqüenta metros (150 mr,
sul (8); duzentos e cinqüenta metros
(250 m) , este (E); cento e cinco metros (105 mj , sul (S); duzentos e qua-
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este (E); cento

e cinqüenta e cinco metros 1,165 mj ,

norte lN); cento e quinze metr-os (115

m), oeste (W); duzentos e setenta me-o
tros (270 m j , norte (N); cento e quin-

ze metros (115 m) , este (E); duzentos
e sessenta e cinco metros (265 'J:}j norte (N); cento e trinta e cinco metros
(135 mj, este (E); trezentos e vinte
metros (320 m) , norte (N); tento e
quarenta e cinco metros (145 rm , este
(E); trezentos e quarenta e cluco metros (345 mj, norte (N); cento e vinte e cinco metros (125 rol. este (E);

cento e setenta metros (170 rm, norte
(N); duzentos metros (200

_11).

este

(E); trezentos e noventa metros (390
mj , sul (8); cento e cinqüenta metros

U50 rol, oeste (W); quatrocentos e

oitenta metros (480 rrn , sul ,S,l; setenta metros (70 m) , oeste (Wj ; duzentos e quinze metros (215 m j , sul
(8); cento e dez metros (110 ..n t. oeste (W); trezentos e cinqüenta metros
(350 m) , sul (8); cem metros \!l;u fi),
oeste (W); trezentos e vinte metros
(320 mj , sul (S); cem metros UOOm),
sul (S); trezentos metros (300 fi), sul
(8); cento e quinze metros \115 mj ,
oeste (W); trezentos e setenta e cinco
metros (375 mj , sul (S); cento e vinte
metros (120 mj, oeste (W); cento e oitenta e cinco metros (185 mj, norte
(N); duzentos e setenta metros (270
m) , oeste (W); duzentos e dez metros
(210 m) , norte (N); trezentos metros
(300 fi), oeste (W); cem metros (100
mj , norte (N); cento e cínqüema metros (150 m) , oeste (W); cento e oitenta e cinco metros 085 tTJ J norte
<N); noventa e cinco metros ~95 m) ,
este (E); quinhentos e sessenta e cinco metros (565 fi), norte (N}. Esta
concessão é outorgada mediante as
condições constantes dos arttgoe 44.
47 e suas alíneas e 51 do Código de Mineração, além de outras constantes do
mesmo Código, não expressamente
mencionadas neste Decreto.
Parágrafo único. Esta concessão fica
sujeita às estipulações do Regtuamente aprovado pelo Decreto n- ãl . 726, de
19 de fevereiro de H'53, e da Resolução
nv 3, de 30 de abril de 1965, da Comissão Nacional de Energia Nuclear-.
Art. 2° A concessionária fica obrigada a recolher aos cofres públrcos, na
forma da LeI, os tributos devi CiOS à
União, em cumprimento do disposto no
Decreto-lei nv 1.038 de 21 de outubro
de 1969.
Art. 39 Se a concessionária não cumprir qualquer das obrigações que lhe

EXECUTIVO

incumbem, a concessão para
avrar
será declarada caduca ou nula, na forma dos artigos 65 e 66 do Código de
Mineração.
Art. 4° As propriedades víztnues estão sujeitas às servidões de solo e subsolo para fins de lavra, na forma do
artigo 59 do Código de Mínereçào,
Art. 5" A concessão de lavre terá
por titulo este Decreto, que sere trariaente no livro C - Registro ,10l:O Decretos de Lavra, do Departamento Nacional da Produção Mineral, de Ministério das Minas e Energia.
Art. 6° Este Decreto entrara em vigor na data de sua pubücaçác, revogadas as disposições em contrario.
Brasília, 25 de maio de 1972;
151° da Independência e 84~' da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO

N° 70.620 MAIO DE 1972

DE 2;) DE

Retifica o artigo I'" do Decreto mimemero 59.250, de 19 de setenua c ele

1966.
O Presidente da República, usando
da atrrucuçao que lhe ccnr ere ., «rL.'JO
81, item IH, da Constttuíçáo, nos termos do Decreto-lei n'' 227, ,lê 6/:1 de
fevereiro de 1~67 <Código de. .cnnera-

ção}, alterado pelo Decreto-ler u- 318,
de 14 de março de 1967, decrete:
Art. 19 O artigo 1° do Decreto cumero 59.250, de 19 de setembro nc 1966,
passa a vigorar com a segtunte redação:
"Art. 19 Fica outors-ada a Marcello Junqueira santos, na quaudade de Administrador do Conucminío do Imóvel Campo ;)a cuchoelra concessão para lavrar
bauxita' no lugar denominado
Campo da Cachoeira, em terrenos
de propriedade de concrouo...o co
Imóvel Campo da Cachoevv, distrito e municipio de Poços de Cal-

~~ina ~~~~d~e ~:sse~Y~~sOi~e~~~,

tares, oitenta e cinco ares e trinta e sete centrares (68.353"7) h<l.),
delimitada por um polígono Irregular, que tem um vértice na confluência do rio das Antas com I.J
córrego do Meio e os lados a partir desse vertcce, os segum-ee comprimentos e rumos verd.víeiros:
oitenta e sete metros (87 ',H), sul
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(8); duzentos e quinze metros
(215 m) , leste (E); trinta e dois
metros (32 m) , sul (S); duzentos
e dez metros e trinta e três ccnümetros (210,33 rm, .este tE;; cento e noventa e cinco me.roe \ 195
(m), norte (N); quinhentos e setenta e um metros (571 fi), setenta e nove graus cmqüent,a e sete
minutos nordeste l79°57'NE}; noventa e oito metros (98 nn , sul
(8); cento e quarenta metros ..
(140 mj , leste (E); cento 1:" oito
metros (l08 m) , sul (8); -tnquenta e oito metros (58 m) , 'este tE);
cento e vinte e sete metros (127
m) , sul (8); quarenta meu-os (40
mj, leste (E); .rezentos e cinqüenta e um metros e cinqüenta
e três centímetros (351,53 til), sul
(8); dois mil duzentos e setenta
e oito metros (2.278 :.TI), setenta e
nove graus três minutos noroeste
(79°03'NW); oitenta e etc-o metros (85 mj , norte rN) ; mtl e onze
metros (1.011 m) , -útenta ~ nove
graus trinta minutos sudeste (89.
30' SE). ,,.

Art. 2° A presente retificação de Decreto será transcrita no livro C - Registro dos Decretos de Lavra, do Departamento Nacional da Prcduçao Mineral, do Ministério das Minas e Energia.
Art. 39 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrár ia. ~
(DNPM - 6.308-43).
Brasíha, 25 de maio de
1972;
151° da Independência e 34 9 da

República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO N9 70.622 -
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DECRETO N9 70.621 MAIO DE 1972

DE 25 DE

Autoriza o funcionamento do Instituto Superior de
Es'iudos Sociais
com os cursos de ciências Administrativas e Ciências Contábeis,

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição, de
acordo com o artigo 47, da Lei nc
5.540, de 28 de novembro de 1968,
alterado pelo Decreto-lei nv 842,de
9 de setembro de 1969 e tendo em
vista o que consta do Processo nv ., ..
249.3&3 de 1971 do Ministério da Educação e Cultura, decreta:
Art. 19. Fica autorizado o funcionamento do Instituto Superior de Estudos Sociais, com os cursos de Ciências Administrativas
e
Ciências
Contábeis, mantido pela
Associação
Fluminense de Educação com sede em
Duque de Caxias, Estado do Rio de
Janeiro.
Art. 29. Este D-ecreto entrará em
vigor na data de sua punllcação, 1evogadas as disposições em contrário.

Brasília, 25 de maio de 1972;
1519 da Independência e 84 9 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI
Laríxis G. Passarinha

DE 25 DE MAIO DE 1972

Abre o crédito especial de Cr$ 170.000.000,00 para iniptementução do
Programa de Desenvolvimento do Centro-Oeste (PRODOESTE)

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item lU, da Constdtulçâo, e da autorização contida no § f.9 do
artigo 39 do Decreto-lei nv 1.192, de 8 de novembro de 1971, decreta:
Art. 19 Fica aberto o crédito especial no valor de Cr$ 170.000.000,00
(cento e setenta milhões de cruzeiros) para implementação do Programa
de Desenvolvimento do Centro-Oeste (PRODOE8TE) de acordo com a
sgulnte programação:
crs 1,00
19.00 - Ministério do Interior
19.03 -

Secretaria Geral Supervisionadas

Entidades
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Projetos a cargo do Departamento

Nacional de Obras de Saneamento
DNOS

4.3.7.0 4.3.7.1 04 27. De -

27.03 2703.1604.1017 -

Contribuições Diversas
Entidades Federais
Outras Contribuições

10.000.000

Mrmsterlo rtos Transportes
Secretaria Geral - Entidades
Supervisionadas
Projetos a cargo do Departamento
Nacional de Estradas de Rodagem
DNER

4.3.7.0 4.3.7.1' 04 -

Contribuições Diversas
Entidades Federais
outras Contribuições......................
TOTAL

160.000.000
170.000.000

Art. 29 Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão
de anulação parcial de dotações consignadas no vigente orçamento, a saber:

eis
28.00 28.01 -

Encargos
Recursos
Fazenda
Projeto 2801.0107.2004
3.2.4.0 - Juros
3.2.4.1 - Juros da
01 - Fundada

1,00

Gerais da União
sob Supervisão do Ministério da

Dívida Pública
Interna

170.000.000

Art. 39 O crédito aberto no artigo 1° deste Decreto, nos orçamentos
próprios das entidades benefícladas, de acordo com o artigo 4.° do Decrtolei nv 1.192, de 8 de novembro de 1971, obedecerá a seguinte programação:
59.00 59.02 5902.1511.1076 67.00 67.04 6704.1604.1511 -

Ministérío do Interior
Entidades Supervisionadas
Departamento Nacional de Obras de
Saneamento - DNOS
Realização de Obras de Saneamento Geral
(PRODOESTE)
.
Ministério dos Transportes
Departamento Nacional de Estradas de
Rodagem -- DNER
Implantação e pavimentação da rede Todoviária básica (PRODOESTE)

c-s

1,00

10.000.00D

160.000,000

Art. 4 9 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 25 de
República.

maio

de

1972;

EMÍLIO G. :V1i!:DIC:;

Antonio Delfim Netto
Mario David Andreazza
João Paulo dos Reis Velloso
José Costa Cavalcanti

1519 da

Independência e

849

da

ATOS

DECRETO N° 70.623 -

DE

25 DE

MAIO DE 1972

Dispõe sobre a estrutura básica e a
tabela âiscríminatioa: de cargos ern
comissão e funções gratificadas cilL
Secretaria da Previdência Social do
Ministério do
Trabalho e Previdência Social e dá outras provi~

dénciae,

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, itens !lI e V da Constituição,
e tendo em vista. o artigo 181, itens
L Il e III do DF'f'>'p.to-lei. n" 200, de
25 de fevereiro de 1967, e o artigo 11,
ua Lei n- 3.780
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ele r::w julho de

H1GO, cer-ret.a:

Art , 10 A Secretaria da Prevídênda Social, do Ministério do Traba-

lho e Previdência Social, criada pelo
artigo 50 do Decreto n- 69.014, de

4 de agosto de 1871, subordinada
diretamente ao Mvnlstro de Estado,
atua C!)TI1Q árf1'1,'') Central -te direção
superior,
eompetrndo-lhe, especialmente, supetvlsv uar. planejar orientar, coordenar e controlar a previdência social no país, exercida pelos
diversos órgãos e entidades integrantes do Sistema Geral da Previdência
Social.
Art. 2° .:\ Secretaria da Previdência SOcial compreende basicamente:
I - Gabinete:
II - Coordenação de Planejamento
e Organização;
lU ~ Coordenação Técnico-Jurídica;
IV ~ Serviço de Documentação,
V - Serviço de Controle Patrimonial;
VI - Serviço de Administração do
Fundo de Líquídez ;

VII - Serviço Administrativo.
Art. 3" O Serviço Atuarial. prevtsto no art. 2°, 4.2.1, do Decreto
n'' 69.014, de 4 de agosto de 1971,
DECRETO N9 70.624 -

passa a

denominar-se Coordenação

de Serviços Atuariais,
Art. 4" A Secretaria da Prevídenela Social Se1'8, administrada por um
Secretário nomeado, em comfssâo,
pelo Prestdente da República.
Art. 5° As Coordenações e O~ Ser ~
viços ele Controle Patrimonial, de
Administração do Fundo de Líquidez
e de Doeumentaçâo serão dirigidos,
respectivamente, por Coordenadores
e Diretores nomeados. em comissão,
pelo Presidente> Ô.:t República.
Art. 6" O Gabinete, as Aescssorras,
o Serviço Adminrstratrvo. (15 Setores
c as Seções scrao ciustõos por Chefes designaros 08]0 Secretário.
Art. 7" ,J Secretárfo terá 3 (três)
Assessores é t (um) aecreeérrc-

Admlnistratrvo .
Art. 30 Os Coordenadores, Diretores e Chefe de Serviço terão, cada
um, 1 (um) Secretárío-Executlvo.
Art. 9° Fica aprovada, na forma
do anexo, a tabela discriminativa dos
cargos em comissão e das runcões
gratificadas da Secretaria da Previdência SOCIal, integrantes do Quadr,o
de Pessoal - Parte Permanente do Ministério do Trabalho e Previcíêncía Social.
Art. 10
A despesa eom a execuçãc deste Decrete será
realizada
pelos créditos orçamentártcs nróprfcs
do Minístérlo do Trabalho e Previdêncía Social.
Art. 11. Este Decreto entrará em
VIgor na data
de sua publíoacão.
revogadas as disposições em contrário.
Brasília. 25 de maio de 197:2;
151." da Independência e 84." da
República.
EMtLro G. Mf:UICl

Júlio Baratu

o anexo mencionado no art. 9" foi
publicado no D.O. de 29-5-72.
DE

25

DE MAIO DE

1972

Abre ao Ministério das Relações Exteriores o crédito suplementar de
Crs 8.125" 650,00, para retorço ele notações consignadas no vige'rlte
Orçamento.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item lII, da Constituição, e da autorização contida no artigo '{}9
da Lei nv 5.754, de 3 de dezembro de 1971, decreta:
Art. 19 Fica aberto ao Minlstério das Relações Exteriores, o crédito
suplementar no valor ele Cr$ 8.125.650,00 Coito milhões, cento e vinte e
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cinco mil e seiscentos e cinqüenta cruzeiros) para reforço de dotações orçamentárias consignadas ao subanexo 24.00, a saber;
24.00 -

2400.1301.1001 -

4.1.8;.0 2400.1304.2003 -

MINIST]:RIO DAS
EXTERIORES

crs

RELAÇõES

Reequípamento e Instalação dos órgãos
da Administração
Equipamentos e Instalações
,_
.

1,00

1. 053.000

Manutenção das Missões Diplomáticas e

Repartições Consulares
3.1.4.0 2400.1305.2007 3.2 1.0 -

Encargos Diversos

.

702.000

Contribuição do Brasil a Entidades Na-

cionais e Internacionais

Subvenções Scciaís
TOTAL

.

6.370.650

.

8.125.650

Art. 29 Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão
de anulação parcial de dotaçã-o orçamentária consignada no vigente Orçamento ao subanexo 28.00, a saber:
23.00 -

ENCARGOS GERAIS DA UNIÃO

28.01 -

Recursos sob supervisão do Ministério da
Fazenda

Atividade -

c-s 1,00

2801.1800.2011

Diferença de Câmbio
8.125.650
Art. 39 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 25 de maio de 1972; 1519 da Independência e 849 da
República.
4.3.2.0 -

EMÍLIO G. MÊDICI

Mãrio GibSon Barboza
Antônio Deljim Netto
João Paulo dos Reis trezzcso

DECRETO N9 70.625 -

DE

25 DE MAIO DE 1972

Abre a Encargos Gerais da tmta« o crédito suplementar de Cr$ 108.000.00000"
para retorço de dotação consignada no vigente Orçamento.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o'
artigo 81, item IrI, da Constituição, e da autorização contida no artigo 6(,1
da Lei nc 5.754, de 3 de dezembro de 1971, decreta:
Art. 19 Fica aberto a Encargos Gerais da União o crédito suplementar
no valor de Cr$ lOS. 000.000,00 (cento e oito milhões de cruzeiros), para
reforço de dotação orçamentária consignada ao subanexo 28.00, a saber:
28.00 -

ENCARGOS GERAIS DA UNIÃO

28.02 -

Recursos sob supervisão do Ministério do
Planejamento e Coordenação Geral
Consolidação da Capital Federal
Serviços em Regime de Programação
Especial
,."
.

2802.0101.1001 4.1.2.0 -

crs

1,00

108. OUO. DOU Oc<,
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Art. 2° Os recursos necessártos à execução deste Decreto decorrerão de
anulação parcial de doteçào orçamentária consignada no vigente Orçamento
ao subanexo 28.00, a saber:

crs

28.00 -

1,00

ENCARGOS GERAIS DA UNIAO

28.02 -- Recursos sob Supervisão do

Ministério do
Planejamento e Coordenação Geral

Atividade -

2802.1800.2003

Reserva de Contingência
108.000.000,00
Art. 3Q Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 25 de maio de 1972; 151Q da Independência e 84Q da
República.
3.2.6.0 -

EMiLIO G. MÉDICI

Antônio Delfim Netto
roao Paulo dos Reis veuoes

DECRETO N° 70.626

~

DE 25 DE

DECRETO N° 70.627 -

DE 25 DE

MAIO DE 1972

MAIO DE 1972

Restabelece a Base Aérea de Belo
Horizonte, cria o Núcleo da Base
Aérea 1e Belo Horizonte e dá outras
providências.

Inclui na constituição do Comando
Geral de Apoio a Diretoria de Eletrônica e Proteção ao Voa, altera
a constituição dos Comandos de
Apoio Militar e de Apoio de ltüraestrutura e r],(j, outras promaenctoe,

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
IH, item IH, d.. . Constituição. e tendo em vista o disposto no artigo 79 do
Decreto n° 60.521 de 31 de março de
1967, decreta:
.

Art. 1°. Fica reatabeleclda a Base
Aérea de Belo Horizonte. extinta pelo
Decreto n" 66.655, de 3 de junho de
1970.

Art. 2°. Fica criado e ativado. a
partir da publicação deste Decreto. o
Núcleo da Base Aérea de Belo Horizonte.
Art. 3°. O Ministro da Aeronáutrce ativará, quando necessárío a Base Aérea de Belo Horizonte.
Art. 4.° Este Decret-o entrará em
vigor na data de sua pubrícaçáo revogadas as disposições em contrario.
Bras1lia, 25 de maio de 1972;
151° da Independência e 84" na
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

J. Araripe Macêdo

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição e de
conformidade com o artigo 46 do Decreto-lei n'' 200, de 25 de fevereiro de
1967, decreta:
Art. 1" Fica incluída na constituíção do Comando Geral de ApOlO, de
que trata o artigo 57 do Decreto número 60.521. de 31 de março de i9t>7
alterado pelo Decreto n- 65.104, de
5 de setembro de 1969, a .Dtretcrfa
de Eletrônica e Proteção ao Voa.
Art. 2" A Diretoria de Eletrônica e
Proteção ao Voo é o órgão destãnarlo
a dirigir, orientar, coordenar e controlar as attvíeades especializadas
em eletrônica, comunicações, tráfego
aéreo, navegação, meteorologia, rototécnica e cartografia.
Art. 3° O artigo 15 do Regulamento do Comando de' Comando Geral de
Apoio, aprovado pelo Decreto número
65.391, de 13 de outubro de 1969,
passa a vigorar com a seguinte redação:
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"Art. 15. Subordinam-se di-e-

temente ao Comando Geral

de

Apoio:

1 2 -

Comando de Apoio Milit":Lr
Comando de Apoio de injra-estrutura
3 - Diretoria de Eletrónn:a
e Proteção ao Voa
4 - Os Comandos de Zonas
Aéreas (com a ressalva constante
do Regulamento pertinente)".
Art. 4" Os Comandos de Apoio JViiIítar e de Apoio de Infra -estrutura.
de que trata o artigo lo do Decreto
n- 66.492, de 24 de abril de 1970, pas-

sam a ter a seguinte constituição:
Comando de Apoio Militar

1 -- Comandante
2 -

Serviço de Material Aero-

3 -

Serviço de Material Bellco

náutico

comando de Apeie de Infra-estrutura
1 - Comandante
2 - Serviço de Engenharia
3 --~ Serviço de Patrimônio

Serviço de Transporte de

Superfície.
Art. Si' Os artigos 23 e 30 do Hegulamentc de Comando de Apotc.
aprovado pelo Decreto n" 66.492, de

24 de abril de 1970, passam a vigorar

com a seguinte redação:
,.Art. 23.

Subordinam-se

Art. 7° O Ministro da Aeronáuticasubmeterá, no prazo de 60 (sessenta]
dias, a contar da data da publicação
deste decreto, ao Presidente da Repúblíca, o projeto de Regulamento da
Diretoria de Eletrônica e Proteção 20
Voo.
Art. 8.° Este Decreto entrará em Vi
gor na data de sua publicação.
Art. 9° Ficam revogados os artigos
26, 27, 28, 29 e 35 do Regulamento
aprovado pelo Decreto n- 66.492, de
24 de abril de 1970, os artigos 33, 34.
35, 36 e 42 do Regulamento aprova-:o
pelo Decreto nv 67.486, de 4 de. ),:0vembro de 1970 e demais diSPCS1Çi'L'S
em contrário.
Brasília, 25 de maio de 19/2;
151.° da Independência e 84.° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

J. Aroripe Macedo

DECRETO N," 70.628

.4 - Servlçc de Contra-Incêndío
5 -

EXECUTIVO

ao

Comandante de Apoio Militar:
1 - Serviço de Material Aeronáutico
2 - Serviço de Material Béllco.
"Art. 30. Subordinam-se
ao
Comandante de Apoio de Infraestrutura:
1 - Serviço de Engenharia
2 - Serviço de Patrimônio
3 - Serviço de Contra-Incêndio
4 - Serviço ele Transporte ele
Superfície" .
Art. 6" As atividades atr-ibuídas
atualmente aos Servicos de Eletrôrüce e Comunicações, dê Tráfego Aéreo
e Navegação, de Meteorologia, de
Pcto-â'écníca e de Cartografia serão
absorvidas pela Diretoria de Elerrôntca e Proteção ao voe.
Parágrafo único. Os Serviços oe
que trata este artigo serão deaativados quando da aprovação do Regl<l::"tmenta da Diretoria de Eletrônica ~
proteção ao Voo,

DE

26

DE

MAIO DE 1972

Torna sem efeito Decreto n." 70.182,
de 22 de fevereiro de 1972, que aproveita, no Ministério da Aeronáutico.
servidor em âispcnioiliilcuie,

o Presidente da República, usando elas atribuições que lhe confere o
artigo 81, item III, da Constituição, e
tendo em vista o que consta do Processo número 1.810-72, do Departamento Administrativo do Pessoal Civil (DASP), decreta:
Art. 1.° Pica sem efeito o Decreto
número 70.182, de 22 de fevereiro de
1972, publicado no Diário Otícíal de 23
seguinte, que aproveitou no cargo de
Oficial de Administração, Código AF201.14-B, do Quadro de Pessoal -- Parte Permanente - elo Ministério ela
Aeronáutica, Isar Porto Farinon, em
disponibilidade em igual cargo c'o
Quadro de Pessoal do Instituto de
Previdência e Assistência dos Servidores do Estado.
Art. 2.° Este Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário,
Brasília, 26 de maio ele 1972;
151.0 da Independência e 84." da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Júlio Barata
J. Araripe Macêdo

ATOS

DECRETO N'" 70. 629 ~ DE 26 DE
MAIO DE 1972
Torna sem eteito aproveitamento no
Hospital dos servidores do Estado
de disponível do Instituto Naczonal
de Previdêncla Social e dá outras
providências.
O Presidente da. República, usando
das atribuições que lhe confere o ar··
tígo 81, item BI, da Constituição, e
de acordo com o disposto no ar tígc
67 da Lei número 1.711, de 23 de outubro de 1952, decreta:
Art. 1'" FIca sem efeito o aproveitamento no cargo de Médico, código
TO-301. 21. A, do Quadro de Pessoal
-- Parte Permanente - do Hospita!
dos Servidores do Estado, de Francisco Maia de Andrade, servidor em
disponibilidade em igual cargo do
Quadro de Pessoal do Instituto Nacional de Previdência Social, constante do Decreto n" 70.240, de 7 de março de 1972, publicado no Diário Ottcia: de 8 seguinte, tendo em vista haver sido julgado incapaz para o serviço público em inspeção médica, a
que foi submetido.
Art. 2° O Instituto Nacional de
Previdência Social promoverá a imediata aposentadoria do servidor a que
se refere o artigo anterior.
Art. 3'" Este Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, 1'evoga-das as disposições em contrário.
Brasilia, 26 de
maio de
1972;
da Independência e 84'" da
1510
República.
EMÍLIO G. MÉDICI
Júlio Barata

DECRETO N° 70.630
MAIO DE 1972
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DE 26 <JE

Retiistríbui cargos, com as reepectivas ocupantes, para a Universidade
Federal do Rio de Janeiro, e dá ou-.
tras providências.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o a.rtígo 81, item lU, da Constituição,. e
tendo em vista o disposto no artigo
99, § 2°, do Decreto-lei n'' 200, de 25
ele fevereiro de 1967, decreta:
Art. 1'" Ficam redístríbuídos, para
o Quadro de Pessoal da Universidade
Federal do Rio de Janeiro, três ce--

gos de Tesoureiro-Auxiliar de 1" Categoria, com as respectivas ocu~antcs,
Helena Baptista Moraes, Mana Estela Toscano Schiller e Maria Pia
Alencar Mariani Síqueíra.. integra r.tes do Quadro de Pessoal - Parte
Suplementar - do Ministério do 'I'rabalho e Previdência Social, manttdo
o regime jurídico das servidoras.
Art. 2'" O disposto neste ato não
homologa situação que, em virtude
de sindicância, inquérito admmístrutivo ou revisão de enquadramento.
venha a ser considerada nula, ilegal
ou contrária a normas administrat.ivas vigentes.
Art. 3'" O órgão de pessoal do Mi
nístérto do Trabalho e Previdência
Social remeterá ao da Universidade
Federal do Rio de Janeiro, no prazo
de 30 (trinta) dias, a contar da '\'1
gêncía deste Decreto, os asaentamet-.
tos funcionais das servidoras meodanadas no artigo 1"'.
Art. 4° As ocupantes dos cargos ora
redistribuídos continuarão a receber
os seus vencimentos e vantagens pele
órgão de origem, até que o orçamento da Universidade Federal do RIO
de Janeiro consigne os recursos necessários ao pagamento das despesas
resultantes do cumprimento deste ,3,(;0,
Art. 5'" Este Decreto en trará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 26 de maio de UJ72;
151'" da Independência e 8<1" de,
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Jarbas G. passarinho
Júlio Barata
DECRETO N'" 70.631
MAIO DE 1972

DE

26 DE

Altera o parágrafo único do artigo 2°
do Decreto n° 68.703, de 3 de junho de 1971.

O Presidente da República, no uso
da atribuição que lhe contere o artigo 81, item IlI, da Constituição, decreta:
Art. 1'" O parágrafo único do artigo 2'" do Decreto n'' 68.703, de 3 de
junho de 1971, passa a vigorar com a
seguinte redação:
"Art. 2"
,
.
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Parágrafo único.

de custeio

As despesas

a serem

procedidas

pelos dois órgãos acima. referidos,

para a admmtstração dos proje-

tos aprovados, não poderão exce-

der a 5% (cinco por cento) dos
percentuais repassados pela Loteria Esportiva".

Art. 2" Este Decreto

entrará

em

vigor na data de sua publicação, re-

vogadas as disposições em contrário.
Brasília, 26 de maio de 1972;
1510 da Independência e 84° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio Delfim Netto
Jarbas G. Passarinho

DECRETO NO? 70. 632
MAIO DE 1972

D1~

26

DE

vidência Social consigne os recursos
necessários ao pagamento das despesas resultantes do cumprimento de
disposto neste ato.
Art. 49 O órgão de pessoal do Instituto de Previdência e Assistência
dos Servidores do Estado remeterá
ao do Ministério do 'I'ranalho e Previdência social. no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da publícaçâc deste Decreto, 00 assentamentos íuncíonada do servidor mencíonado no artigo 19.
Art. 5" Este Decreto entrara em
vigor na data da sua publicação. revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 26 de
maio de 1972:
1519 da Independência e 849 da
República.
EMiLIO G.

MÉDICI

Júlio Barata

Reetistribui, com o respectivo ocupante, para o Ministério do Trabalho e
Previdência SOCial, cargo do tne-

tímto ele Preouiéncia e Assíeténcía
dos Servidores do Estado, e dá outras providências.

o Presidente da República, usando das atribuições que lhe confere o
artigo 81, item lII, da Constituição,
e tendo em vista o disposto no ~ 2°
do artdgc 99, do Decreto lei nc 200,
de 25 de fevereiro de 19ô7, decreta:
Al·t. 19 Fica redlstrlbuido, com o
respectivo ocupante, para c Quadro
de Pessoal -..,.. Parte Permanente do
Ministério do Trabalho e Previdência
Social, um cargo de Técnico Auxiliar
de Mecanizaçâo, código AF-402 .11. B,
ocupado por Sady de Fígueíredo Filho integrante de ídêntí-os Quadro
e Parte do Quadro de Pessoar do Instituto de Previdência e Assistência
dos Servidores do Estado, mantido o
regime jurídico do servidor.
Art. 29 A redistríbuíçâo de que trata este Decreto não homologa situaçâo que, em virtude de sindicância,
inquérito administrativo ou revisão
de enquadramento, venha a ser considerada nula. iregal ou contrária às
normas administrativas em vigor.
Art. 3° O ocupante do cargo ora
redístríbuído continuará lto percebe:
seus vencimentos e vantagens pelo
órgão de origem, até que u orçamento d-e Ministério do Trabalho e r-re-

DECRETO

N9 70,633
MAIO DE 1972

DE

26

DE

Autoriza o Gnverno do Estado de Sergipe a encampar os bens e instalacôes vinculados aos serviços públicos de energia elétrica na sede do
municipio de ttaoauma, nequele Es_
taão, e dá outras iaoouiéncuie,

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artdgo 81 item IH, na Constituição, e
de acordo com o artigo 167 do Código
de Aguas, e tendo em vista o que
consta do Processo MME 700.894-72,
decreta:
Art. 19 Fica autorizado o Governo
do Estado de Sergipe a encampar os
bens e instalações vincula-dos aos serviços públicos de energia
elétrica
existentes na sede elo município de
Itabaiana, naquele Estado, de que é
titular a Empresa Elétrica de Itabaiana Ltda;, por força do Decreto ns
56.665, de 6 de agosto de 1965,
Art. 29 Compete ao Governo do Estado de Sergipe o pagamento da indenização dos bens e Instalações eneampados, na forma da lei.
Art. 3Q O Governo do Estado de
Sergipe, após a imissão na posse dos
bens e instalações. administrará, diretamente ou
através da Empresa
Distribuidora de Energia em Sergipe
S. A., os serviços públicos de energia
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elétrica da sede do município de rtabaiana, até a outorga de concessão.
Parágrafo único. Durante a administração provisória, a que se refere
este artigo, serão utilizadas pela entidade administradora as tartfas fixadas para a Empresa Díatríbuídora de
Energia em Sergipe S. A.
Art. 49 Fica autorizado o Governo
de Estado de Sergipe a proceder, dí-

retamentr, ou através da Empresa Dís.,
tribuidora de
Energia em Sergipe
S. A., aos melhoramentos e reformas
capazes de assegurar um adequado
serviço à sede do município de jtabaiana.
Parágrafo único. A execução da
obra, a que se refere este artigo, fica
ccndíclonada à prévia aprovação dos
respectivos projetos pelo Departamen,
to Nacional de Águas e Energia Elétrica do Ministério das Minas e Bnergia..
Art. 59 O Governo do Estado de
Sergipe, diretamente ou por intermédio da Empresa Distribuidora
de
Energia em Sergipe 8. A., deverá
requerer a concessão, após efetivar-se
a encampaçâo resultante de sentença
judicial transitada em julgado.

Art. 69 Este Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário,
Brasília, 26 de maio de 1972;
1519 da Independência e 849 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

DE

26

EMÍLIO G. MÉDICI

MáTio David Andn:azza

Jarbas G. Passarinho

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO N'? 70. 634 ~
l\IAIO DE 1972

GL-3ü3, 7 . A, ocupado por .Iúlía Orlando de Freitas integrante rio Quadro Único de Pessoal da Universidade
Pederal de Goiás, mJ.Etido:) regime
jurídico da servidora.
Art. 29 A Universidade Federal de
Goiás remeterá ao Orgão de Pessoal
do Mlnístérfo dos Transportes, ao prazo de 30 (trinta) dias, a contar G3 publícacão deste Decreto, o assentamento
individual da servidora aqui meneionado.
Art. 3° O disposto neste Decreto não
homologa situação que, em vi-tude de
slndícâncía, inquérito administrativo
ou revisão de enquadramento venha
a ser considerada nula, ilegal ou contrária às normas administrativas aplicáveís à espécie.
Art. 4" A ocupante do cargo ma redistribuído continuará a perceber seus
vencimentos e vantagens r:;~;j ó-gào de
"origem, até que o orçamento de Ministério dos Transportes consigne os
recursos necessárfcs ao pagamento da
despesa resultante do cumorunento
deste ato.
Art. 5° Este Decreto entrara em vigor na data de sua. publícaçào, revogadas as disposições em contrarro .
Brasília, 26 de maio etc 19"72;
151.9 da Independência e 84.9 da
República.

DECRETO N9 70.635 DE

Redistribui, com o respectivo ocupante, para o Quaclm
de Pessoal Parte Permanente -- do Ministério
dos Trcmsportee,
cargo orioinário
da Unwersidade Federal de Gozds,
e dá outras providencias.

o Presidente da República, usando
das atrtbuíções que lhe confere o arttgo 81, item IH, da Constituição, e
tendo em vista o disposto no artigo
99, § 2~, do Decreto-lei n'' 200, de 25
ele fevereiro de 1G6'7, decreta:
Art. 1° Fica redístrünndo, para o
Quadro de Pessoal - Parte Permanente - do Ministério dos Transportes, um cargo de Auxiliar de Portaria

»a 26 DE

MAIO DE 1972

TOTna sem efeito _aprooeitcur.ento na
Universidade Federcá Rural ae Pernambuco de diepcnuoeie do Departamento Nactoruü de GOTU', contra
as Secas e dá outras prcuvicucuis,

o Presidente da República, usando
das atrfbuiçôes que rl" confere o-artigo 81, item IH, da Conatitutçêo, e
tendo em vista o que consta de Processo n'' 714-72, do Departamento Administrativo do Pessoal Civil (DASP),
decreta:
Art. 1.9 Fica sem efeito o aproveitamento, nos cargos abaixo inrfícados,
do Quadro trnícc de f-essoat em Universídade Federal Rural de Fernambuco, dos seguintes dísponívezs
do
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QuadTO de Pessoal do Departamento
Nacional de Obras Contra as becas,
constantes do Decreto n'' 6lUfJ1, de 15
de dezembro de 1971, publicado no
Diário Oficial de 16 subseqüente.
a) no cargo de Trabalhador codígo
GL-4Q2.1: Arsênio Fagundes da Silva, Amauri de Barros Correia f." Hélio

'I'enórto de Vasconcelos;

b) no cargo de Guarda, código ....
GL-2üS.8.A. José Ferreira j", Silva.

Art. 2" Ficam retificados, na forma
abaixo indicada, os nomes dos seguin-

tes disponíveis, tambem uprov- itudcs
pelo Decreto

mencionado

artigo

'K'

anterior: Francisco :\liarques .e'eren-a,
José Nato da Silva, Josefa t-Iero da

Silva, Manoel Vitoriano da Penha, Ma-

ria Cícera Ferreira e Mariana Nunes
Bezerra, respectivamente, para Fran-

cisco Marques Ferreira, Jose Neto da
Silva, Josefa Bello da Silva, Manoel
Vitoriano da Penha, Maria Cicera Pereira e Martdna Nunes Bezerra
Art. 3" Os efeitos do prese»ce decreto retroagem a 16 de dezembro de
1971, revogadas
as dispOSIÇÔl;S em
contrário.
Brasília, 26 de maio UtO 1972;
151 Y da Independência e éW da
República.
<

despesas resultantes do cumprnnento
do disposto neste ato.
Art. 49 O órgão de pessoal da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos remeterá ao do Mínísterío da
Agricultura, no prazo de 30 (trinta)
C~l~~S. a contar da publicação -reste Decreto, os assentamentos funcionais do
servidor mencionada no artigo 1°.
Art. 5° Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 26 de maio de 1972;
1519 da Independência e 84" da
República.

EMÍLIO G. MÉDICI

EMÍLIO G. MÉDICI

Jarbas G. Passarinho
José Costa Cavalcanti

L. F. Cirne Lima
Hygino C. COTsetU

DECRETO N° 70.636 ],'lAIü DE

DE

26

DECRETO NQ 70.637 DE

DE

29

DE

MAIO DE 19'72

1972

Reiiistríoui, com o respectivo ocupante, pera o Ministério da AçricuüuTa, cargo do extinto Departamento
dos Correios e Teteçratoe, e dá outras providências.

o

Brasileira de Correios e Telégrafos, do
Ministério das Comumcaçôes ,
Art. 29 A redistribuição de Que trata
este Decreto não homologa stt uaçâo
que, em virtude de sindicância, inquérito administrativo ou revisão de
enquadramento, venha a ser considerada nula, ilegal ou contrária às
normas administrativas em vigor.
Art. 3° O ocupante do carga ora redistribuído continuara 8 perceber seus
vencimentos e vantagens pelo órgão
de origem, até que o orçamento do
Ministério da Agricultura consigne os
recursos necessários c.o pagamento das

Presidente da República, usando
das atribuições que 111e confere o artigo 81, item IH, da Constít.ríçào, e
tendo em vista o que estabelece o § 2°
do artigo 99, do Decreto-lei 119 200, de
25 de fevereiro de 1967, decreta:
Art. I'' Fica redistrtbuído, com o
respectivo ocupante, para o Quadro
de Pessoal - Parte Permanente, do
Ministério da Agricultura, 'J.H1 cargo
de Oficial de Admírnstração, código
AF-201.14. B, ocupado por Delfim da
Graça Leite, integrante do Quadro de
Pessoal do extinto Departamento dos
Correios e Telégrafos, atual Empresa

Reâistribui, com o respectivo ocupante, para o Departamento Nacional
de Estradas de Rodagem, cargo do
Ministerto da Justiça, e dá outras
providências.

O Presidente da República, usanrro
das atribuições que lhe confere o er..
tigc 81, item III, da Constituição, e
tendo em vista o que estabelece o ~
29 do artigo 99, do Decreto-lei nc 200,
de 25 de fevereiro de 196'7, decreta:
Art. I'' Fica redistribuído, com o
respectivo ocupante, para o Quadro de
Pessoal - Parte Permanente, do Departamento Nacional de Estradas de
Rodagem, um cargo de Engenheiro,
código TC-602. 22. B, ocupado por Homero Armando Xavier Gomes, integrante de idênticos Quadro e Parte
do Ministério da Justiça, mantido o
regime jurídico do servidor.

ATOS

Art. 29 A redistribuição de que trata
este Decreto não homologa sttuaçâo
que, em virtude de sindicância, inquérito administrati vo ou revisão de enquadramento, venha a ser considerada
nula, ilegal ou contrária às normas
adminístratdvaa em vigor.
Art. 39 O ocupante do cargo ora
redístríbuído continuará a
perceber
seus vencimentos e vantagens
pela
órgão de origem, até que o orçamento do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem consigne os recursos necessários ao pagamento das
despesas resultantes do cumprimento
do disposto neste ato.
Art. 4.0 O órgão de pessoal do Ministério da Justica remeterá ao
do
Departamento Nacional de Estradas
de Rodagem, no prazo de 30 ttrinta)
dias, a contar da
publicação deste
Decreto, os assentamentos funcionais
do servidor mencionado no artigo 19.
Art. 59 Este Decreto entrará em vigor na data da sua publícaçâc, revogadas as dísposíçôes em contrário.
Brasília, 29 de maio de 1972,
1519 da Independência e 84 9 da
República.

do Decreto n'' 69,226, de 21 de se~
tembro de 1971, publicado no Diário
Oficial de 23 seguinte,
Art. 20 Fica cassada a dísponfbilldade do servidor a que se refere o artigo anterior, a partir de 23 de novembro de 1971, visto não haver tomado posse no cargo em que foi a~
proveitado, no prazo legal, com prorrogação de 30 (trinta) dias que lhe
foi concedida.
Art. 30 Este Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 29 de
maio de 1972;
Independência e 340 da
151° da
República.
EMÍLIO G.

DECRETO

70.633 1972

DE

29

70.639
1972

DE

29

DE

Dispõe sobre a reintegração de funcionário do Ministério da Açricultura e dá outras prooídéncias.

DE

MAIO DE

Torna sem efeito aproveitamento e
cassa a disponibilidade de servidor
do Instituto de Previdência e assistência dos Servidores do Estado.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 31, item UI, da Constituição. e
tendo em vista o disposto no artigo
67 da Lei n'' 1. 711, de 28 de outubro
de 1952, e o que consta do Processo
n'' 345-72, do Departamento Admínistratdvo do Pessoal Civil (DASP), decreta:
Art. 10 Fica sem efeito o aproveitamento no cargo de Almoxarife, código AF-lü1.14.A, do Quadro de Pessoal - Parte Permanente - do Ministério da Agricultura, de Manoel
Pessoa Mendes, em disponibilidade em
igual cargo do Quadro de Pessoal do
Instituto de Previdência e Assistência
dos Servidores do Estado, constante

N°

MAIO DE

Alfredo Buzaid
Mário David Andreazza
N°

MÉDICI

L. F. Cirne Lima
Júlio Barata

EMÍLIO G. lVf.-..ÉDICI

DECRETO

179

DO PODER EXECUTIVO

I

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 31, item IH, da Constituição. e
tendo em vista o disposto nos artigos
53 e 59 da Lei n'' 1.711, de 28 de outubro de 1952. e o que consta do
Processo n'' 1.327, de 1972, do Departamento Administrativo
do Pessoal
Civil, decreta:
Art. 10 Fica restabelecido, no QU3.dro de Pessoal - Parte Especial do Ministério da Agricultura, o cargo
de Estatístico, TC-1.401.17-A, antes
ocupado por Rotier Ramos da Silva,
'resultante do seu
enquadramento
provísórrc•. aprovado pela extinta Comissão de Classificação de Cargos,
pela Resolução Especial n" 174, de 30
de agosto de 1963, publicada no Duirio Oficial de 6 de setembro do mesmo ano. na aplicação das disposições
do parágrafo único do artigo 23 da
Lei n'' 4.069, de 11 de junho de 1962,
e nele reintegrado o mesmo Rotier
Ramos da Silva, de acordo com os artigos 58 e 59 da Lei n- L 711, de 28
de outubro de 1952, no cumprimento
do Acórdão do Tribunal Federal de
Recursos, publicado no Diário da Jus-

1&0
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tiça de 2 de julho de 1971, decorrente do julgamento da Apelação Cível
na 30.299.
Parágrafo único. l'. partir de 29 de
junho de 19M, com vantagem financeira a contar de 10 de junho de
1964, fica reclassificado no nível 20
o cargo a que se refere este artigo,
de acordo com o artigo 9° da Lei ..
n'' 4.345, de 26 de junho de 1964.

Art. 2° Este Decreto entrará em
vigor na data da Rua pt-bllcaçào, re-

trcagindo os efeitos da reintegração
alo de março de 1968, revogadas as
disposições em contrário.
Brasília,
29 de
maio de
1972;
da
Independência e 84° da
1510
República.
EMÍLIO G.

L. F.

MÉDICI

címe

Art. 39 As despesas decorrentes do
disposto no presente decreto serão atendidas, inclusive, com cs recursos do
Programa de Integração Nacional atribuídos ao Ministério da Saúde, que
passam a ser admlnístrados pelo órgão de que trata o artigo 19.

Art.

48 Este decreto entrará em

vigor na data de sua publicação, revogadas as dísposíçôes em cont-ano.

Brasília, 2,9 de maio de 1972;
da Jndependêncta e 84 9 da
República.

1519

Er.íÍLIo G. MÉDICI

F. Rocha Laçóa

DECRETO N° 70.6'11
MAIO DE 1972

Lima.

DE

29

DE

o funcionamento do CU/se de Licenciatura de Curta Duro-

,,-'1 iitortza

DECRETO N9 '70.640
MAIO

DE

DE

29

DE

1972

cria, no Ministéiio ao 8auàe, a Se-

cretaria Especial de Suúc2e da Região A maeónica,

O Presidente da Repúblíca, no uso
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item V, da Constituição, .tc .
ereta:
Art. 19 FIca criada, no Ministério
da Saúde, com subordlnaçâo díreta
ao Ministro de Estado, a Secretaria
Especial de Saúde da Regíao Amazônica, à qual compete planejar, programar, coordenar e controlar as atãvtdades dos órgãos e mecanismos exeeutdvos do Ministério 0)8. Saúde na
Região Amazônica, pa-tícularmente
nas áreas das Rodovias 'I'ra.nsamazônica e Cuiabá-Santarém,
Art. 21? O órgão de que trata o artigo anterior será dn-igtdo por um Secretário Especial e dispor á de um Gabinete, uma Secretaria G uma Assessoría ,
§ 19 Os encargos de Cbefe do Gabinete e de Secretaria serão retribuídos por gratificação do representação
de gabinete, de acordo com o dísposto na legislação vigente.
§ 29 As funcôes da Assessoria serão
exercidas por "técnicos e especialistas,
que poderão ser conta-atados na forma

çüo em Matemática, em regime intensivo. na Faculdade de Fítcsolia,
Ciências e Letras
de Blumenau,

se.

o Presidente da República, usando
das atrfbuíções que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, de
acordo com c ar cigo "l'i <.1<'1. LeJ, .....
n'' 5.G~J, de 20 de novembro de 1968,
alterada pelo Decreto-lei n- 8'.1:2, til: 9
de setembro de 19G9 e tendo em vista o que consta do Processo ..... "..
n'' 212.479-72 do Ministério da Edu-

cação e Cultura, decreta:
Art. 1" Fica autorizado o funcionamento do Curso de Licenciatura de
Curta Duração em Matemática, em
regime intensivo, na
.B'aculdade:;le
Filosofia, Oíêncías e Letras de Bíumenau mantido pela Fundação Umverstdade Regional de
Blumenau.
com sede em Blumenau, Estado de

Santa catanna.
Art. 20 Este Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposíções em contrárto .
Brasília,
29 de
maio de 1972;
Independência e 840
ela
151" da
República.

do artigo 97 do Decreto-lei nv 200, de

EMÍLIO G.

25 de fevereiro de 1967.

Jarbas G. Passarinho

MÉDICI

ATOS

DECRETO N° 70.642 -

DE

29

DO PODER

DE

MAIO DE 1972

Autoriza o funcionamento dos cursos
de Psicologia (Licenciatura e de
Psicólogos) na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ltatíoa,
São Paulo.
O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição. de
acordo com o artigo 47 da' Lei
.
n'' 5,540, de 28 de novembro de 1968,
alterado pelo Decreto-lei n'' 842, de 9
de setembro de 1969 e tendo em vista
o que consta do Proceso n'' 589-71CEF do Ministério
da Educação c
Cultura, decreta:
Art. 1~ Fica autorizado o funcionamento
dos cursos de Psicologia
(Licenciatura e de Psicólogo) na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Itatlba, mantida: pelo Instdtuto de Ensino Superior da Região
Bragantina, com sede em Itatiba, Estado de São Paulo.

Art. 2° Este Decreto entrará em
vigor na data da SU8, publicação, '<8vogadas as disposições em contrário.
Brasília,
29 de
maio de
1972;
151" da
Independência e 84°
da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Jarbas G. Passarinho
DECRETO N° 70.643
M/!IO DE 1972

DE

29

DE

Autcriza o funcionamento das "Faculdades da Zona Leste de
São
Paulo", com sede em
São Paulo,
s. P.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o '11,
tigo 81, item UI, da Const.ituicâc, de
acorrto com o artigo 4'] da Lei .,.
n'' 5.5'.10, de 28 de novembro de H1G3,
alterado pelo Decreto-lei n'' 842, de
U cte setembro de 19ô9 e tendo em
vista o que consta do Processo ....
nv 243.089-71 do Ministério da Educaçào e Cultura, decreta:
Art. Iv Pica autorizado o funcionamenta das "Faculdades da Zona Leste; (1<, Sàc Paulo", com a Faculdade
de Cíêncías .Iuridicas, Ccntáoeis
c
Adnnnístrutdvas (Cursos de l'~;Jn:ün ts-
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tração e de Ciências Contábeis), Faculdade de Educacão (Curso de Pedagcgla) e FacukÍade
de Filosofia,
Ciências e Letras (Cursos de Clências (10 grau), Letras e Estudos .'30clais, tnanttdos pela Associação de Eno.no Buoertor
Paulistano com sede
CYJl São 'Paulo, Estado de São Paulc .

Art.. 2° Este Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília,
29 de
maio de 1972;
151Q da Independência e 849 da
Repúblíca ,
EMÍLIO G.

MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

DECRETO

N9 70.644
MAIO DE 1972

DE 29 DE

Reâistribui,

cora
os
respectíxos
ocupantes, para. o Quadro de Pessoal - Parte Especial - da Umoereiâsuie Federal Fluminense, ccrgos originários da Extinta Companhia Nacional de Navegação Costeira - Autarquia Federal e do extinto Lloyd Brasileiro Patrimõnio Nacional e dá outras prooiâérccíae,
.

o Presidente da República, usanoc
das atribuições que Ihé confere o artigo 81, item ITI, da Constituiçã-o, e
tendo em 'lista o disposto no artigo 99,
~ 29, do Decreto-lei n Q 200, de 25 de
fevereiro de 1967, decreta:
Art. 19 Ficam redistrtbuídos, para o
Quadro de Pessoal - Parte Espectal
_ da Universidade Federal Fluminense, os seguintes cargos integrantes du
Quadro de Pessoal - Parte Suplementar - do Ministério dos Transportes,
com os respectivos ocupantes, originários da Extinta Companhia Nacional
de Navegação Costeira Autarquia
Federa! e do extinto Lloyd Brasileiro
- Patrimônio Nacional, mantido o re~
gime jurídico e previdenciário dos~ servidores:
I Originário da extinta Companhia Nacional de Navegaçâc Costeira
- Auterquía Federal.
Jorge de Amorim,
Caldeireiro A1.70L3.A.
II - Originário de extinto Lloyd
Brasileiro - Patrimônio Naclonal ,
aoel Oliveira da Cunha, Mestre
A-·1.301.14.B.

182
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Art. 29 O Ministério dos Transpor-

tes remeterá ao órgão de Pessoal da
Universidade Federal Fluminense, no
prazo de 3D (trinta) dias, a contar da
publicação deste Decreto, os assentamentos individuais dos servidores aqui
mencionados.
Art. 39 O disposto neste Decreto
não homologa situação que, em vírtude de síndícâncía, inquérito admínístrativo ou revisão de enquadramento,
venha a ser considerada nula, ilegal
ou contrárta às normas admíntstratd'las aplicáveis à espécie.
Art. 49 Os ocupantes dos cargos ora
redístribuídos continuarão a perceber
seus vencimentos e vantagens pelo órgão de origem, até que orçamento da
Universidade Federal Fluminense consigne os recursos necessários ao pagamento da despesa resultante do cumprimento deste ata.
Art. 59 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicaçâo, :; evogadas as disposições em contrário.
Brasília, 29' de maio de 1972;
1519 da
Independência e 849 da
República.
EM.ÍL!O G. MÉDICI

Mário David Anâreaeza
Jarbas G. Passarinho

Instdtuto de Previdência e Assistência
dos Servidores do Estado, mantido o
regime jurídico do servidor.
A1't. 29 A redistribuição de que trata este Decreto não homologa situação
que, em virtude de sindicância inquérito administrativo ou revisão de
enquadramento, venha a ser conslderada nula, ilegal ou contrária às normas administrativas em vigor.
Art. 39 O ocupante do cargo ora
redistribuido continuará a
perceber
seus venciment-os e vantagens pelo órgão de origem, até que o orçamento da
Universidade Federal do Rio de Janeiro consigne os recursos necessários
ao pagamento das despesas resultantes do cumprimenta do- disposto neste
ato.
Art. 49 O órgão de pessoal do Instituto de Previdência e Assistência
dos Servidores do Estado remeterá ao
da Universidade Federal do Rio de
Janeiro, no prazo de 30 (trinta) dias,
a contar da publicação deste Decreto, os assentamentos funcionais do
servidor mencionado no artigo 19,
Art. 59 Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicaçã-o, revogadas as disposições em contrário,
Brasília, 29 de maio de 19'72;
151 9 da Independência e 849 da
República.
EMíLIO G, MÉDICI

DECRETO N9 70. 645

DE

Jarbas G. Passarinho
Júlio Barata

29 DE

MAIO DE 1972

Rerlistribui, cOm o respectivo ocupan-

DECRETO N° 70.646
MAIO DE 1972

DE

29

DE

te, para a Universidade Federal d(l
Rio de Janeiro, cargo do Instituto
de Previdência e Asststéncia
dos
Servidores do Estado, e dá
outras
providências.

Torna sem efeito aprcoeitarnenio na
Universidade Federal de Alagoas e
cassa a disponibilidade de Servidor.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constdtuiçâo, e
tendo em vista o que estabelece o §
29 do artigo 99, do Decreto-lei númeto 200, de 25 de fevereiro de 1967,
decreta:
Art. 19 Fica redistríbuído, com
respectivo ocupante, para o Quadro
único de Pessoal da Universidade Federal do Rio de Janeiro, um cargo de
Engenheiro,
código TC ~ 6ü2.21-A,
ocupado por Wolney Frederico Dantas Hupsel, integrante do Quadro de
do
Pessoal - Parte Permanente -

O Presidente da República, usando das atribuições que lhe confere o
artigo 81, item III, da Constituição,
e tendo em vista o disposto no artigo
67 da Lei n'' 1.711, de 28 de outubro
de 1952, decreta:
Art. 10 Fica sem efeito aproveitamenta no cargo de Escriturário, Código AF-2ü2.8-A, do Quadro único de
Pessoal da Universidade Federal de
Alagoas, de Antônio Augusto Pedro..
sa, servidor em disponibilidade em
igual cargo do Quadro de Pessoal rio
Ministério da Saúde, constante do
Decreto n- 69.302, de 28 de setembro

°
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de 1971, publicado no Diário Oficial
de 29 seguinte.
Art. 2° Fica, igualmente, cassada
a disponibilidade do servidor a que ee
refere o artigo anterior, a partir de
29 de outubro de 1971, visto não tiaver tomado posse, no prazo legal, no
cargo em que foi aproveitado.
Art. 3° Este Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 29 de
maio de
1972;
. 151° da
Independência e 84° ela
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Jarbas G. Passarinho
Hugo Vitorino Alqueres Baptista

DECRETO N° 70.647 MAIO DE 1972

DE

29

DE

Altera o Decreto número 65,395, de
13 de outubro de 1969.
O Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o ar-

tigo 81, item IrI, da Constituição, e
tendo em vista o que consta do Processo n- 8.318-72, do Ministério da
Fazenda, decreta:
Art. 1° Fica excluído um cargo de
Procurador da Fazenda Nacional de
1fi Categoria, do relacionamento rte
cargos extintos constante do artigo 10
do Decreto n- 65,395, de 13 de outubro de 1969.
Art. 20 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrárto .
Brasília, 29 de
maio de
1972;
151° da Independência e 84° da
República.
EMíLIO G.

MÉDICI

Antônio Delfim Netto

DECRETO N° 70.648 MAIO DE 1972

DE

29

DE

Torna sem efeito aproveitamento -íe
disponível do Ministério da Fazenda no Quadro de Pessoal do Instituto de Previdência e Assistência
dos Servidores do Estado.

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

tigo 81, item III, da Constituição, e
tendo em vista o que consta do Processo n'' 30.266-72, do Departamento
Administrativo do Pessoal Olvfl , .....
(DASP), decreta:
Art. 1° Fica sem efeito o aproveitamento no cargo de Trabalhador, códtgo GL-402.1, do Quadro de Pessoal do
Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado
(IPASE), constante do Decreto
.
n'' 70.150, de 17 de fevereiro de 1972,
publicado no Diário Oficial de 18 :'e€:guinte, de Joaquim Luiz Gonçalves.
disponível do Quadro de Pessoal do
Ministérto da Fazenda, tendo em vista haver sido esse servidor nomeado,
por acesso, para o cargo de Servente,
código GL-104.5, com efeito retroativo a 30 de setembro de 1969, anteriormente à data de sua colocação no regime de disponibilidade.
Art. 20 Este Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação. revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 29 de maio de 1972;
151° da Independência e 840 da
República.
>

EJl.IÍLIO G.

••

MÉDICI

Antônio Delfim Netto
Júlio Barata

DECRETO

N9
MAIO

70.649 ->
DE 1972

DE

29

DE

Autoriza a cessão, a uuao oneroso, de
parte do imóvel que menciona, situado no Estado da Guanabara.

O Presidente da República, usando
da atrlbuiçâo que lhe confere o artigo 81. item III, da Ccnstituíção, e
de acordo com o artigo 19 do Decreto;
lei nv 178, de 16 de fevereiro de 1967,
decreta:
Art. 19 E' autorizada a cessão ao
Tourlng Club do Brasil, nas condições
deste Decreto, sob o regãme de locaçã-o do Decreto-lei nv 9.760, de- 5 de
setembro de 1946, de parte do imóvel
que constitui a Estação de Passageírcs
do Porto do Rio de Janeiro, situado
no lado par da Avenida Rodrigues AI·,
ves, esquina com a Praça Mauá, no
Estado da Guanabara, de propriedade
da União e gerido pela Admintstraçâo
do Porto do Rio de Janeiro, de acordo com os elementos constantes do
processo protocclízaôo 0.0 Ministério
da Fazenda sob o .~19 4jJ5.521, de 1971.
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Art. 29 O imóvel a que se refere o
artigo 1.0 será utilizado exclusívamente como sede do Touring Club do
Brasil e em finalidades de interesse

público.

Art. 39 A cessão se fac-á por
indeterminado e mediante as
condições fixadas no contrate
rendamento celebrado entre a

tempo
demais
de arAdml-

nístracâo do Porto do Rio de Janeiro
e o Tourtng Club do Brasil em 10 de

março de 1967, alterado por termo

datado de 23 de setembro de 1963.
§ Iv O valor da prestação mensal
pela utilização do imóvel passara a

ser reajustado, anualmente, a partir
de 10 de março de 1977) de acordo

com cs índices totais de custo de vida
do Estado da Guanabara, apurados

pela Fundação Getúlio Vargas, OU outros que o Governo venha a adotar,
tomando-se CO:t?10 bU.S3 :.t data de 10
de março de 196'7.
~ 29 O produto ela cessão será recolhid-o aos corres da. Admínístracâo
do Porto do Rio de Janeiro (Decretolei nv 3.198, de 14 de abril de 1941,
artigo 39, letra ai ,
Art. 49 A cessão de que trata este
Decreto tornar-se-á nula, Indepcndentemente de ato especial, sem dtreíto a
qualquer índentzaçâo, se ao imóvel for
dada, no todo ou em parte. destinação
diversa ou se houver ínadímulemento
de cláusula do contrato que, com a
Interveniência da Adminlstmçâo do
Porto do Rio de Janeiro, será lavrado
em livro próprio do Serviço do Patrímônío da União.

Art. 59 Este Decreto entrará em
vigor na data. de S,Ia publicação, revogadas as dísposições em contrário.
Brasília, 29 de maio de 1972;
1519 da Independência e 849 da
República.
E,MÍLIO G. MÉDICI

EXECUTIVO

tendo em vista o disposto no artigo
99,
2°, do Decreto-lei n'' 200, ele 25
de fevereiro de 1967, decreta:
Art. 1° Fica redístrfbuído, para o
Quadro de Pessoal - Parte Permanente - do Ministério da Fazenda,
um cargo de Oficial de Administração, código AF-2ü1.14.B, com o respectivo ocupante, José Neíva, Integrante do Quadro de Pessoal do ,,"x,,
tintó Departamento
dos Correios e
Telégrafos, atual Empresa Braslle'ra
de Correios e Telégrafos, do Mlnletérto das Comunicações, mantido o
regime jurfdícc do servidor.
. Art. 2° O disposto neste ato !13.0
homologa situação que, em virtude
de sindicância, inquérito administrative ou revisão de
enquadramento,
venha a ser considerada nula Ilegal
ou contrária a normas adrmnístratrvcs vigentes.
Art. 3° O órgão de pessoal da Empresa Brasileira de Correios e Telegrafas, remeterá ao do Ministério da
Fazenda, no prazo de 30 (trinta)
dias, a contar da vigência deste Decreto, os assentamentos funcionais do
servidor mencionado 110 artigo 1°.

*

Art. 4° O ocupante do cargo ora

redístrlbuído continuará a perceber os
seus vencimentos e vantagens pejo
órgão de origem, até que o orçarncnto do Mínistérío da Fazenda cODSlgt18
os recursos necessários ao pagamento das despesas decorrentes do cumprimento deste ato.
Art. 5° Este Decreto entrará em
viO"01' na data da sua publicação 1'evo'='gadas as disposições em contrát-Io.

Brasília,
29 de
maio de 1972;
da
Independência e 24° da
República.
151°

EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio Delfim Netto
Hygino C. Coreetti

Antônio Delfim Netto
Mário David Andreazza

DECRETO N° 70.651 .DECRETO N° 70.650 MAIO DE 1972

DE

29

Redistribui cargo, com o respectiuo
ocupante, pata o Ministério da Fazenda, e dá outras providências.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item lII, da COY.:.stitl..:!_9S.0, e

DE

30 n:c

MAIO DE 1972

DE

Iceâístriõui, com os r e s p e c t i vos
ocupantes, para a Unioereuuuie Feâeroi do Rio Grtmáe de Norte, cavgos do Ministério do Trabalho
e
Previdência Social, e [lá outras oro-

niâências.

o Presidente da República, usando
rias atrlbuíções que lhe confere o ar-
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tígo 81, item In, da Constituição, e
tendo em vista o que estabelece o §
2" do arttgc 99, do Decreto-lei n'' 200,
de 25 de fevereiro de 1967, decreta:
Art. 1" Fic-am redlstrlbuídos, com
u;, raspectívos ocupantes, para o oua6":0 trnlco de Pessoal da Universidade Federal do Rio Grande do Norte,
os seguintes cargos: 1 (um) Admtnistradcr de Posto de Subsistência, códígo AF-I04,H, ocupado por Edgal'd
Lopes de Farias; 1 (um) Coztnhetro
de
Restaurante, código A-50S, 12,
ocupado por jzaías Arlindo Barbosa,
e 1 (um) Ajudante de Restaurante,
código A-51!. 7, ocupado por Bebastígo Pereira, Integrantes do Quadro ue
pessoal - Parte Suplementar - do
r.!Unj::;-[:<,;rlo do 'I'rabalhc e Previdência
social, oriundos do extinto Serviço
de Ahmentacão da Previdência 80clal. mahtid~ o regime jurídico dos

servídores .
Art. 2" A redistribuição de que truta este Decreto não homologa situa-

ção que, em virtude de sindicância,
mquéríto administrativo
ou revisão

de enquadramento, venha a ser COl)elderada nula, ilegal ou contrária às
normas adminístratdvas em vigor.
Art. 3." Os ocupantes dos cargos
ora redístrfbuídos continuarão a perceber seus vencimentos e vantagens
1.':;810 órgão de origem, até que o 01'çamentc da Universidade Federal do
Rio Grande do Norte consigne os recursos necessários ao pagamento das
despesas resultantes do cumprimento
do disposto neste ato.
Art. 4° O órgão de pessoal do Ministério do Trabalho e Previdência
Social remeterá, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da publicação deste Decreto, os assentamentos funcionais 60S servidores mencionados no
artigo 1".
Art. 5° Este Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília,
30 de
maio de
1972;
151"
da
Independência e 84" da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Jarbas G. Passarinho
Júlio Barata
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DECRETO N° 70. G.52 -

DE

30

DE

MAIO DE 1972

Retifica o Decreto n° 65.825, de 3 de
julho de 1870, e dd outras proviâõncias.

o

Presidente da República, .... n.to

da atrtbulção que lhe confere o .n-tlgo 81, item III, da Constituição, e
tendo em vista o disposto no parágrafo único do artigo 23 da Lei .. _.
Ct3 11 C~8 junho de 1862 e
o que consta do processo n'' 2.608, de
1971, do Departamento Administrativo elo Pessoal Civil, decreta:

n." 4.069,

4.rt. 1° Ficam alteradas a tabela
numérica e a relação nominal ancxas ao Decreto na 33.325. de 3 de julho de 1970, que aprovou o enquadramentc dos servidores dos antigos
Escritórios de Propaganda e Expansão Comercial do Brastl no Exterior.
amparados pelo parágrafo único dü
artigo 23 da Lei n" 4.069, de 11 de
[unho de 1962. para. efeito de ser considerado Aires Moraes de Azevedo en~
quadrado. a partir de 15 de junho de
1962, na classe de Assistente Comercínl, AF-I03.12-A, e não como cons-

tou.
Art. 2" Na execução deste Decrete
aplicam-se as dispostções do Decreto
n" 66.325, de 3 de julho de 1970.
Art. 3° Este Decreto entrará em
vigor na data da. sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
1972;
Brasília, 30 de maio de
Independência e 84°
da
151" da
República.
Er,iÍLIO G. lvIÉDICI

Mário Gibson Borocza.
Murcus Vinicius Pia tini âe

Moraes
DECRETO N° 70.653
Mi\IQ DE 1972

DE

30

DE

Altera texto de "Dil erença" conste-ite das lVonnas e Reco;ne~':sl(;:ç'ÕC3
ela Sexta Ecliçf10 cio Anerc 9 à Coa-

rcnçéo ele

Cwil tntcrno-

cumcü.

JaciliiWião

i~vmçd.o
'i'elm:z~;(';8 á

do

ircmsporte aéreo,

o Presidente da República, usando
da atríbulção (i,13 lhe confere o Artigo GI, item :::n, da Constituição e
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considerando o disposto nos Artigos
29 e 95 do Decreto número 66.689, de
11 de junho de 1970. que regulamentou o Decreto-lei número 941, de 13
de outubro de 1969, que dc ãne a 1'1tuação jurídica
do estrangeiro no

Brasil, decreta:
Art. 1° O texto da "Diferença" ao
Entrada e Saída de Pessoas - das Normas
ítem 3.8.2 do Capítulo III -

e Recomendações Internacionais

da

Sexta Edição do Anexo 9 à Convenção de Aviação Civil Internacional.

mandadas observar pelo Decreto ....
número 64.832, de 16 de julho

de

1969, é alterado para o seguinte:
"Diferença - O visto de turista é válido para múltiplas en~
tradas. no período de 90 (noventa) dias, contados da data de sua
concessão, de acordo com os Artigos 29 e 95 do Decreto número
66.689, de 11 de junho de 1970."
Art. 2° Este Decreto entrará em
vigor' na data de sua publicação, Tevogadas as disposições em contrário.
Brasília, 30 de maio de 1972;
Independência e 84~ da
151° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Alfredo Buzaid
Mário Gibson Barboza
J. Araripe Macêdo

DECRETO N° 70.654
MAIO DE 1972

cõcs Exteriores. mantido o regime jurídico do servidor.
Art. 2° A redistribuição de
que
trata este Decreto não homologa situação, que, em virtude de sindicância, inquérito administrativo ou revisão de enquadramento, venha a ser
considerada nula, ilegal ou contrária
às normas administrativas em vigor.
Art. 3" O ocupante do cargo ora
redlstribuido continuará a perceber
seus vencimentos 1=' vantagens pelo
órgão de origem, até que o orçamento
do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem consigne os recursos
necessários ao pagamento das despesas resultantes do cumprimento do
disposto neste ato.
Art. 4° O órgão de pessoal do Ministério das Relações Exteriores remeterá ao do Departamento Nacional de
Estradas de Rodagem, no prazo de
30 (trinta) dias, a contar da publicacão deste Decreto, os assentamentos
funcionais do servidor mencionado no
art. 10.
Art. 5° Este Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 30 de maio de 19'7:2;
151° da Independência e 84° da
República.
EMÍLIO G.

DE 30 DE

Redisiribui, com o respectivo ocupante, para o Departamento Nacional
de Estradas de Rodagem, cargo do
Ministério das Relações Exteriores,
e dá outras providências.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81. item IrI, da Constituição. e
tendo em vista o que estabelece o §
2° do artigo 99, do Decreto-lei nv 200,
de 25 de fevereiro de 1967, decreta:
Art. 1° Fica redistribuído, com o
respectivo ocupante, para o Quadro
de Pessoal ~ Parte Especial, do Departamento Nacional de Estradas de
Rodagem, um cargo de Motorista, côdigo 2T-401. 8. A, ocupado por .Iadlr
Santos, integrante de idênticos Quadro e Parte do Ministério das Rela-

MÉDICI

Mário Gibson Barboza
Mário David Andreazza

DECRETO

N9 70.655
MAIO DE 1972

DE

30

DE

Aprova o Regulamento de Uniformes
da Marinha (RUMB)

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o
Artigo 81, item IH, da Constituição,
decreta:
Art. 19 Fica aprovado o Regulamento de Uniformes da Marinha
(RUMB) que a este acompanha, assinado pelo Ministro de Estado da
Marinha.
Art. 29 Este decreto entrará em
vigor cento e vinte dias após sua
publicação, ficando revogados os Decretos nv 34.888" de 31 de dezembro
de 1953; nc 38.299, de 12 de dezem-
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oro de 1955; nv 47.261, de 17 de novembro de 1959; nv 705, de 15 de
março de 1962; nv 798. de 29 de março
de 1962; nv 1.847, de 5 de dezembro
de 1962; nv 52.829, de 14 de novembro de 1963; nv 53.047, de 2 de dezembro de 1963; nv 55.299, de 29 de dezembro de 196~; nv 57.145, de 1 de
novembro de 1965; nv 58.159, de 6 de
abril de 1966 e demais disposições em
contrário.
Brasília, 30 de maio de 1972;
151l? da Independência e 84l? da
República.
ç

EMÍL:70 G. MÉDICI

Adalberto de Barros Nunes
REGULAMENTO DE UNIFORMES
DA MARINHA

(RUMB)
CAPÍTULO I

Das Normas Gerais

Art. 1o O presente Regulamento
tem por propósito estabelecer os uniformes da Marinha e regular seu uso,
posse e confecção.
Art. 2l? Os uniformes determinados
por este Regulamento têm, por finalidade principal, caracterizar os militares da Marinha, permitindo, à primeira vista, distinguir não só os seus
postos ou graduações, como, também,
os Corpos ou Quadros a que pertencem.
Art. 3l? Todo militar deve considerar o uso do uniforme como motivo de
orgulho pessoal. É obrigatório o apuro
excepcional nos uniformes porquanto
o militar fardado, além das exigências
da própria apresentação, tem a responsabilidade de representar a corporação a que pertence.
Art. 4l? É dever de todo militar zelar
por seus uniformes e pela correta
apresentação em público de seus subordinados, bem como de inferiores
hierárquicos, em geral.
Art. 59 Os militares em serviço
ativo devem estar sempre providos da
andaína adequada de uniformes, que
é a prevista neste Regulamento, e nos
atos decorrentes, estando as exceções
consignadas. Aqueles que têm direito
a recebimento de uniformes pelo governo, cabe a obrigatoriedade de adquirir, à sua, custa" as pecas que cteíxarem de possuir por motivos de ací-

187

"lente em serviço, extravio ou desgaste fora do normal, jnríependente da
instauração ou conclusão do processo
que julgará do direito à indenização
das peças em falta.
Art. 6l? É vedado ao militar:
I ~ O uso de uniforme em circunstâncías ou condições diferentes das
que são estabelecidas em Lei especial
ou neste Regulamento;
II ~ O uso, com os uniformes, de
qualquer peça não prevista neste Regulamento ou em ato dele decorrente:
III - O uso de uniforme em desacordo com as especificações;
IV O uso, com traje civil, de
peças características dos uniformes da
Marinha;
V - O emprego, de forma visível,
nos uniformes, de qualquer objeto de
uso ou de adorno, tais como: caneta,
lapiseira, corrente de relógio, chaveiro,
pregador de gravata, lenço, etc;
VI - O uso de qualquer sinal de
luto nos uniformes, salvo quando houver determinação geral nesse sentido;
VII - O uso de uniforme em baile
à fantasia;
VIII - O uso de peças de uniforme
completa ou parcialmente desabotoadas, salvo nos casos estabelecidos;
IX - O uso de peças ou uniformes
estrangeiros semelhantes aos estabcIecídos neste Regulamento; e
X - O uso de distintivos de quaisquer natureza, inclusive de cursos,
que não os autorizados.
Art. 7l? Cabe aos Comandantes dos
Distritos e Comandos Navais, ou por
delegação às demais autoridades sediadas em terra, em suas áreas de
jurisdição, exercer ação fiscalizadora,
inclusive junto a estabelecimentos de
ensino, corporações, empresas ou organizações de qualquer natureza, de
modo a não permitir que índívíduos
não pertencentes à Marinha usem
uniformes ou distintivos, insígnias e
emblemas que possam ser confundidos
com os previstos neste Regulamento
ou em atos dele decorrentes.
Parágrafo único. A ação fiscalizadora deverá considerar que algumas
peças dos uniformes da Marinha são
de uso universal.
Art .. 8l?. Os mllrtares que part.lclparem fardados de soíentdades militares,
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atos sociais ou rtualsquer outras atividades deverão fazê-lo no mesmo uniforme, observando cada ocasião de

per si.

Art. 99 O militar que, por qualquer

circunstância, comparecer a uma cerimônia fazendo uso de uniforme dife...
rente daquele que para ela tenha sido
determinado, deverá retirar-se ime-

diatamente.
Art. 10. Diariamente será deterzm ..

nado pela autoridade competente o
"Uniforme do Dia", que vigorará, a
partir das 3 horas do dia para que
rol determinado até às 8 horas do
dia seguinte.
§

19 88.0 autoridades competentes

tiara

Dia":

determinar

c

"Uniforme

do

I ~ Comandante de Distrito Naval;
II
Comandante de Comando
1'7:1'.'al;

IH. Marinha,
gncão de
Comando

Autoridade mais arrdza na
sediada em terra, pora deleComandante de Dlstrtto ou
Naval, fora das cidades sedes desses Comandos;
IV
Comandante mais Antigo
Presente, quando no mar ou no es-

trangeiro.
§ 29

Excepcionalmente. e mediante

comunicacâo prévia à autoridade responsável. poderá o Comandante Mais
Antigo Presente determina-r o "Uniforme do Dia".
~ 39 Nas áreas onde as condições
climáticas parmttlrem. o "Uniforme
do Dia" poderá ser determinado por
períodos maiores ao estabelecido neste
artigo.
~ 49 Para os fins deste artigo, toda.
autoridade militar, ao planejar a realização de solenidade militar ou ato
social. deverá solicitar à autoridade

competente, em sua área, a determinação de uniforme compatível com o
vulto da solenidade ou ato a ser realizado. caso o "Uniforme do Dia" não
expresse uma correspondência adequa.da.
§ 59 Poder-ão ser determinados como
"Uniforme do Dia" os dos Grupos
Alexandrino, Azulou Branco.
Art. 11. O militar, quando untformízado, náo poderá apresentar 0.5-

pecto fislonõmlco diferente daquela
C'OIn QÜ'2 está

Identificado.

EXECUTIVO

Art. 12. O militar, armado, desco-

bnr-se-é:

I - Quando em terra: em locais
cobertos quando das passagens de
cargo e nos recintos privativos de
qualquer autoridade ou nos destinados
a diversões, assembléias, reuniões, serviços religiosos, nos cortejos fúnebres,
atos de sociedade civil ou militar que
exijam eSS2 procedimento €. desde
(}11'2 a SU9. presença nesses recintos ou
ates não esteja condicionada ao d~
sempenho de tarefa de caráter estritemente militar, tais como guarda,
pollctamento, ordenança, etc. que
obriguem à condição de não tirar a
cobertura:
Ir - Quando a bordo: nos recintos
privativos de qualquer autoridade ou
nos loca-is destinados a cerimônias
fúnebres ou religiosas e na Praca
D' Armas, refeitórios, camarotes e ê,JÓjamentos;

In - Para içar e arriar a Bandeira
Nacional.
Art. 13. O militar, desarmado, descobrir-se-á:
I - Quando em terra: nos recintos
privativos de qualquer autoridade ou
nos destinados a diversões, assembléias. reuniões, serviços religiosos,
nos cortejos fúnebres e atos de soc!cdade civil ou militar que exijam esse
procedimento;
II - Quando a bordo: rIOS locais especificados para a situação do militar
armado;
IH - Para ralar com senhoras;
IV - Nos elevadores quando neles
víaj ar alguma senhora; e
V - Para içar e arriar a Bandeira
Nacional.
Art. 14. Para saudar civis, inclusive
senhoras e prelados, o militar fardado
-nâo deve descobrir-se, e sim, fazer a
saudação militar, exceto quando após
a saudacâo a uma senhora, se fizer
necessário o aperto de mão.
l'... rt , 15. O militar que, comparecendo armado a ato social, tiver de
deixar ele parte ainda que temporariamente, a sua cobertura, para parttcipar do referido ato social, deverá,
também desarmar-se e 1'5.0 1"118-15 -001'tal' ll~':â~.·

-

-

_. "

Art . 15. O müttar devcrà trazer 3.2
hlV8.B calçadas, quando estiver arma-
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do, e as trará calçadas ou segurandoas em uma das mãos, quando estiver
desarmado. Porém, nunca poderá estar com somente uma das mãos calçada, de luva, e nem tê-las presas a
qualquer parte do uniforme. Descalçará as luvas sempre que se descobrir.
Parágrafo único. Os Aspirantes,
quando a passeio e armados de espadirn. são dispensados de trazer as
luvas calçadas.
Art. 17. Quando, por qualquer circunstância, o militar tirar a sua espada ou espadlm, conservando o tahm,
o gato da pernada maior deverá ser
preso ao gato superior da pernada
menor.
Art. 18. Proceder-se-ão inspeções
na andaina de uniforme dos Cabos,
Marinheiros e Soldados, pelo menos
uma vez por trimestre, com a finalidade de verificar se cada praça possui
a sua andaina de uniforme completa,
em bom estado e devidamente marcada.

Art. 19. O Comandante ou Diretor
poderá permitir, nas condições previstas por Ordem Interna, leilão de
peças arrecadadas ou mesmo cessão
de peças de um Cabo, Marinheiro ou
Soldado a outro, por necessidade do
serviço; nestes casos, as peças serão
contramarcadas sendo riscado o número já existente e impresso o novo
número, acima ou ao lado deste.
Quando assim acontecer, referência
especial deverá ser feita nos assentamentos da praça. Fora das condições
estabelecidas neste artigo é proibida a
troca, venda ou cessã-o de peças de
uniforme.
Art. 20. Para o ato de "Mostra de
Uniforme", a autoridade que a determinar poderá estabelecer quaisquer
dos uniformes previstos neste Regulamento.
Art. 2l. Os militares da Reserva,
quando em comissão ou convocados,
deverão prover-se dos uniformes necessários ao desempenho das funções
Que eventualmente exerçam.
Art. 22. Cabe ao Ministro na Marinha baixar os atos compíeurentares
a este Regulamento, relativamente aos
assuntos seguintes:
I - Descrição das peças dos uniformes;

II Uniformes e peças para os
Serviços Especializados;
IH - Condecorações;
IV - Distintivos especiais;
V
Específrcacões do material
usado na conreccâo dos uniformes B
todos seus componentes:
VI - Complementacâo dos uniformes e estabelecímenfo de peças e
equipamentos não previstos neste Regulamento 'para os militares em paradas, em campanha, em fainas marrnhelras, em efetivo serviço e em condições especiais; e
VII - Regulamentação do uso do
traje civil pelos militares.
Art. 23. Para os fins deste Regulamenta, o estabelecido para Oficiais
estende-se
aos
Guardas-Marinha,
salvo quando expressamente constar a
exceção.

Art. 24, Os uniformes dos Aspirantes, dos alunos dos estabelecimentos e
núcleos de formação de pessoal da
ativa e da reserva, e dos funcionários
e contratados civis, serão estabelecidos
e regulados de acordo com Instruções
baixadas pelo Ministro da Marlnha .
Art. 25. Os casos omissos serão solucionados pelo Ministro da Marinha.
CAPÍTULO II

Da Classificação - Composição e uso
dos Uniformes Básicos

Art. 26. A classlflcaçàc, a composição e o uso dos uniformes são adiante
especificados por grupos, citando-se,
quando couber, os uniformes para o
pessoal do Corpo de Fuzileiros Navais
(CF'N) que diferem dos estabelecidos
para os demais Corpos e Quadros da
Marinha, e também, quando necessário, para o Corpo do Pessoal Subalterno da Armada (CPSA) .
I - Grupo Gala
a)

-

Sobrecasaca e Garance (l.1)
Para Oficial:

Sobrecasaca ou Dólmã garance para

o CFN
Calça de sobrecasaca
Boné con1 capa branca
Passadeiras
Condecorações e Medalhas
Espada, 'I'alím e Fiador (quando
armado)
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cinta do 'I'allm, somente para o

CFN
Cantisa branca ou cantiseta branca
de meia manga para o CFN
Colarinho duro, singelo, fixado à

gola, para o CFN

Luvas brancas (quando armado)
Insígnias nos punhos
Gravata preta de laço vertical, exceto para o CFN
Sapatos pretos
Meias pretas
- Para Praça:
Usar, em correspondência, o 4.1.
- Serão usados: nas solenidades
oficiais; reuniões ou cerimônias em
que se exija o fraque aos civis e em
reunião social solene de caráter particular.
b) Sobrecasaca e Ci§..rance para desfile (1.2)

- Para Oficial:
Igual ao 1.1. Acrescentar polainas
brancas, exceto para o CFN, que
usará coturno e substituirá a calça de
sobrecasaca pela calça azul e o bane
por capacete. Há a obrigatoriedade de
ser armado.
- Para praça:
As do CPSA usarão, em correspondência, o 4.2 e as do CFN o 7.1
- Serão usados: em desfiles e formaturas.
c) Sobrecasaca e Garance mista
para desfile (1. 3)
- Para Oficial:
Igual ao 1.1, exceto calça de sobrecasaca. Acrescentar calça branca, e,
para o CFN, substituir os sapatos por
coturno e o boné por capacete. Há a
obrigatoriedade de ser armado.
- Para praça:
As do CPSA usarão, em correspondência, o 3.2 e as do CFN o 7.2.
- Serão usados: em desfiles e formaturas ,
d) Sobrecasaca e Garance com barretas (l,4)
- Para Oficial:
Igual ao 1.1, exceto as Condecorações e Medalhas que serão substituidas por barretes. Sempre desarmado.

- Para Praça:
Usar, em correspondência, o 4.3
- Serão usados: como descrito para
o LI.
- Os Oficiais do Corpo de Saúde e
dos Quadros de Oficiais-Auxiliares, de
Capelães Navais, Práticos e Complementar, somente necessitarão possuir
os uniformes com sobrecasaca quando
determinado para desempenho de
missão específica.
e) Casaca (1.6)
- Para Oficial:
Casaca
Calça de sobrecasaca
Boné com caca branca
Passadeiras
Miniaturas e Condecorações
Camisa oranca de peito duro
Colarinho duro de pontas viradas
Colete de Casaca
Insígnias nos punhos
Gravata branca horizontal
Sapatos pretos
Meias metas
- Para Praça:
Os Sunofícíars e Sargentos usarão,
em correspondência, o 4.7 e os Cabos, Marinheiros e Soldados o 4.1.
- scra usad»: nas solenidades oficiais; recepções ele gala ~ reuniões
ou cerimônia em que se exija a CJ,saca aos civis. E de posse obrtgatória para os Oficiais-Generais, Oficiais
em missão permanente no exterior,
Oficiais dos Gabinetes da Presidência da República, do Ministro da Marinha, do Chefe do Estado-Maior das
Forças Armadas e do Chefe do Estado-Maior da Armada e ainda para
Oficiais no desempenho de missão
específica, quando ordenado.
II Grupo Jaqueta
a) Jaqueta manca (2,I}
- Para Oficial:
Jaqueta branca
Calça de sobrecasaca.
Boné com capa branca
Platinas
Miniaturas
Camisa branca
Colete de casaca
Gravata preta de laço horizontal
Sapatos pretos
Meias pretas
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- Para Praça:
Os Subofícíais e Sargentos usarão,
em correspondência o 4.7 e os Cabos, Marinheiros e Soldados o 4.1.
- Será usado: nas reuniões ou cerimônias em que se exija o "Dinner
Jacket", "Summer" ou "Smokíng'
aos civis . .:É de cesse obrigatória para
os Ofícíats-Generaís, Oficiais em missão permanente no exterior; Oficiais
dos Gabinetes da Presidência da República e -to 'Ministro da MarinhaOficiais integrantes de Estados-Maio':'
res e Gabinetes ue Oflciaís-Generaís;
Comandantes ou Diretores de Organizações Militares; Adjuntos; Assistentes e Ajudantes de Ordens e ainda
para os Oficiais no desempenho de
missão específica, quando ordenado"
b) Jaqueta Azul (2.2)
- Para Oficial:
Igual a ?-.1, exceto a Jaqueta, que
será azul, tendo ínsígnías nos punhos
ao invés de platinas.
- Para Praça:
Os Suboríclals e Sargentos usarão,
em correspondência, o 4.7 e os Cabos,
Marinheiros e ôoidados o 4. 1.
- Será usado: corno descrito para
o 2.1, mas somente nu exterior . .:É de
posse obrigatória para 0S Ofícíais em
missã-o permanente no exterior, a critério do àdído Naval da área.
III - Grupo Acexaruiríno
a) Alexandrino (3.1)
- Para Oficial, Subofícíal e Sargento:
Jaquetão azulou Túnica azul para
o CFN
Calça branca
Boné com capa branca
Condecorações e Medalhas
Espada, 'I'alím e Fiador (quando
armado), exceto para os 2.° e 3.° Sargentos
Camisa branca
Luvas brancas (quando armado)
Insígnias nos punhos para Oficial
e Suboficial
Insígnias douradas para Sargentos
Gravata preta ae laço vertical
Cinto branco
Sapatos brancos
Meias brancas
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- Para Cabo, Marinheiro e Soldado:
Gandola azulou dólmã azul para
o CFN
Calça branca
Chapéu oranco ou gorro branco
para o CFN
Condecorações e Medalhas
Gola, Lenço e Fiel, exceto para J
CFN
Camiseta branca de meia manga
Colarinho duro, singelo, fixado a
gola para a CFN
Insígnias encarnadas para o CPSP..
e douradas
.om fundo encarnado;
para o CFN
Cinto branco externo para o CFN
Cinto preto ou cáqui para o CFN
Sapatos pretos
Meias pretas
- Será usado: em cerimônias militares; apresentações e visitas.
b) Alexandrino para desfile (3,2)
- Para Oficial, Suboficial e Sargento:
Igual ao 3.1, exceto os sapatos que
deverão ser pretos. Acrescentar perneiras, a obrtgatcrledade de ser armado para Oficiais Suboftcíars elos
Sargentos e eq..n pamento para armament-o para os demais Sargentos. 03
Oficiais do CFN usarão o 1.3 e os
Suboficiais e Sargentos do CFN usarão o 7.2.
- Para Cabo, Marinheiro, e Soldado:
Igual ao 3.1. .Acerscentar perneiras e equípamentc para armamento.
Os Cabos e Soldados do CFN usaria
o 7.2.
- Será usado: em desfiles e formaturas. As Praças, também, o usado em correspondência ao 1. 3. Os
Cabos e Marinheiros do CPSA, aíndn
substituindo o .... hapéu por capacete,
o usarao no "Serviço de Guarda"
deixando de usar condecorações e me~
dalhas.
c) Alexandrino com barretas (3.3)
ge;rto?ara Oficial, Suboficial e .BarIgual ao 3.1 exceto as Condecorações e Medalhas que serão substituidas por barretaa.
Sempre desarmado.
- Para Cabo, Marinheiro e Soldado:
Igual ao 3.1, exceto as Condecorações e Medalhas que serão substtturdas por barretes.
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- Será usado: em cerimônias militares; apresentações: visitas ou representações e licenças. Para Os Cabos e Marínheíros do CPSA, é o umforme para o serviço de externo e ordenança, acrescentando perneiras e
equipamento para armamento; também, para os Cabos e Soldados co
CFN, substítulndc o sapato por coturno e acrescentando o equipamento
para armamento. Excepcionalmente,
os Cabos e Marinheiros do CPSA c
usarão no efetivo serviço, acrescentando o equipamento de serviço e retirando as carretas.
d) Alexandrino para Serviço (3.4)
- Para Ofíclal, Subofícíal e Sargento:
Igual ao 3.3, exceto barretas, Aci-es..
centar o equí oamento de serviço
quando no efetive serviço. Quando a
natureza do serviço o exigir, o CFN
também trocará os sapatos por CQturno e o boné por capacete.
- Para Cab..), Marinheiro e Bojdado:
Igual ao 3.3, exceto barretas. chapéu, gola e lenço. O CPSA acrescentará o caxangá , Acrescentar o equipamento de serviço quando no efetivo serviço, que para o CFN substítitui o cinto branco externo. Nessa
situação, o CFN, também, trocará .)8
sapatos por cotumc E. o gorro por capacete.
- Será usado: como o 3,3 pelos
Oficiais, Bubofíciais e Sargentos. Os
Oficiais e Praças 0 usarão, também,
no efetivo servtco E'- no trabalho normal diário iTl3.S, somente nas OM em
que as condições de apresentação o
exigirem; a bordo dos navios nas entradas e saídas "1.8 portos e em todas
as OM quando ) .l eglme for de "Domingo". Os Ca!J05 e Marinheiros do
CPSA, ainda, s.tcstítuindo o caxanga
por capacete, e acrescentando perneiTaS o usarão no 'Serviço de Guarda'
- O "Uniforme do Dia" será, obngatorfamente, !J Alexandrino no dia
11 de junho.
IV - Grupo 4zul
a) Azul (4.1)
- Para Oficial, Suboficial e Sargento:
.Iaquetão azulou túnica azul para
o CFN
Calça azul
Boné com ~~),P~ branco,
Condecorações e Medalhas

Espada, 'I'alfm e Fiador (quando
armado), exceto para os 2.0 e 3. 0 88,1'-

gentes

Camisa r ranca
Luvas brancas (quando armado)
Gratava preta de laço vertical
Insígnias nos punhos para Oficial.
e Suboficial
Insígnias .~ouradas para Sargentos
Cinto preto
Sapatos pretos
Meias pretas
- Para Cabo, Maxlnheiro e Soldado;
Gandola azul ou Dolmã azul para
o CFN
Calça azul
Chapéu
branco ou gorro branco
para o CFN
Condecorações e Medalhas
Gola, Lenço e Fiel, exceto para o

CFN

Camiseta oranca de mera
manga
Colarinho duro, singelo. ;l.xado â
gola, para o CFN
Insígnias encarnadas para o CPSA
e douradas com fundo encarnado
para o CFN
Cinto oranco externo para o CFN
Cinto preto ou cáqui para o CFN
Sapatos pretos
Meias pretas
- Será usado: em cerimônias militares; apresentações, visitas e reunião solene de .aráter particular. As
Praças o usarão em correspcndêncía
ao 1.1 e os Cabos, Marinheiros e Soldados, em correspondência, também,
com os 1.5, 2,1 e 2.2.
b) Azul para desfile (4.2)
- Para Oficial, Suboflcíal e Sargento:
Igual' no 4.1. Acrescentar perneírna
brancas, " obrígatorledade de ser ar"
mado para ortciaís. Subofícíaís e f-s.
Sargentos e equipamento para armamento para os demais Sargentos.
Os Oficiais do CFN usarão o 1.2 e r;,:;
Suboficiais e Sargentos- do CFN usarão o 7.1.
- Para Co.bo, Marinheiro e Soldado:
Igual 10,0 4.1. Acrescentar perneiras
e equipamento para armamentv. 'JEi
Cabos e Soldados ao CFN usarão o 7.1.
- Será usado: em desfiles e formaturas. As Praças o usarão em COl'respondêncía ao 1 2. Os Cabos t;; Ma-
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rfnheíros do ';PSA. ainda, substituindo o chapéu por capacete, o usarão no "Serviço de Guarda", deixando de usar condecorações e medalhas.
c) Azul com carretas (4.3)
- Para Oficial, Suboficial e Sargento:
Igual ao 4 1, exceto Condecorações
e Medalhas que serão substituídas por
barretes.
Se-c ore desarmado.
Para Cabo, Martnheíro .; Soldado:
Igual ao 4 1, exceto Condecorações
e Medalhas que serão substituídas por
carretas.
- Será usado: em cerimônias rrulitares: apresentações: visitas ou representações; licenças; atos socíars
quando se exija o "passeio completo"
para os -uvís: t-ânsito ; viagens e em
cerimônias
fúnebres As Praças J
usarão em correspondência ao 1.4.
Para os Canos e Marinheiros do ....
CPRA é o uniforme para o serviço de
externo e ordenança, acrescentando
perneiras e equipamento para armamenta; também, os ra os Cabos e Soldados do~FN substttuíndo o sapar.. )
por coturnc e .':tnrescentalldo :J equtpamento cara -crmamento . Excepcionalmente, os Cabos e Marinheiros do
,CPSA o usar-ao no efetivo serviço,
acrescentando 0 ...quipamento de eerviço e retirando as barretas.
d) Azul para () Bervtçc ~4.4)
- Para Oficial, Suboficial e Sarg-ento:
Igual ao 4.3, exceto barretes. Acrescentar o equmamento de serviço
quando -'10 efetivo serviço, e, o CFN
quando a natureza do serviço o exigir, também vubstatuír os sapatos por
-coturno e o boné per capacete.
- Para Cabo, Marinheiro e Soldado:
Igual ao 4.3, exceto barretas. chapéu, gola e lenço. O ~PSA acrescen .
tará o caxangá , Acrescentar o equipamento de serviço quando nr- efetivo
serviço, que para o CFN substitui o
cinto branco externo. Nesta situa-çâo, o CFN tam bém, trocará os sapatos por coturno e o gorro por capacete.
- Será usado: como o 4.3, exceto
para os Cabos, Marínheíros e Soldados. Os Oficiais e Praças o usarão,
também, ::1.0 efetivo serviço e no trabalho normal dtáríc DIas, somente
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nas OM em que as condicões de apresentação o exlgtrem: a bordo dos navios nas entradas e saidas de cortes
e em todas as uYl quando o regime
for O de "Domingo".
Os Cabos e Marinheiros do CPSA,
ainda, substituindo o caxangà por capacete e acrescentando perneiras, i)
usarão no 'Serviço de Guarda".
e) Azul de Verão (4.5)
- Para Oficial, Suboficial e Bargento:
Calça azul
Boné com capa branca
Camisa branca de meia manga
Camiseta de meia manga (FaCUltatívor
Platinas para Oficial e Suboficial
Insígnias douradas para Sargentos,
sendo com fundo encarnado para o

CFN

Barretas
Cinto preto
Sapatos pretos
Meias pretas
- Para Cabo, Marinheiro e Soldado:
Calça azul

Chapéu branco ou gorro branco
para o CFN
Camisa especial de meia manga
Insígnias azul para o CPSA e encarnada para o CFN
Cinto preto ou cáqui para o CFN
Sapatos pretos
Meias pretas
- Será .isado: em cerimomas militares; apresentações: visita." ou representações; licenças;
aros sociais
quando se exija o traje esporte para
os civis; trânsito to em viagem.
1) Azul de Verão para o Serviço
(4.6)

- Para Cabo, Marinheiro e 801gente:
Igual ao 4 3, exceto barretas.
Acrescentar o equipamento de serviço
quando em efetivo serviço.
- Para Cabo, Marinheiro e Soldado:
Igual ao 4.5, substituindo, para o
CPSA, o chapéu por caxangá, e para
o CPSA e CFN, a camisa especial de
meia manga por camiseta branca de
meia manga. Acrescentar o equipamento de serviço quando em efetivo
serviço.
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_ Será usado: como o 4.5 pelos
Oficiais, Suboficiais e Sargentos. Os
Oficiais e Praças o usarão, também,

no efetivo

serviço, exceto

no de

"Guarda", e no .brabalho normal dia

rio, mas somente nas OM em que
as condições de apresentação () exigirem; a bordo dos navios nas entradas e saídas de portos e em todas
as OM quando J regime for de "Do-

mingo' .
g)

Azul Social (4.7).

-

Para Oficial, Suboficial e Sar-

gento:

Igual ao 4.3, exceto a gravata que

deve ser substituída

pela gravata

preta de laço horizontal.
~

Para Cabo, Marinheiro e Sol-

dado:

Igual ao 4.3.

-

Será usado: nas reuniões ou ce-

rimônias em que se exija o "Smoking" ou "Summer" para os civis,

quando a natureza do evento não
exija o 2.1 para os Oficiais. Os Suboficiais e Sargentos,
usarão em
correspondência aos 1.5, 2.1 e 2.2.

°

a)

V - Grupo Branco
Branco (5.1).

Para Oficial, Subofíclal e Sargento:
Dólmã branco ou túnica branca paraoCFN.
'
Calça branca.
Boné com capa branca.
Condecorações e Medalhas.
Espada, Talim e Fiador (quando ar;
mado) , exceto para os 2.° e 3.° Sargentos.
Camiseta branca de meia manga,
exceto para o CFN.
Camisa branca para o CFN.
Colarinho duro, singelo, fixado à
gola, exceto para o CFN.
Luvas brancas (quando armado).
Gravata preta de laca vertical para
o CFN.
.
Platinas para Oficial e Suboflclal ,
Insígnias douradas para Sargentos
do CPSA e douradas com fundo encarnado para os do CFN.
Cinto branco.
Sapatos brancos.
Meias brancas.

EXECUTIVO

- Para Cabo, Marinheiro e 801dado:
Gandola branca ou dólmã branco
para o CFN.
Calça branca.

Ohapeu oranco ou gorro branco
para o CFN.
Condecorações e Medalhas.
GOla, Lenço e Fiel, exceto para o
CFN.
Camiseta branca de meia manga.
Colarinho duro, singelo, fixado à
gola, para o CFN.
Insignias azul para o CPSA e douradas com fundo encarnadc para o

CFN.

Cinto branco externo para o C-T<'N.
Cinto preto ou cáqui para o CFN.
Sapatos pretos.
Meia-s pretas.
- Será usado: como estabelecido
para o 4.1 exceto quanto a correspondência.
b) Branco para desfile (5.~).
- Para Oficial, Subofícíal e Sargento:
Igual ao 5.1 exceto os sapatos que
deverão
ser pretos e o boné, para
o CFN que será substituído por
capacete. Acrescentar perneiras, exceto para o CFN, que usará coturno
em
substltulção aos sapatos, e, a
obrigatoriedade de ser armado para
Oficiais, Suboficiais e L° Sargentos e
equipamento para armamento para os
demais Sargentos.
- Para Cabo, Marinheiro e SOldado:
Igual ao E, 1, exceto os sapatas e
o gorro, para o CFN, que deverão
ser substituídos por coturnos e capacete. Acrescentar
perneiras, exceto
para o CFN, e equipamento para armamento.
- Será usado: como estabelecido
para o 4.2, exceto quanto a correspondência.
c) Branco com barretas (5.3).
- Para Oficial, Sl1boficial e Sargento:
Igual ao 5.1, exceto Condecorações
e Medalhas que serão substttuidas por
barretas. Sempre desarmado.
- Para Cabo, Marinheiro e 301d~do:

Igual ao 5.1, exceto Condecorações
e Medalhas que serão substituídas por
barretas.
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- Será usado: como estabelecido
para o 4.5, exceto quanto oi conespondêncía ao 1.4 para Praças.
â) Branco para o Serviço (5 4).
- Para Oficial, Suboficial e Sargento:
Igual ao 5.3,
exceto
barretas ,
Acrescentar o equipamento de serviço
quando no efetivo serviço, e par.a O:
CFN. quando a natureza do servtço
o exigir, também substituir o sapato
por coturno e o boné por capacett.
- Para Cabo, Marinheiro e soldado:
Igual ao 5.3, exceto barretas, chapéu, gola e lenço. O CPSA acresceotará o caxangá . Acrescentar o equipamento de serviço quando no efetivo
serviço que, para o CFN, subst.ít.ut o
cinto branco externo. Nesta situação,
o CFN, também, substituirá ')S sapatos por coturno e gorro por capacete.
- Será usado: como estabelecido
para o 4.4.'
e) Branco de Verão (5.5).
- Para Oficial, Suboficial e Sargento:
Calça branca.
Boné com capa branca.
Camisa branca de meia manga.
Camiseta branca de meia manga
(Facultativo) .
Platinas para Oticial e subonerat.
Insígnias douradas para Sargento
do CPSA e douradas COh1 fundo encarnado para os do CFN.
Barretas.
Cinto branco .
Sapatos brancos.
Meias brancas.
- Para Cabo, Marmhelro e Soldado:
Calça branca.
Chapéu branco ou gorro branco para o CFN.
Camisa especial de meia manga
Insrgnías azul para o CPSA e encarnada para o CFN.
Cinto preto ou cáqui para o CFN.
Sapatos pretos.
Meias pretas.
- Será usado: como estabelecido
para o 4.5.
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j)

Branco de Verão para o Serviço

(5.6l.

- Para Oficial, tuboficial e Sargento:
Igual ao 5.5 exceto barretas, acrescentar o equipamento de serviço
quando em efetivo serviço.
- Para Cabo, Martnheírc e Soldado:
Igua. ao 5.5, substituindo, para o)
CPSA o chapéu por caxangá e para
o CPSA e CFN a camu,a especi.it ne
meia manga pela camiseta brane.r de
n.eía manga. Acrescentar o equiparnento de serviço quando em etetrvo
serviço.
- Será usado: como o estabelecido
para o 4 6.
VI -

Grupo Trabalho

Cinza - Cáqui - Mescla (6.1).
Para Oficial, Subofícíal e Sargento:
Calça cinza ou cáqui para o CFN.
Camisa cinza de meia manga ou
cáqui para o CFN.
Boné com capa cinza ou cáqui para
o CFN
Barretas
Distintivos de metal na gola, para
Oficiais e Bubofícíaís
Jnsígriías douradas para os Sargentos
Cinto preto ou cáqui para o CFN
Sapatos pretos
Meias pretas
- Para Cabo, Marinheiro e Soldado:
Calça mescla escuro ou cáqui para
o CFN
Camisa mescla claro de meia manga ou gandola cáqui de meia manga
para o CFN
Caxangà ou gorro cáqui para o
a)

CIo'N
Jnsignías pretas

Cinto preto ou cáqui para o CFN
Sapatos pretos para o CPSA e coturnos para o CFN
Melas pretas ou especial para o
CIo'l\J

-

Será usado: no trabalho normal

díárro: no deslocamento, em viatura

oficial, entre DM de uma mesma ctdade e nas licenças em OM localiza-
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das em pequenas cidades, a critério
da aUI""
:ie competente. Para Oficiais, Suboficiais e Sarr
"'8 será

usado, tam bem, em viagens de estudo

ou de tnspeçâo e, ainda, nos desloca-

mentos da residência para a OM, cu
entre OM de uma mesma cidade.
q" -ido se fizerem em viatura ofíclal

ou particular. a critério da autoridade competente.
b) Cinza -

Cáqui -

Mescla Inter-

no (6.2)
_

Para Oficial, Suboficial e Sar-

gento:
igual ao 6.1, exceto

barretas, o

boné, que será subatttuído pelo gorro
cinza ou cáqui com distintivo metálico e a calça. que será substituída pela

calça cinza ou cáqui interna. OS
Sargentos, também, trocarão as insígnias douradas por pretas.
-

Para Cabo, Marinheiro e Sol-

dado:

Igual ao 6.1. A camisa poderá ser
substãtuída pela camisa mescla de

manga comprida ou gandoIa cáqui,
mediante determinação do Comandante ou Diretor da OM.
- Será usado: internamente, no
trabalho normal diário a bordo, na
tropa, nas OM industriais ou de ensino e nas Bases. Será o uniforme
para o serviço de quarto em viagem,
acrescentando as peças complementares previstas.
- Poderá ser usado com camiseta
branca de meia manga pelos Cabos,
Mat-lnhelros e Soldados, ao invés rte
camisa ou gandola desde que determmado pelo Comandante ou Diretor,
a fim de atender faina especta r.
c) CInza Cáqui - Mescla para
o Serviço (6.3)
- Para Oficial, Suboficial e Sargento:
Igual ao 6.1, exceto barretas. Acrescentar o equipamento de serviço.
Para o CFN, quando a natureza do
serviço o exigir, substituir, também,
o boné por capacete, o sapato por coturno e a calça cáqui pela interna.
- Para Cabo, Marinheiro e Soldado:
Igual ao 6.2. Acrescentar o equipamento de serviço. Para o CFN, substituir, também, o gorro por -voacete .
- Será usado: no efetivo serviço,
exceto a bordo dos na vias nas entradas e saídas dos portos, nos regi-

mes de "Domingo" e quando as condições peculiares da OM exigirem o
uso dos 3.4, 4.4, 4.6, 5.4 ou 5.6. Os
Cabos e Marinheiros do CPSA, ainda, substituindo o caxangá por capacete e acrescentando perneiras, o
usarão no "Serviço de Guarda".
- Poderá ser o uniforme para o
serviço de externo e ordenança, a
critério da autoridade competente,
devendo, neste caso, o CPSA acrescentar perneiras e o CFN manter o
gorro.
d) Bermuda Cinza - Cáqui - Mescla (6.4)
- Para Oficial, Suboficial e Sargento:
Bermuda cinza ou cáqui para o

CFN

Camisa cinza de meia manga ou cáqui para o CFN
Gorro cinza ou cáqui para o CFN
Distintivo de metal na gola e gorro, para Oficial e Suboficial
Insignias pretas para Sargento
Cinto preto ou cáqui para o CFN
Sapatos pretos
Meias pretas
- Para Cabo, Marinheiro e Soldado:
Bermuda mescla escuro ou cáqui
para o CFN
Camiseta branca de meia manga
Caxangá ou gorro cáqui para o
CFN
Cinto preto ou cáqui para o CFN
Sapatos pretos para o CPSA e CFN
ou coturno para o CFN
Meias pretas ou especiais para o
CFN
- Será usado: internamente, a
bordo, na tropa, em OM industriai.s
ou de ensino e nas Bases, quando
determinado pelo Comandante ou Diretor.
VII - Grupo Desfile
a) Garance de parada (7.1)
- Para Suboficial e Sargento do
CFN;
Dólmã garance
Calça azul
Capacete
Platinas para Suboficial
Insígnias douradas para Sargento
Condecorações e Medalhas
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Espada, Tallm e Fiador (exceto para os 2.° e 3.° Sargentos)
Equipamento para armamento para
2.° e 3.° Sargentos
Camiseta branca de meia manga
Ooíarlnno duro, singelo, fixado à
gola
Luvas brancas
Cinto preto
Coturnos
Melas especiais
- Para Cabo e Soldado do CFN:
Dólmã garance
Calça azul
Capacete
Instgmas douradas com fundo encarnado
Condecorações e Medalhas
Camisete branca de meia manga
Colarinho duro, singelo, fixado à
gola
Equipamento para armamento
Cinto cáqui
Coturnos
Meias especíaís
- Será usado: em correspondência
aos 1.2 e 4.2. Será de posse obrigatória para os Suboficiais e Sargentos
e mantido como equipamento das Organizações Militares para uso de Cabos e Soldados.
b) Garance mista de parada (7.2)
- Para Praça do CFN;
Igual ao 7.1, exceto a calça azul
que será substituida por c a I ç a
branca.
- Será usado: em correspondência
aos 1.3 e 3.2.
CAPÍTULO

Da

rrr

ctassitícação e uso das
insígnias

Art. 27. As ínsignías dos Oficiais
de Marinha são formadas de estrelas
e/ou galões dos seus postos encimadas pelos distintivos dos Corpos e/ou
Quadros a que pertençam. As ínsígnías das Praças são formadas de divisas de suas graduações encimadas
pelos distintivos da especialidade que
possuam.
Art. 28. A distinção dos diversos
Corpos e Quadros se fará de acordo
com os distintivos descritos abaixo.
I -

Corpo da Armada:

Uma volta no galão médio superior. Quando de Oficial-General, o

de ombro será substituído por uma
ancora.
Corpo de Fuzileiros Navais:

11 -

Uma âncora e dois fuzis; os fuzis
cruzados segundo um ângulo de 140°;
a âncora na vertical, tendo sua haste passada pelo ponto de cruzamento
dos fuzis e as unhas sobre as coronhas.
III - Corpo de Engenheiros e Técnicos Navais:

Uma esfera armilar.
Corpo de Intendentes:

IV -

Uma folha de acanto, na
horizontal.
V -

posição

Quadro de Médicos:

Um caduceu, na postçâo horizontal,
ficando a cabeça da serpen ce 130brepassando o bastão.
VI -

Quadro de Farmacêuitcoe:

Uma taça com uma serpente e um
ramo de panaceía ; a serpente enroscada ao pé da taça e com a caoeça acima da borda da taça; o ramo de panaceia saindo de dentro da taça.
VII - Quadro de círurasoee- Dentistas:

Um caduceu de duas serpentes, na
posição vertical; as cabeças das serpentes, na altura do bastão e para ele
voltadas.
VIII -

Quadro de Professores:

Uma estrela de cinco pontas.
IX - Quadro de Otictaís-Auailiares:
Um losango envolvendo uma ânco-

ra; para o CFN, dois fuzis cruzados
sobrepõem á âncora.
X -

Quadro de Capelães Navais:

Uma cruz latina de pontas trttolíadas.
XI -

Quadro de Práticos:

Uma chumbada de prumo de mão,
na posíção vertical.
XII - Quadro de aliciais Músicos
do CFN:

Uma lira na posição verttcat.
XIII -

Quadro Complementar:

Um circulo envolvendo o ueuntívo
do Corpo a que se destina complementar.
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No caso do Quadro Comptementar
do Corpo da Armada o círculo envolverá uma âncora.
Parágrafo uníco , Os Oftcrais-Ge-

nerais de todos os Corpos e Quadros,
exceto do CFN, usarão nas platinas
além do distintivo do Corpo e Quadro,

urna âncora semelhante a do Corpo

da Armada.

Art. 29. Os postos e graduações da
Marinha são distinguidos segundo os
distintivos descritos abaixo:

I -

Almirante:

Punho -

Um galão largo e quatro

médios.

Platina - Cinco estrelas de cinco
pontas dispostas nos vértices de um
pentágono, bordadas na parte superior.
Colarinho e gorro - Como no ombro' em metal prateado.

II - Almirante-de-Esquadra:
Punho dios.

Um galão largo e três mé-

Platina - Quatro estrelas de cinco
pontas dispostas nos vértices de um
quadrado, bordadas na parte superior.
Colarinho e gorro ~ Como no ombro, em metal prateado.
III - vice-Almirante:
Punho - Um galão largo e dois
médios.
PIa tina - Três estrelas de cinco
pontas dispostas nos vértices de um
triângulo, bordadas na parte euperior ,
Colarinho e gorro - Como no ombro, em metal prateado.
IV - Contra-Almirante:
Punho - Um galão largo e um
médio.
Platina - Duas estrelas de cinco
pontas, dispostas em linha reta transversal, bordadas na parte superror .
Colarinho e gorro - Corno no ombro, em metal prateado,
V -

Capitão-de-Mar-e-Guer-ra:

Punho -

Quatro galões medros ,

Plattr.a -- Quatro galões largos.

Colarinho e gorro ~ Como no ombro, em metal dourado.
VI - Capitão-de-Fragata:
Punho - Três galões médios.
Platina - Três galões largos ,
Colarinho e gorro - Como no ombro, em metal dourado.

VII - Capitão-de-Corveta:
Punho - Dois galões médios e um
fino entre eles.
Platina - Dois galões largos e um
fino entre eles.
Colarinhu e gorro - Como no ombro, em metal dourado.
VIU ~ Capitão-Tenente:
Punho - Dois galões médios.
Platina - Dois galões largns .
Colarinho e gorro - Como lia ombro, em metal dourado.
IX - Primeiro-Tenente:
Punho - Um galão médio sobre um
fino.
Platina - Um galão largo e um fino, sendo o fino o mais externo.
Colarinho e gorro - Como no ombro' em metal dourado.
X - Segundo-Tenente:
Punho - Um galão médio.
Platina - Um galão largo.
Colarinho e gorro - Como no ombro, em metal dourado.
Xl - Guarda-Marinha:
Punho - Um galão fino, sendo para o Corpo da Armada sem d volta
indicativa.
Platina - Um galão fino, sendo para o Corpo da Armada sem a volta
indicativa.
Colarinho e gorro - Como no ombro, em metal dourado.
XII - Suboficial:
Punho - Uma divisa de galão dourado fazendo um ângulo com abertura de 1000 •
Platina - Como no punho.
Colarinho e gorro -- Como no punho, em metal dourado.
XIII - Primeiro-Sargento'
Cinco divisas de galão dourado ou
linha preta, fazendo urI\ ângurc com
abertura de 110°.
XIV - Segundo-Sargento:
Quatro divisas de galão dourado ou
linha preta, fazendo um ângulo com
abertura de 110".
XV - Terceiro-Sargento:
Três divisas de galão dourado ou
linha preta, fazendo um ângulo com
abertura de 110 0 •
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Cabo:
Duas divisas de linha encarnada,
azulou preta. para o CPSA, e de galão dourado, linha encarnada ou preta, para o CFN, fazendo um ângulo
com abertura de 120°.
XVII - Marinheiro:
Uma divisa de linha encarnada,
azulou preta, fazendo um ângulo com
abertura de 1209 , mas somente depois
de especializado.
XVIII - Soldado:
XVI -

Uma divisa de galão dourado ou
linhas encarnada ou preta, fazendo
um ângulo com abertura de 120°. mas
somente depois de especíalízado .
§ 1.° Os galões dos punhos e das
platinas serão aplicados, sempre, em
fundo azul.
§ 2.° Nas divisas dos Sargentos,
os galões dourados serão aphcadoa
em fundo azul para o CPSA e em
azulou encarnado para o CFN. Nas
de linha preta serão bordados em
fundo cinza ou caqui para o CFN.
§ 3.° Nas divisas dos Cabos e Marinheiros do CPSA as linhas encarnada. azul e preta serão bordadas ou
aplicadas sobre fundo azul, branco e
mescla, respectivamente. Nas dos Ca.,
boa e Soldados do CFN o galão [J0Urado e as linhas encarnada e preta
serão bordadas ou aplicadas sobre
fundos encarnado, branco e cáqui,
respectivamente.
Art. 30. Os Oficiais dos Corpos da
Armada e Fuzileiros Na vais usarão
os distintivos metálicos indicativos do
posto nas pontas do colartnno, no
gorro e nas ombreiras. Os Oflcíats
dos demais Corpos E.. Quadros e os
Suboficiais usarão no colartnhc es~
querdo o distintivo do seu respectivo
Corpo ou Quadro ou Especialidade e
no direito o do posto ou da graduaçâo. Nos gorros e ombreiras serão
usados somente os de postos ou da
graduação.
Art. 31. As Insígriías dos Sargentos
Cabos, Marinheiros e Soldados serão
usadas aplicadas no terço superior das
mangas de todos os uniformes previstos neste Regulamento.
Parágrafo único. Os Sargentos e
Cabos usarão as Insígnfas em ambos
os braços e os Marinheiros e Soldados, somente, no braço esquerdo.
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IV

Da Classificação e Uso dos Distintivos
Especiais

Art. 32. Os distintivos especiais autorizados a serem usados nos uniformes são os seguintes:
I - De Ministro do Superior 'T.I'Íbunal Militar.
II - Dos Cursos da Escola Superior
de Guerra.
III
De Submarinista.
IV - De Aviador Naval.
V - Dos cursos de especialização
para praças, como complemento de
suas insignias.
VI - De comportamento para Cabos, Marinheiros e Soldados,
VII - De identificação índivtoual.
VIII - De identificação da Organização Militar.
IX - Outros, cujas caracteristtcas
e uso sejam estabelecidos por ato do
Presidente da República ou do Ministro da Marinha.
Art. 33. O distintivo de Ministro
do Superior Tribunal MUitar compõe-se de quatro ramos de carvalho,
cada um com dois frutos, unidos dots
a dois pelos pés, de modo a formar
dois conjuntos idênticos. Cada conjunto sobrepondo-se a um V, díspostos num mesmo alinhamento vertacaf
e encimadas por uma esfera armilar.
Será usado no punho dos uniformes dos Grupos Gala, Jaqueta, Alexandrino, Azul, exceto os 4.5 e 4.6
e Branco, exceto os 5.5 e 5.6.
Art. 34. Os distintivos dos Cursos
da Escola Superior de Guerra serão
usados com os uniformes 1.4, 3.3, com
os dos Grupos Jaqueta, Azul, exceto
o 4.6, Branco, exceto ° 5.6 e com o
6.1, e deverão ser colocados verticalmente sr-nde o mais elevado a.
meio do bolso superior direito. dos
uniformes do Grupo Branco, observando a mesma posição :::oelativà nos
demais uniformes.
Art. 35. Os distintiv-os especiais cr,
tados nos itens III a VIII do Art. 32
terão suas caracteristicas e uso estabelecidos pelo Ministro da Marinha.
Art. 36. E' permitido o uso, de
no máximo, dois distintivos
espedais de cursos, dando-se preferência
aos de nível mais elevado e nunca
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2QO

um estrangeiro colocado acima de um
nacional.
CAPÍTULO V

Da Classificação e uso das Peças
Complementares

Art. 37. As peças complementares
são aquelas que não constam
da
composição dos Uniformes
Báaicvs
mas que poderão ser com eles usadas.
Art.

38.

A classificação e o uso

das peças complementares são adiante especffícadas por gr-upos, ct'ian-

do-se, quando couber, as relativas ao
Corpo de Fuzileiros Navais que dif'e-

rem das e.stabelecidas para os demais
Ccrpos e ~uadros da Marinha e, iambém, quando necessário para o Corpo

do Pessoal Subalterno da Armada.
I a)

Grupo Abrigo

Sobretudo.

. Para Oficial, Suboflcíal e ear-

gente:

Sobretudo Azul.
~ Será usado. quando as condições
climáticas o exigirem,
facultativamente, com os Uniformes 3.1, 3.3, 3.4,
4.1, 4.3, 4.4, 4.7; 5.1; 5.3 e 5.4.
- Usar distintivos metálicos nas
ombreiras, semelhantes, porém
de
tamanho maior aos previstos para colarinhos e gorros e de acordo :::oill o
estabelecido no Art. 30. Os Sargentos
usarão Insígnias iguais às dos uníformes do grupo azul.
- Será de posse facultativa, exceto quando determinada para :) desempenh-, de missão específica.
b) Japona.
- Para Oficial e praça:
Japona azul, exceto para o CFN.
Japona verde-mate para o CFN.
- Será usada, quando as condições
climáticas o exigirem
facultativamente, com os uniformes 4.5 4.6,5.5,
5.6, 6.1,6.2; 6.3 e 6.4 pelos' Oticiars,
Subofícíais e Sargentos e com todos
os uniformes, exceto os de desfile.
pelos Cabos, Marinheiros e Soldados.
- Usar distintivos semelhantes aos
do sobretudo. Os Cabos, Marinheiros
e Soldados usarão insígnias iguais as
dos
uniformes do Grupo Azul.
- Será de posse obrigatória. para
os Cabos, Marinheiros e Soldados e
facultativa para Oficiais, auoonctete
e Sargentos.

c) Capa impermeável.
- Para Oficial e Praça:
Capa impermeável preta.
- Será usada, quando as condições climáticas o exigirem, facultativamente, com todos os unírom.es,
exceto os de desfile ou, quando determinado, com os uniformes pata. o
efetivo serviço.
Será de posse obrigatória.
d) Blusão, Calça e Bota de Sueste.
- Para Oficial e Praça:
Blusão de sueste preto.
Calça de sueste preta.
Bota de sueste preta.
- Serão usados a bordo ou na tropa com os uniformes para o trabalho
jriormal diário ou para o efetivo serviço, mediante permissão.
- Serão mantidos como equipamentos das Organizações Militares.
e) Gorro, Camisa e Luvas de Frio.
- Para Oficial e Praça:
Gorro azul.
Camisa azul.
Luva azulou marron para Oficial,
Suboficíal e Sargento.
Luva azul para Cabo, Marinheiro
e Soldado.
~. Serão usados a bordo ou '13 tropa
com os uniformes para o trabamo normal diário ou para o etetlvo serviço,
mediante permissão. A camisa de frio
poderá ser usada sob a gandola ou
dólmà pelos Cabos, Marinheiros e
Soldados com os uniformes do Grupo
Azul, exceto o 4.5 e 4.6, como também as lu vas aZUIS.
- Serão mantidos como equrpamentos das Organizações Militares.
- As luvas marrom serão ~e uso e
posse facultatiVOS para Ofíc.sus, Buboficiais e Sargentos, sendo usadas,
quando as condições climáticas exigirem, com todos os unlformee exceto
com os de desfile.
I! - Grupo Alamares
a) Alamar dourado
- Será usado por oficiais em serviço externo ou em solenidade nas Organizações Militares.
- Será colocado nos unífor.nes preso pelo respectivo pregador a .ima alça de linha cosida ao om bro :un to à
costura da manga, devendo a alça do
alamar abotoar-se em botões, do mesmo lado do ombro em que fOI coloca-
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do, situados sob as lapelas do!'. uniformes dos Grupos Gala. Jaqueta, Alexar:drino e Azul, exceto oe '" c e 4.6
e à altura aproximada de 5 em acima
do plano que passa pela parte mfertor
da cava. Nos uniformes doe Grupos
Branco, exceto os 5.5 e 5.6, e. arca do
ala mar abotoará o botão central mais
alto. Para o CFN observar-se à procedimento semelhante em reraçâo aos
uniformes 1.5, 2.1 e 2.2 e nos demais
uniformes a alça abotoará o botão
central mais alto.
b) Alamar azul
- Será usado por oficiais no trabalho normal, diários internamente, com
os uniformes 3.4, 4.4, 4.6, '5 4 e 5.6
e com os 4.5, 5.5 e 6.1, Interna e externamente.
- Os alamares são usados peros Oficiais que estiverem numa das seguintes situações:
1 - servindo no Gabinete Militar
do Presidente da República
2 - à disposição de Chefe de Estado
estrangeiro
3 - exercendo funções no Gabinete
do Ministro da Marinha
4 - à disposição de autoridade militar estrangeira
5 - exercendo funções de Adido Naval
6 - exercendo funções de EstadoMaior em Comando de Força, Distrito ou Comando Naval
7 - exercendo funções de Chefe de
Estado-Maior ou Gabinete, Assistente
Adjunto ou Ajudante de Ordens d~
Oficial General e de Comandante de
Força.
- Usarão os alamares ao ombro direito, os Oficiais que estiverem nas situações referidas nos números 1 e 2;
nas demais situações os ala.mares serão usados ao ombro esquerdo
- O uso dos alamares por par te dos
Oficiais que se encontram n-rma das
situações referidas nos números 1, 2,
3, 4 e 7, é condicionado as ccasíôes
em que estiverem no exercicro oas suas
funções e às solenidades civis ou militares quando nelas comparecerem,
acompanhando ou representando, a
autoridade a que estão subordmados ,
- Os Oficiais, no exercício cas funções mencionadas no numer-e 6, só
farão uso dos alamares quando o Estado-Maior a que pertençam comparecer, incorporado, a solení-íede civil
ou militar ou quando acompanharem
ou representarem o seu Comannante,

- Os Adidos Navais sempre que
uniformizados farão uso de alamar, a.
menos que o porte desta peça no uniforme em uso não seja regulamentar.
- Nas viagens de instrução é permitido o uso de alamarea por parte do
Guarda-Marinha ou Aaplrance que for
designado para ficar às ordens dos,
Comandantes de Forças e navios.
IH - Grupo Atnto
a) Apito de Manobra
- Para Oficial:
Apito de Manobra
- Será usadu, obrigatoriamente,
pelos Oficiais em efetivo serviço, a
bordo dos navloa.
b) Apito de Marinheiro
- Será usado, obrigatoriamente, pelos Mestres dos navios, e pelos ContraMestres e Cabos Auxiliares quando em
efetivo serviço.
IV - Grupo Bastão de Comando
a) Bastão de Comando
- Para o Almirante ComandanteGeral do CFN:
Bastão de Comando
- Será usado pelo Almirante Comandante-Geral do CF];\!, observando,
a compatibilidade com o -míforme
usado e a solenidade a que comparecer.
b) Bastão de Comando da Unidade
- Para Oficais do CFN:
Bastão de Comando da Unidade
- Será usado pelos Oftciate-GeneTais Comandantes de Forças e Oficiais
Comandantes de Unidades Operativas,
interinamente. nas respectivas unidades.
CAPÍTULO VI

Das Disposições Transitórias

Art. 39. O Ministro da Martnha estabelecerá os prazos de carenctae para
a validade dos uniformes alterados pe~
1(, presente Regulamento.
Art. 40. Dentro de novent.a (90)
dias, contados a partir da data de publicação do presente Regulamento em
Boletim do Ministério da Mactnna, deverão ser baixados, pelo Ministro da.
Marinha, os atos complementares necessários.
Brasilia, 30 de maio de 1972.
Adalberto de Barros Nunes, Ministre
da Marinha.
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DECRETO N" 70.656 MAIO DE 1972

DE

30

DE

Concede reconhecimento às "racuiaades Metropolitanas Unidas - Associação Educacional" ~ com sede em
São Paulo, SP.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição. de
acordei com o artigo 47 da Lei
.
n" 5.540, de 28 de novembro de 1968,
alterado pelo Decreto-lei ns 842, de
9 de setembro de 1969 e tendo em
.
vista o que consta do Processo
n° 256,690-71 do Ministério da Educação e .Cultura, decreta:
Art. 1° E' concedido reconheclmento. às "Faculdades Metropclítanaa
Unidas", com as Faculdades de Direito (Curso de Direito), Educação
tcúrso de: Pedagogra) , Economia,
Administração de Empresas e Contabilidade (Cursos de' Economia, Admintstração de' Empresas e Contabilidade) e Serviço Social (Curso de
aervtco-gootan mantidos pelas "Faculdades, Metropolitanas Unidas
.êssocíaçâo Educacional", com sede
em, São Paulo, Estado de São Paulo.
'Art. 2° Este Decreto entrará em
vigor' na data de aua pubncação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 30 de maio de 1972;
151° da Independência e 84° da
República.
G. MÉDICI
Jarbas G. Passarinho

prlação. .as áreas de terra destinadas
à construção da subestação de Bonsucesso, município de Belo Horfzon-

te, Estado de Minas Gerais.
Art. 2° As áreas de terra referidas
no
artigo anterior
compreendem
aquelas constantes da planta de sttuação n.v BX-8K-28187-BH, aprovada por ato do Diretor-Geral do Departamento Nacional de Aguas e
Energia Elétrica, no processo MME709.022·71.

Art. 3° Fica autorizada a Companhia Força e Luz de Minas Gerais a
promover a desapropriação das rereridas áreas de terra, na forma da legislação vigente.
Parágrafo único. Nos termos do
artigo 15 do Decreto-lei n- 3.365. de
21 de junho de 1941, modificado pela
Lei n- 2.786, de 21 de maio de 1956,
fica a expropriante autorizada a invocar o caráter de urgência no processo de desapropriação. para fins de
tmrssão de posse das áreas de terra
e benfeitorias
abrangidas por este
Decreto.
.
Art. .4° Este Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrãno;
Brasília, 30 de maio de 1972;
151" da Independência e 84° da
República.
EMíLIO G. MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

EMíLIO

DECRETO N° 70.657 MAIO DE 1972

DECRETO N° 70.658 MAIO DE 1972
DE

30

DE

Declara de utilirlade

pública, para
fins de desapropriação,
áreas de
terra destinadas à construção
de
uma subestação no município
de
Belo Horizotite, Estado de Minas
Gerais.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigó' 81 item lII. da Constituição. f,
tendo em vista o disposto no artigo
151, .íetra b, do Código de Agu~s e no
Decréto-Ieí n" 3.365, de 21 de junho
de'1941,decreta:
'Art. 1°, Ficam declaradas de utllldadepública, para fins de desapro-

DE

30

DE

Concede à Mineração Angelim S.•4.
o direito de lavrar cassiterita no
município de Novo Arunumã, Estado do Amazonas,
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, nos
termos do Decreto-lei nv 227, de 28
de fevereiro de 1967 (Código de Mineração). alterado pelo Decreto-lei
n" 318, de 14 de março de 1967, decreta:
Art. 1.° Fica outorgada à MIneração Angelim S. A, concessão para, .Iavrar cassiterita, em terrenos de oropriedade dePlinio Sebastião Xavier
Bemfíca, no lugar denominado Igara-
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pé Preto, distrito e município de Novo Artpuanã, Estado do Amazonas,
numa área de dez mil hectares ....
(lO. üüüha) , delimitada por um retângulo, que tem um vértice a quatrocentos e sessenta e 1 rês metros
.
(463m) no rumo verdadeiro e sessen-

Art. 6" Este Decreto entrará em
vigor na da ta da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
(DNPM -

ta e seis graus sudoeste (66°SW) da
confluência dos igarapés Batista a
Boa Esperança e os lados divergentes
desse vértice, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: vinte
mil metros (20. ünürm sul (S); cinco
mil metros (5.000m) este (E). Esta
concessão é outorgada mediante as
condições estabeiecidas nos artigos
44, 47 e suas alineas e 51 do Código
de Mineração, além de outras comitantes do mesmo Código, não expressamente mencionadas neste Decreto.
Parágrafo único. Esta concessão fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto
.
n'' 51.726, de 19 de fevereiro de 1963,
e da Resolução n'' 3 de 30 de abril
de 1965, da Comissão Nacional de
Energia Nuclear.
Art. 2." O concessionário fica obrigado a recolher aos cofres públicos,
na forma da Lei, os tributos devidos
à União, em cumprimento ao disposto no Decreto-lei n.s 1.038, de 21 de
outubro de 1969.
Art. 3" Se o concessionário não
cumprir qualquer das obrigações que
lhe incumbem, a concessão para lavrar será declarada caduca ou nula,
na forma dos artigos 65 e 66 do Código de Mineração.
Art. 4" As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo
e subsolo para fins de lavra, na forma do artigo 59 do Código de Mineração.
Art. 5" A concessão de lavra terá
por
titulo este Decreto, que será
transcrito no livro C - Registro dos
Decretos de Lavra, do Departamento
Nacional da Produção Mineral, do
Ministério das Minas e Energia.

:lECRETO N'?

';f). 660

-

816.570-69).

Brasília, 30 de maio de 1972;
151" da Independência e 84" da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO N" 70.659 MAIO DE 1972

DE

30

DE

Prorroga o prazo da concessão outorgada a Mendes Lima. S.A.
Indústria e Oomércto.

o Presidente da República, no uso
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IH, da Oonsttturção, e tendo em vista ° disposto no art. 80 do
Decreto n» 41. 019, de 26 de fevereiro de 1957 e o que consta do Processo
MME nv 706.580-69, decreta:
Art. I" Fica prorrogado pelo prazo
de 30 (trinta) anos, contados a partir de 21 de novembro de 1970, a concessão outorgada a Mendes LIma
S.A. - Indústria e Comércio, pelo
Decreto n'' 6.537, de 20 de novembro
de 1940, revalidado pelo Decreto ....
n- 10.170 de 5 de agosto de 1942, do
aproveítaménto progressivo para uso
exclusivo da Cachoeira do "Gindai"
no rio Sirinhaém, situada entre os
engenhos Sapucaí e Xanguá, respectivamente nos municípios de Sirinhaém e' Rio Formoso, no Estado de Pernambuco.
Art. 2" Este Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 30 de maio de 1972;
151" da Independência e 84° da
República.
I

EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior
DE

30

DE MAIO DE

1972

tteduz aliquotas do Imposto sobre Produtos Industrializaàos e dá outras

mcanaencios,

O Presidente da República. usando das atribuições que lhe confere o
artigo 81, item lII, da Constituição, e tendo em vista o disposto no artigo
4° do Decreto-lei n'' 1.199, de 27 de dezembro de 1971, decreta:
Art. 1" Ficam reduzidas a O (zero) as alíquotas incidentes sobre as
mercadorías a seguir especificadas e desdobradas, sob a forma de "ex"
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dos códigos discriminados e constantes da Tabela de Incidências do ImpOSLO sobre Produtos Industrializados, anexa ao Regulamento aprovado
pelo Decreto n" 70.162, de 18 de fevereiro de 1972:
Código

MERCADORIA

I

1

Alíquota-

I
I
Disco comum ou "Iong-play" (gravado) .. 1

92.12.U1.00

8%

I

I Disco comum ou
"long-play", gravado I
I com matéria didática
··
···· .. 1
92.12.03.01 I Em cartucho, "cassette" e semelhante, dei
t
qualquer largura de fita
1
"ex"
I Em cartucho, "cassette" e semelhante, dei
I qualquer largura de fita, gravada comi
I matéria didática . .
1
I
I
97.03.99.00 I Outros
1
I
I
"ex"
I Conjuntos para recreação com caráter]
J
educativo, tais como caixas de químíca.]
I de eletricidade, de imprensa e semelhan-I
I
tes . . . .
1
"~X"

I

I

0%
15%

0%
18%

0%

Art. 2· Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 30 de maio de 1972; 151° da Independência e 84° da

nepuouca..

EMiLIO G. IDorCI
Antônio Delfim Netto

DECRETO N°. 70.661 MAIO

DE

DE 30 DE

1972

Regulamenta o parágrafo único do
art. 16 da Lei -n- 5.692 de 11 de
aqosto de 1971, que dispõe sobre o
ensino de 1° e 2° graus.

o

Presidente da República, no uso

da atribuição que lhe é conferida pelo
item 111 da Constituição, decreta:
Art. 1° Os registros de diplomas e
certificados correspondentes às habí-

Iítaçôes profissionais do ensino de 2°
grau, para que tenham validade nacional, deverão ser procedidos em órgão local do Ministério da Educação
e Cultura, designado pelo Titular da
Pasta.
Parágrafo único. Excetuam-se desta formalidade os diplomas e certificados obtidos em cursos regulares do
sistema e registrados, até a data da
vigência da Lei n- 5.692, de 11 de
agosto de 1971, pelas Secretarias de

Educação dos Estados e do Distrito
Federal, os quais gozarão de todos os
privilégios da lei, independentemente
de apostilamento em órgão federal.
Art. 2.° Em cada sistema de ensino haverá um órgão incumbido de
encaminhar à repartição competente
do Ministério da Educação e Cultura
a relação dos diplomados e os diplomas e certificados correspondentes,
para o necessário registro.
§ loNa relação de que trata este
artigo deverá ser declarada a autenticidade dos titulas que a acompanham, bem como a regularidade da
vida escolar do diplomado, à vista de
cujos elementos rar-se-á o registro
solicitado.
§ 2° Quando conveniente, os órgãos
competentes solicitarão esclarecimentos sobre os históricos escolares e os
cítulos apresentados, sornento se processando o registro depois dos esclarecimentos prestados ou do cumprimento das exigências formuladas.
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Art. 3° O Ministro da Educação e
Cultura baixará as instruções necessárias ao cumprimento deste Decreto.
Art. 3° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília. 30 de
maio de
1972;
1510
da Independência e 84° da

República.

EMÍLIO G. MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

DECRETO N° 70.662 -

DE

31

DE

MAIO DE 1972

Reiiistríõui, com o respectivo ocupante, cargo do Depa.rtamento N cotonal de Obras Contra as Secas para
o Ministério das Minas e Energia,

e dá outras providências.

O Presidente da República, usando das atribuições que. lhe confere
o' artigo 81. item IH, da Constituição, e tendo em vista o disposto no
§ 2° do artigo 99, do- Decreto-Ieí, ...
n- 200, de 25 de fevereiro de 1961,
decreta:
Art. 1° Fica redístribuído, com o
respectivo ocupante, para o Quadro
de Pessoal - Parte Permanente, do
Ministério das, Minas e Energia, um
cargo isolado de provimento efetivo
de Assistente Técnico, ocupado por
Eduardo Gurgel do Amaral Valente,
integrante de idênticos Quadro 6
Parte do Departamento Nacional de
Obras Contra as Secas (DNOCS),
mantido o regime jurídico do servidor~

Axt. 2° A
redistribuição de 'que
trata este Decreto não homologa situação que, em virtude de sindicância, inquérito administrativo ou re~
visão de enquadramento, venha a;er
considerada nula, ilegal ou contrária
às normas administrativas eII1 vigor.
Art. 39 O ocupante do cargo ma
redístríbuído
continuará a perceber
seus -vencímentos e vantagens pelo
órgão de origem, até que o orçamento do Ministério das Minas, e Energia consigne os recursos necessários
ao pagamento das despesas resultantes do cumprimento do disposto neste ato.

EXECUTIVO

Art. 4° O órgão de Pessoal do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas remeterá ao do Mtmstérlo das Minas e Energia no prazo de
30 (trinta) dias, a contar da publicação deste Decreto, os assentamentos funcionais do servidor mencionado no artigo 1°.
Art 5° Este Decreto entrará em figor na data da sua publlcaçêe, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 31 de maio de
197%;
151° da Independência e 84° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio Dias Leite Júniot'
José costa Cavalcanti

DECRETO N° 70.663 MAIO DE 1972

DE

31

DE

Redislribui, com o respectivo ocupanze. para o Departamento Nacional de Estradas de Rodagem. cargo do Departamento Nacional .de
Obras Contra as Seca.s, e dá outras providências.

o Presidente da República, usando das atribuições que lhe confere
u artigo 81, item IH, da Constituição, e tendo em vista o que estabelece o § 2" do artigo 99, do Decretolei 'n" 200, de 25 de' fevereiro de, 1967,
decreta:
Art. 1" Fica redistrlbuído, com o
respectivo ocupante, para. o . QUadro
de ,e',>soal - Pa.~~ Especial, tuéí.,
4.069~62), do
Departamento Nacional de Estradas de Rodagem . 0,; • • •
~DNER), um cargo
de Auxiliar na
Desenhista, co.ttgo P-I002.12, ocupado por Antônio Edmundo. Menezes
Conceição, integrante de i<:lê4~ico,s
Quadra e Parte do Departamento .:-.I j,cíonal de Obras Contra as Secas. ..
(DNOCS), mantido o regime juridtco
do servidor.
Art. 2° A
redistribuição de que
trata este Decreto não homologa- :5Ítuação que, em virtude de síndícánela, inquérito administrativo ou '"evisão de 'enquadramento, venha. a ser
considerada
la, negar ou contr s . la
às normas administrativas em vigor.
Art. 3" O ocupante do _cargo ira
redistribuido continuara "a, perceber
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seus vencimentos e vantagens pelo
órgão de origem, até que o orçamento do Departamento Nacional de ~s
tradas de Rodagem consigne os recursos necessários ao pagamento .ías
despesas resultantes do cumprimento do disposto neste ato.
Art. 4° O órgão de pessoal do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas remeterá ao do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, no prazo' de 30 (trinta) dias,
a contar da publicação deste DecreDECRETO N° '/0.664 -

to, os assentamentos funcionais do
servidor mencionado no art. 1°.
Art. 5° Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 31 de
maio de
1972;
151° da Independência e 84° da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Mário David Andreazza
José Costa Cavalcanti
DE

31

DE MAIO DE

1972

Dispõe sõbre a retificação do Decreto n° 63.169, de 27 de agosto de 1968, -tue
reclassificou os cargos de rd1iel superior da extinta Comissão do Imposto
Sindical, e dá outras nrcn-iáencias,

O Presidente da República usando da atribuição que lhe confere o ta:tigo 81, item I'í I, de Constttuiçàc. e tendo em vista o disposto no artigo 9°
da Lei n" 4.345, de 26 de junho oo 1964, e o que consta do Processo número
3.118, de 1968, do Departamento Administrativo do Pessoal Civil, decreta:
Art. 1° Ficam alterados, na, forma da tabela numérica e da relação nominal anexas. que são partes Integrantes deste decreto, os anexos a que se
refere o artigo 1° de- Decreto n'' 63.169, de 27 de agosto de 1968, que reclassificou, de acor.to com ac dísposlçôes do artigo 9° da Lei n" 4.345, de 26 de
junho de 1964, os cargos de nível superior da extinta Comissão do Imposto
Sindical, para efetco de rettücar a composição da série de classes de Médico,
TC-S01, e o enquadramento dos ocupantes dos cargos que a integram.
Art. 2° As disposições deste decreto e as do de n'' 63.169, de 27 de agosto
de 19'38, não homologam suuacao que, em face de sindicância ou inquérito
administrativo, venha a se revelar ilegal ou contrária ao interesse público.
Art. 3~ Na execução deste decreto aplicam-se as disposições do Decreto
n'' 63.169, de 27 d·~ acoste de 1968.
Art. 4° Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação,
revogadas :i..S disposições em contrario.
Brasília, 31 de
República.
EMÍLIO G.

maio

de

1972; 151° da

Independência e 84° da

MÉOICI

Júlio Barata

Os anexos relativos ao presente decreto foram publicados no D. O. de
[) de junho ele 1972.
DECRETO N°. 70.665, DE 2
.rcmso DE 1972

DE

Altera, em caráter provisório, a estrutura do Departamento de Polieia Federal e da outras providên-

cíao,

o Presidente da República, usando da atribuição) qUE.: lhe confere o
artigo 81, item lU ~ V, da Constitui-

ção, e tendo em vista o disposto no

artigo 181, Itens 1, II c IH, do Decreto-lei n- 200,· de 25 de fevereiro de
1967, e no Decreto n'' 67.326, de 5 de
outubro de 197;' decreta:
Art. 1° AJ' Ltcpartamento de Polícia Federal (DPF), com sede no
Distrito Federal. diretamente subordinado ao ~\t.Iinis~,é:rll~ da Justiça, dirigido por um D'J etor-Geral, nomeado em comissão e da livre escolha do
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Presidente da República, compete, em
todo o terrttón-. nacional:
I ~Executar Os serviços de policia marítima, aérea e de fronteiras;
II - Exercer a censura de diver-

x - Integrar o Sistema Nacional
ele Informações.
Art. 2° O Departamento de Policia
Federal terá a seguinte estrutura básica:

sões públícas ,

I -

Executar medida!': assecuratórias da íncolumluade física do Pre-

A)

11] -

sidente da Repubt-ca. de diplomatas

estrangeiros 1:0 te-ntórío nacional e,
quando necessát-ío. dos demais representantes dos Poderes da República;
IV - Prevenir e reprimir:

crimes contra a segurança nacional e a ordem política e social;
b) crimes contra a organização do
trabalho ou decorrentes de greves;
C) crimes de tranco de entorpecena)

tes e de drogas afins;
d)

crimes nas condições previstas

no artigo 5° do Código penal, quando

ocorrer mteresse da União e os cometidos a rorde de navios ou aeronaves, ressalvada a competência míIitar ;
e) crimes contra a vida, o patrimônio e a comunidade silvícolas;
f) crimes contra servidores federais
no exercícío de suas funções;
g) infrações às normas de ingresso
ou permanência de estrangeiros no
Pais;
h) outras ínrraeões penais em detrimento de bens, serviços e interesses oa União ou de suas entidades
autárquicas ou empresas públicas,
assim como aquelas cuja prática tenha repercussão interestadual e exija repressão uniforme, segundo se
dispuser em ret:
V - Coordenar, interligar e centralizar os serviços de identificação
datiloscópica c runlnal,

VI - Scleclonar, formar. treínar,
especializar e aperfeiçoar (. seu pessoal, mediante orientação tecníca do
órgão Central do Sistema de Pessoal
Civil da Administração Federal;
VII - Proceder à aquisição de materia] de seu excíusívo interesse;
VIlI - Prestar assistência técnica
e científica, de natureza policial, aos
Estados, Distrito Federal e Territórios, quando solicitada;
IX - Proceder a investigação de
qualquer outra natureza, quando determinada pala Mrrnstrc da Justiça;

órgãos Centrais
D@ deliberação coietioa;

Conselho Superior de Polícia (CSP)
De assessoramento;

B)

Gabinete do Diretor-Geral
Assessoria Geral do Planejamento

(AGP):

a)
Assessoria de Programação e
Orçamento (APO)
b) Assessoria de Organização (AO)
c) Assessoria
Técnico
policial

(ATP)

Assessoria Juridica (AJ)

d)

De
Controle
C)

DireçãO,

Coordenação

Coordenação

Central

P o Ii c i a 1

Central

Judiciária

(CCPJ;

Coordenação

(CCJ) ;

e

Coordenação Central AdmínlstratdVa (CCAD);

Centro de Informações (CI);
Divisão de Censura de Diversões
Públicas (DCDP);
Divisão do Pessoal (DP),
De Apoio Técnico:

D)

Instituto Nacional de Orlminalfstdca (INC);
Instituto Nacional de Identificação
(INI) ;
Academia Nacional de Policia
Ui.NP);

Divisão de Telecomunicações (DI-

l'EL);

Divisão

(DCS);

de

Comunicação

Social

Centro de Processamento de Dados

(CPDJ.

II -

órgãos Descentralizados

Superintendências Regionais (SR):
Divisões de Policia Federal (DPF).
Art. 3° Ficam extintos os seguintes
órgãos, cujas atribuições permanecerão em vigor até aprovação do Regimento Interno:
a)

b)

ções;

Divisão de Operações;
Polícia Federal de Investiga-

A'l'OS
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C) Polícia Federal de Segurança; e
Divisão de Administração.
Parágrafo único. Com a extinção
dos órgãos citados neste artigo, o Diretor-Geral do DPF promoverá a redístribulção dos serviços, funções,
acervo e pessoal às repartições constantes do artigo 2°.
Art. 4° O Diretor-Geral do DPF,
para atender aos encargos técnicos
ou administrativos de seu Gabinete,
bem como aos oemais trabalhos de
apoio daqueles, poderá ter Assessores,
Assistentes, Secretários, Auxiliares e
Ajudantes, na rr-; ma estabelecida no
Regimento Inter-no.
Art. 5° As atuais Delegacias Regtonaís e Subdelegactas ficam transformadas, resv.ectivamente, em Buperlntendênoras Regionais e Divisões de
Policia Pe.Ieral com jurisdição e sede
a serem fixadas pelo Diretor-Geral
do DPF.
Art. 6° Os cargos. de provimento em
comissão sà·) 05 constantes do Anexo
a este Decreto.
Art. 7° Até que estejam instalados
e ímplant.ados * órgãos mencionados
no artigo 2°, ficam mantidas, no
DPF, com os respectivos quantitativos, as atuais funções gratificadas.
Art. 8" A organização e funcionamento do DPF obedecerão aos princípios da reforma administrativa e a
implantação dos órgãos processar-seá, gradativamente, de acordo com as
conveniências da administração e das
disponibilidades financeiras'.
d)

Art. 9° Os atos que dispuserem sobre a organização interna do Departamento de Policia Federal, compreenderão:
a) estrutura e competência genérica das diferentes unidades;
b) descentralização e regionalização
dos serviços;
C)
atribuições
específicas
dos
ocupantes de funções de direção, supervisao e chefia,
d) fixação de efetivos operacionais
de acordo com as reais necessidades
de funcionar..enso de cada órgão regional efetivamente comprovadas, em
consonância com os índices de incidência criminal.
Parágrafo único. No Regimento
Interno, será conferida competência
às diversas chefias para proferirem
despachos decisórios, observada a" Ie-

gtslação em vigor, o que não impedirá a autoridade superior de avocar, quando julgar conveniente e a
seu exclusivo critério, a decisão de
qualquer assunto.
. Art. 10 A! carteira de Identidade
policial, expedida pelo Instituto Na\';l,JUal de Identificação do DPF. confere ao seu portador livre porte de
arma, franco acesso aos locais sob
fiscalização da polícia e tem fé pública em todo o território nacional.
Art. 11. Aos integrantes do DPF,
quando em serviço, será assegurada
prioridade em todos os tipos de transportes e comunicações, públicos ou
privados, no território nacional.
Art. 12. O DPF poderá, na forma
do artigo 13, § 3 9 , da Constituição,
celebrar, com as Unidades da Federação, os convê :i08 considerados índíspe.csávels ao pleno cumprimento de
suas flnalídades específicas.
Art. 13. As despesas com as atividades do DPF continuarão a ser
atendiôae nelas dotações consignadas
no respectivo orçamento, até que as
futuras previsões se ajustem às alte1'2
estabe. 'daa neste Decreto.
Art. 14. O Ministro da Justiça
baixará o Regimento Interno do Departamento de Polícia F--' --'lI. para
execução deste Decreto.
Art. 15. t. modlf'uações ora intrC''';'''?:irl'a<; na estrutura do Departamento de Polícia Federal não acarretarão 'aumento de despesa.
Art. 16. L e Decreto 1;;;,." fará em
vigor na data de sua publicação, revogadas a~ dtsr-osíçôes em conttà rio .
Brasília, 2 Jz junho de 1972;
151° da Independência e 84° da
República.
EMíLIO ci. MEDwr
Alfredo Buzaid

(Os anexos relativos ao presente
decreto foram publicados no D. O.
de 5 de junho de 1972).
DECRETO

N.O 70.666 JUNHO DE 1972

DE

2

DE

Retiistrioui. com o respectivo ocupante. para o Ministério da Educação
e Cultura, cargo do Território »eaerot de
Rondônia, e dá outras
providências.

O Presidente da República. usanco
oas atribuições que lhe confere o arttgo 81, item III._ da Constituição. e
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tendo em vista o que estabelece o

~

2U do artigo 99, do Decreto-lei n'' 200,

de 25 de fevereiro de 1967. decreta:
Art. 10 Fica redistribuído, com a
respectiva ocupante, para o Quadro
de Pessoal - Parte Permanente, do
Ministério da Educação e Cultura. um

cargo de Professor
Prunarro

Pré-Primário e

Código EC-514.11, .icupado

por aosera de Medeiros Souza, integrante de idênticos Quadro e Parte
do Território Federal de Rondônia.

Art. 2° A redistribuição de que erata este Decreto não homologa situação que, em virtude de sindicância,

inquérito administrativo ou revisão de
enquadramento. venha a ser considerada nula, ilegal ou contrária às normas administrativas em vigor.
Art. 3° A ocupante do cargo ora
redistribuido continuarâ a perceber
seus vencimentos
e vantagens pelo
órgão de origem, até que o orçamento do Ministério da Educação e Cultura consigne os recursos necessários
ao pagamento das despesas resultantes do cumprimento do disposto ne:::;te ato.
Art. 4° O órgão de pessoal
(/0
Território Federal de Rondônia remeterá ao do Ministério da Educação
e Cultura, no _ prazo de 30 (trtntaj
dias, a contar da publicação deste
Decreto. os assentamentos funcionare
da servidora mencionada no artigo
1",

Art. 5.° Este Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário,
Brasília,
? de
junho de
1972;
151." da Independêncíea e 84.° da
Republíca .
EMÍLIO G.

MÉDICI

Jarbas G. Passarinho
Bnatuiro ôâoretra de Souza tsma

DECRETO N° 70.667 JUNHO DE 1972

DE

2 DE

Torna sem eleito aproveitamento, na
Universidade Federal
de Alagoas
ar dís'voníveL do Departamento
tcaciona. de Obras Contra as Secas,
e da outras providências.

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

tigo 81, item UI, da Constituição. e
tendo em vista o disposto no artigo
67 da LE!i n'' , 711. de 28 de outubro
de 1952, decreta:
Art. I'"' Fica sem efeito o aproveitamento no cargo de Motorista, c6digo CT·401.8.A, do Quadro Único
de Pessoal da Universidade Federal
de Alagoas, de
Sebast.iào Gon..aga
Ba-ros, que se encontrava em disponínilldade em igual cargo do Quadro
de Pessoa, do Departamento Nacional
de Obras Contra as Secas, do Ministeria do Interior. constante do Decreto n° 69.302. de 28 de setembro de
1971, publicado no Diário Oficial de
29 seguinte. visto ter sido julgado ncapaz. na inspeção n.édíca a que 10i
submetido.
Art. 2" O Departamento Nacional
de Obras Contra as Secas promoverá
a imediata aposentadoria do funcionàrio a que se refere o artigo anterior.
Art. 39 Este Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Brasilia,
2 de
junho de
1972;
da Independência e 84" da
República.
15J ~

EMÍLIO G.

MÉDICI

Jarbas G. Passarinho
Evandro Moreiru de Souza Lima

DECRETO N.O 70.668 JUNHO DE 1972

m: 2

DE.

Suspende o funcionamento de sociedade civil pa.ra efeito de dissolu-

eco.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item UI, da Oonstrtuíção, e
tendo em vista o que consta do processo n'' 52.359-72, do Ministério da
Justiça, decreta:

Art. 1.0 Fica suspenso o funcionamente do -tnsututo Brasileiro de Dívuígação do Mérito". com sede no
Estado da Guanabara, para eleito
de dissolução na forma do artigo 6"
do Decreto- lei n'' !:l.ü85, de 25 de março de 1946 alterado pelo Decreto-teí,
n" 8 de 16 de junho de 1966, por
exercer atividades contrárias à moTal e à ordem pública.

ATOS

Art. 2° Est.e Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3° Revogam-se as dísposlções
em contrário.
Brasilia, 2 de
junho de 1972;
151.° da Independência e 84.0 da

Repúblíca .

EMíLIO G. MÉDICI

Alfredo Buzaíd

DECRETO

N° 70.669 JUNHO DE 1972

DE 2

DE

Presidente da República, USando
da atrtbuiçào que lhe confere o drttgo til, Item IH, da Oonstít.uíção, e
tendo em vista o que consta do oroCeSSO nv 52.359-72, do Ministério da
.Justaça, decreta:
O

Art. 1.~ Fica suspenso o funcionamento do "Museu de História Marechal Rondon" ou "Legião de Honra
Marechal Rondon". com sede no Estado da Guanabara, para efeito de
dissolução na forma do artigo 6° do
Decreto-lei n'' 9.085, de 25 de março de 1946. alterado pelo Decreto-lei
n.v 8, de 16 de junho de 1966, por
'exercer a tívrdaues contrárias à moral
e à ordem pública.
Art. 2° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3" Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 2 de
junho de
1972;
151.° da Independência e 84." da
Repu blica.
EMíLIO G. MÉDICI

Alfredo Buzaid

Aprova

ereto n.s 69.553, de 18 de novembro
de 1971, decreta:
Art. L" Fica aprovado o Estatuto
rta Fundação Alexandre de Gusmão
que com este baixa, assinado pelo
Ministro de Estado das Relações Exteriores.
Art. 2." Este Decreto entrara em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 5 de junho de 1972;
151.~ da Independência e 84." da
República.
EMíLIO G

Suspende o juncionamento de sociedade civil para eleito de dissolução.

DECRETO N." 70.670 JUNHO DE 1972

DE

5
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DE

o Estatuto da Fundação Alexandre de Gusmão.

o Presidente da República usando
das atribuições que lhe confe~e o Artigo 81, Item lII, da Constituição e
tendo em vista o Art~o Q," ç10 .ó~.,

MÉDICI

Mário Gibson Barboza

ESTATUTO DA FUNDAÇAO
ALEXANDRE DE GUSMAO
CAPtTULO I

Da Fundaçâo e de suas finalidades,
sede e toro

Art. Lo" A Fundação Alexandre de
Gusmão, instltuíua pelo Decreto número 69.553, de 18· de novembro de
1971, de conformidade com a Lei número 5.717, de 26 de outubro de 1971,
reger-se-á pelo presente Estatuto.
Art. 2." A Fundação terá a supervisão do. Ministro de Estado das Relações Exteriores, nos termos do artigo
3." do Decreto-lei n.s 900, de 29 de
setembro de 1969.
Art. 3.u A Fundação terá finalidadades cientificas e educativas, competindo-lhe para a consecução destes
objetivos:
I - Realizar e promover atividades culturais e pedagógicas no campo
das relações internacionais;
Il - Realizar e promover estudos e
pesquisas sobre problemas atinentes
às relações internacionais;
lU - Divulgar a política externa
brasileira em seus aspectos gerais;
IV - Contribuir para a formação
no Brasil ue uma opinião pública
sensível aos problemas da convivência .lnternactona.l;
V - Outras atividades compatíveis
com suas finalidades e com o presente Estatuto.
Art. 4.° Para a realização dos objetivos previstos no artigo 3.", e de
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acordo com o item I do artigo :;,0 do
Decreto TI.O 69.553, de 18 de novembro de 1971, a Fundação poderá celebrar convênios com entidades nacionais' e estrangeiras, nos termos da
legislação em vigor e mediante expressa autorização do Ministro de
Estado das Relações Exteriores.
Art. 5.° O prazo de duração da
Fundação é indeterminado.
Art. 6.° A Fundação tem sede e
foro no Distrito Federal.
Art. 7.° A Fundação será representada, em juízo e fora dele, por
seu Presidente.
CAPiTULo

n

Do Patrimônio

Art. 8.° O patrtmônio da Fundação
será constitui do de:
I - Dotação especifica a ser consignada no orçamento da União;
II - Recursos privados resultantes
de doações e contrfbuiçôes em dtnheíro, valores. bens móveis e imóveis que
venha a receber de pessoas tísicas e
jurídicas, nos termos do artigo :&.0,
alínea b, do Decreto-lei n.s 900, de 29
de setembro de 1969;
III
Rendimentos de qualquer
natureza que venha a auferir, como
remuneração decorrente de aplicações de seu
patrimônio e de prestações de serviços;
IV - Doação de bens móveis E'
imóveis; e
V - Subvenções da União, dos Estados e dos Municípios.
Art. 9.° Observada a legislação em
vigor, e nos t-ermos do item II do artigo 5.° do Decreto n.s 69.553, de 18
de novembro de 1971, a Fundação poderá contrair empréstimos, Internos e
externos. para o financiamento de
suas atividades, mediante expressa
autorização do Ministro de Estado
das Relações zxtenores;
Art. 10. Nos termos do item III do
artigo 5.° do Decreto n.e 69.55:1, de 18
de novembro de 1971, a Fundação poderá receber doações. com ou sem
encargo, inclusive para a constituíç ã o de
Fundos Especiais e para o
custeio de serviços determinados, mediante expressa autorização do MiM
nistro de Estado das Relações Exte-

rtores,

CAPíTULO IrI

Dos órgãos da Fundação
e sua competência

AIt. 11. São órgãos da Fundação:
I - O Conselho Superior;
II - O Conselho Diretor;
III - A Prestdêncie..
Do Conselho Superior

Art. 12. O Conselho Superior, cuja
Presidência caberá ao SecretárioGeral da Política Exterior do Ministérto das Relações Exteriores, será
integrado por membros natos e temporários, em igual numero.
§ 1.0 São membros natos os ocupantes dos cargos de alta chefia do Ministério das Relações Exteriores, inclusive o Diretor do Instituto Rio
Branco e o Chefe do Gabinete do Ministro de Estado.
§ 2,0 Os membros temporários serão designados pelo Ministro de F,s·,
tado das Relações Exteriores dentre
pessoas de reconhecida experiência
em assuntos internacionais ou que
hajam contribuído de forma especial
para a criação, manutenção ou funcionamento da Fundação.
§ 3,° Os membros temporários terão
mandato de 4 (quatro) anos e não
poderão ser reconduzidos ao corrselho Superior para o período imediato.
Art. 13. Ao Conselho aupenor
competirá:
I - Aprovar o relatório anual da
Fundação;
II - Aprovar a prestação anual de
contas da Fundação;
III - Fazer recomendações sobre
o orçamento-programa;
IV - Deliberar sobre propostas de
emendas ou de revisões do presente
Estatuto, na forma dos artigos 27.
28 e 29;
V - Autorizar a alienação de bens
imóveis da Fundação, bem como dos
móveis de valor superior ao previsto
no item X do artigo 20, desde que
previamente reconhecidos disponíveis
por ato üo Ministro de Estado das
Relações Exteriores;
VJ - Fazer recomendações ao Minisbro de Estado das Relações Exteriores sobre os programas e atívídades da Fundação;
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VII - Deliberar sobre a aceitação
de doação com encargo, para os fins
do artigo 10.
Art. 14. O Conselho Superior reunir-se-á, ordinariamente, uma vez
por ano.
§ 1.0 O Conselho Superior poderá
reunir-se extraordinariamente por
convocação de seu Presidente ou mediante requerimento de no rnmimo
1/3 (um terço) de seus membros.
fi 2.° O Presidente da Fundação
poderá solicitar a convocação do Conselho Superior, sempre que necessàri..... para o desempenho das funções
previstas nos itens V e VII do artigo 13.

Art. 15. O Presidente da Fundação
terá assento nas reuniões do Conselho Superior, sem direito a voto.
Do Conselho Diretor

Art. 16. O Conselho Diretor será
constituido de 7 (sete) membros, deslgnados pelo Ministro de Estado das
Relações Exteriores, consoante o seguinte cntenc:
I - 4 (quatro) funcionários diplomáticos, indicados pelo Secretário
Geral de Política axtenor:
II - 1 (um) representante indicado pelo Ministre de Estado da Fa
zenda;
lU - 1 (um) representante indicado pelo Ministro de Estado do Planejamentc e Coordenação Geral;
IV 1 (uma) pessoa de notável
saber em assuntos internacionais, de
livre escolha do Ministro de Estado
das Relações Exteriores.
Art. 17. Os memru'os de Conselho
Díretcr terão manaato de 2 (dois)
anos, renovável por uenccc de igual
duração;
Art. 18. Ocorrendo vacância, será
designado novo Consemen-c. observade o disposto no artigo 16 para run,
cíonar pelo prazo restante do mandato.
Art. 19. O Conseihc Diretor reunir-se-á ordínartamente uma vez por
trimestre e, extraordtuartamente, sempu que necessário.
â 1Q As reuniões extraordinárias serão convocadas pelo Presidente da
Fundação, ou por imc.atíva de, no
mínímo. 2 (dois) Conselhetroa.
§ 29 A ausência, juenücaua ou não,
a 2 <duas) reuniões orcmárías CQuM

secutivas acarretará perda de mandato, importando em vacância.
Art. 20. Ao Conselho Diretor competirá:
I - Eleger seu Presidente dentre
seus membros:
II - Orientar a pohtâca patrimoníal e financeira da Fundação;
III - Aprovar o orçamento- programa. acompanhar sua 2X~cuÇâ<J e autorizar eventuais aít-cacões:
IV - Deliberar scnre f prestação
anual de COntas e submetê-Ia ao Conselho Superior;
V Deliberar sobre o relatório
anual e submetê-lo ao Conselho Superior;
VI - Aprovar qua-tros de pessoal
e tabelas de salário dos servídorea da
Fundação;
VII - Autorizar a contratação de
tecnícos e de especialistas de alto
nível:
VIII - Emitir carecer sobre contratação de emprésumos e submetê1<.; ao Ministro de Estado das Relações Exteriores para os flrlo,s do artigo
9"

LX - Emitir parecer sobre aceitaçailJ de doações com encargo e submete-lo ao Conselho Superior para os
fins do artigo 10;
&. _ Autorizar a anenação de bens
móveis da Fundação de valor total
ate cmquenta vezes o salarro-mcn.mo
nacional vigente no Otsu íto Federal;
Xl - Emitir parecar sobre a alienação de bens ímóv-ue d~ Fundação,
bem como dos móveis de valor superfcr ao previsto Ol item X deste
artigo, e submetê-co ao Conselho Superior, para os fins do ertígo 13, item

V.
Art. 21, O Prestcente da Fundação participará das reuntoes do Conselho Diretor, sem direito a voto.
Da Presidencia

Art. 22. O Presidente da. Fundação será designado ceto Presidente da
República.
Art. 23. Ao presidente da Fundação competirá:
I - Dirigir a Fundação. praticando os atos necessários à Sua admímstração, inclusive assinatura de convênias e contratos;
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II - Representar a Fundação, em
juízo e fora dele;
III - Submeter aJ Conselho Diretor o orçamento-programa;
IV - Submeter ao Conselho Díretor a prestação anual de contas;
V - Submeter ao Conselho Diretor
o relatório anual;
VI - Propor ao Conselho Diretor
quadros de pessoal e tabelas de salário dos servidores;
VII - Propor ao Conselho Diretor
a contratação de tP.-L'1i<:tJ3 e especíalistas de alto nível;
VIII - Submeter ac Conselho Diretor propostas de contra taçâo de em,
préstimos;
IX - Submeter ao Conselho Diretor propostas de aceitação de coações
com encargo;
X - Submeter .1,/) Conselho Dlre001' propostas de alienação de bens
móveis e imóveis;
XI - Convocar extra.n'dínartamente o Oonselho Díretor ,

Art. 24. O Presidente nomeará um
Secretário Executivo dentre os runcíonários do Quadre Permanente da
Carreira de Diplomata. que praticará
0.:; atos necessários à admínístracâo
da Fundação e exercerá ..r utras runçôes que lhe forem atribuídas pelo
Presidente.
CAPÍTULO

IV

Disposições Gerais

'Do Pessoa:
Art. 25. O regime de pessoal dos
empregados da Fundação é o da legislação trabalhista.
Art. 26. O regime ele contratação
de técnicos e de esno-renetas de alto
nível poderá ser o de Iocaçâo de serViços .

Da alteração do Estatuto
Art. 27. O Estatuto poderá ser altarado por iniciativa do Presidente da
Fundação, ou de 1/3 (um terço), no
minímo, dos membros de Oonselhc
Diretor.
Parágrafo único. A proposta de alteração será dada por aprovada pelo
Conselho Diretor se contar com metade mais um dos votos de seus mem-

EXECUTIVO

bros, Incluindo-se voto 00 Presidente.
Al·t. 28. A proposta aprovada pelo
Conselho Diretor será encaminhada a
cada um dos membros do Conselho
Superior, o qual ooaerá dentre do
prazo de 15 dias, reunir-se na forma
prevista neste Estatuto para deliberar
sobre tal proposta.
Art. 29. A proposta será encaminhada pelo Presídentr- de Conselho
Superior. no caso de. ter sido objeto
de deliberação deste Conselho. ou, no
caso contrário, pelo Prt-stdente do
Conselho Diretor ai] vr-utstro de Eatado das Relações Exteriores que a
submeterá ao Presidente da República para aprovação por decreto,
Do Regime Financeiro
Art. 30. O exercício financeiro da
Fundação coincide com o ano civil.
Art. 31. ~ prestação anual de contas é apresentada ao Conselho Diretor e deve conter os seguintes elementos:
I - Balanço patrimonial
II - Balanço econômico
III - Balanço financeiro
IV - Certificado de auditoria externa sobre a exatidão dos balanços.
Parágrafo único. A prestação de
contas, instruída com parecer do Conselho Diretor, será submetida ao Conselho Superior e, uma vez aprovada,
será encaminhada. ao Ministro de Estado das Relações Exteriores, acompanhada do relatório anual, para os
fins do parágrafo único do artigo 2.°
do Decreto n." 69.553, de 18 de novemvembro de 1971. - Mário Gibson Bar~:::

boza.

DECRETO

Nº

70.671
1972

DE 5 DE

JUNHo DE

Autoriza a cessão, sob a forma de
utilização gratuita, do terreno que
menciona, situado no Estado da
Guanabara.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item 111, da Constituição, e
de acordo com o artigo 1o do Decretolei nc 178, de 16 de revereíro de 1967,
decreta:
Art. 1Q Fica autorizada a cessão,
sob a forma de utilização gratuita,
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ao Estado da Guanabara, do terreno
nacional interior com a área de
646,10m2 (seiscentos e quarenta e seis
metros quadrados e deavdecímetros
quadrados), situado no Morro de São
Carlos, naquele Estado, de acordo
com os elementos constantes' do processo protocolizado no Ministério da
Fazenda sob o nc 38.671, de 1971.
Art. 29 O terreno a que se refere
artigo anterior' se destina à construção de uma unidade escolar, tornando-se nula a cessão, independentemente de ato especial e sem direito
a qualquer índenízação. inclusive por
benfeitorias realizadas, se a- terreno
vier a ser dada, no todo ou em parte,
uttlização diversa, ou ainda, se ocorrer inadimplemento de cláusula do
contrato a ser lavrado em livro próprio do Serviço do Patrimônio da
União.
ú

Art , 39 O Governo do Estado da
Guanabara se obriga a concluir a
construção' mencionada no artigo segundo no prazo de dois (2) anos, contados da data da assinatura do contrato de cessão e a observar as condições estabelecidas pelo Ministério
da Saúde.
Art. 49 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 5 de junho de 1972~
1519 da Independência e 849 da
República.
EMíLIO G. MEDICI

Antônio Delfim Netto
F. Rocha Lagôa
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co 200, de 25 de fevereiro de 1967,
decreta:
Art. 19 Fica redistrfbuído com o
respectivo ocupante, para o Quadro
Único de Pessoal - da Universidade
Federal do Rio de Janeiro, um cargo
de Cirurgião-Dentista, código ... _..
TC-901.20.A, ocupado por Clézio Angelo Schettino, integrante do Quadro
de Pessoal - Parte Permanente
do Ministério da Saúde, mantido o
regime juridico do servidor.
Art. 29 A redístrtbuiçào de que trata este Decreto não homologa situação que, em virtude de smdicâncía,
inquérito administrativo ou revisão
de enqudramento, venha a ser considerada nula, ilegal ou 'contrária às
normas administrativas em vigor.
Art. 39 O ocupante do cargo ora
redístrrbuído continuará a perceber
seus vencimentos e vantagens pelo
órgão de ongem, até que o orçamento da Universidade Federal do Rio de
Janeiro consigne os recursos necessários ao pagamento das despesas resultantes do cumprimento do disposto neste ato.
Art. 49 O órgão de pessoal do Ministério da Saúde remeterá ao da
Universidade Federal do Rio de Janeiro, no prazo de 30 (trinta) dias,
a .contar da publicação deste' Decreto,
os assentamentos funcionais do servidor mencionado no artigo 19
Art. 59 Este Decreto entrará em vígor na data da sua publicação revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 5 de junho de 1972;
1510 da Independência e 849 da
República.
EMtLIO G. MEDICI

Jarbas G. Passarinho
F. Rocha Lagoa

DECRETO N9 70.672
JuNHo DE 1972

DE

5

DE

eeautrunu,

com o respectivo ocupante, para a Universidade Federal do
de Janeiro, cargo do Ministério da
Saúde, e dá outras 'Providências.

O Presidente da República, usando
.das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e
tendo em vista o que estabelece o §
29 do artigo 99, do Decrete-lei núme-

DECRETO N9 70.673
JUNHO DE

DE

5

DE

1972

Altera o Regulamento aprovado pelo
Decreto n9 61. 934, de 22 de tiezembro de 1967, que dispõe sobre o
exercício da profissão de z'ecmeo àe
Administração, e dá outras providências.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o arti~
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go 81, item IH, da Constituição, e
tendo em vista o que consta o Processo DASP nv 2.S06-A, de 1972, de;

a renovação de pedidos fundados na
alínea "o" do artigo 29 deste Regulamento que já tenham sido autenor.,

ereta:

mente decididos."

Art. 19 O parágrafo único do artigo 50 do Regulamento aprovado pe.o

Art. 29 E..ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.

Decreto nc 61. 934, de 22 de de-em-

oro de 1967, .passa a vigorar com a
seguinte redação:
"Parágrafo único. A concessão de
registro profissional poderá ser reque-

Brasília, 5 de junho de 1972;
da Independência e 849 da

1519

República.
EMÍLIO G. MEDICI

Júlio Barata

tida até 30 de junho de 1973, vedada

DECRETO N° 70.674 -

DE

5

DE JUNHO DE

1972

Aprova as Tabelas de Etapas, dos Complementos da Ração Comum e das
Rações Operacionais das Forcas Armadas, para o segundo semestre de
1972, e dá outras imrciaénciae,

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 81. item III. da Constituição, decreta:
Art. lo Ficara aprovadas as Tabelas de Etapas e dos Complementos da
Ração Comum e das Rações Opetacíonaís das Forças Armadas, organizadas TI 1. contormtoade do que preceitua o artigo 92 do Decreto-lei n° 728. de
4 de agosto de 1969 (Código de Vencimentos dos Militares).
Art. 2> Para execução das rerertdas Tabelas, que se acham anexas a
este Decreto, serão obedecidas, na Marinha, Exército, Aeronáutica e EstadoMaior das Forcas Armadas, as Instruções de que trata o artigo 20 do Deéreto ']0 65.872 de 15 da dezembro de 1969.
Art. 3.0 O presente Decreto terá vigência a partir de
revogadas as disposições em contrário.
Brasília. 5 de

junho

de

1972;

República
EMíLIO G. MÉDICI

Adalberto de Barros Nunes
ortanao Gezsel
J. Araripe Macêdo

1510

da

1.0

de julho de 1972,

Independência e 840 da

Ml
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P R - ESTAOO-MAIOR DAS FORÇAS ARMADAS

cemssÃo DE ALIMENTAçÃO DAS FORÇAS

ARMADAS~;;;;;;;;;:;;;;;;;;'77='77='77

VARIÁVEL

FIXA

REGIÃo,

ZllNA

ETAPA o:MJM

UANTl QUAlITI RE>'CR QU""'! llEFOJi
ATIVO TATIVÕ çoIE TATIVO çoIE
~ lERA!! RANClIO IERlI! RANClIO
ClI0 MA MAJORê,
IS!'E! alO

OU

ÁREA

o

lOCAI.IJJAlJE

a

I 3/4

b

a/3

d

Q

a/2

TIro
I

IFOS TIPO
I e
II

IV

e

3a/4

a+b a +d

.+.

PARÁ e rsnmrõerc 00
01
AMAPÁ

4,20

1,40

2,10

3,15 5,60 6,30 7,35

02 ll\AIWlllhO, PIAuí e CEAM.

3,27

1,0)

1,64

2,45 4,36 4,91 5,72

RG NORTE PARA
, PER03 MiIDUCOml'u.coAS e TERRI
RIO
F NORONHA
-

3,33

1,11

1,67

2,50 4,44 5,00 5,83

04

3,21

1,07

1,61

2,41 4,28 4,82 5,62

3,15

1,Q;

1,58

2,36 4,20 4,73 5,51

06 sÃo PAULO

3,15

1,05

1,58

2,36 4,20 4,73 5,51

07 P/illAN.( e SANTA CATARTIlA

3,51

1,17

1,76

2,63 4,68 5,27

C8

RIO GRANDE 00 SUL

3,00

1,00

1,50

2,25 4,00 4,50 5,25

O)

mNAS GERAIS Exceto Trj",
angu Io Mineiro)

3,18

1,06

1,59

2,39 4,24 4,7/ 5,57

2,7)

0,93

1,40

2,0)

3,00

1,00

1,50

2,25 4,00 4,50 5,25

4,29

1,43

2,15

3,22 5,72

Q;

SERGIPE ,BAHIA e ABRamos

ESPIRITO SANTO

RIO DE

JANElRO,GUANABÀRA e TRlli

Di\DF\.

-

10 Mi\Tú GROSSO
11

msmrro

FEDERAL, GOlAs

e mWCULO MINEIRO
AMAZONAS, ACRE, TERRI _
12
RIOS DE RCNOONIA!RORAJJ,li\

3,72

4,19 4,88

6,44 7,51

NAVIOS, EM VIAGEM NO ESTRANGEIRO _ PARA PAGMIENl'O EM roIAR;
Quantitativo de Subsistência
Quantitativo de Rancho
Refô o de Rancho ou Quantitativo de Rancho Majorado
Refô o de Rancho Ma[or-ado
Eta a Comum Ti
I
Et o. Coroum Ti
II ou III
Etapa Comum Tipo IV

US$ 2.04
US$ O.

US$ 1.02
US$ 1.53
US$ 2.72
US$ 3.06

uss

3.57

MhI - 72.

6,14-
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I

ccerssxo DE ALIMENTAÇAO DI'.s FORÇAS ARMADAS

fIa 1

" T A B E L A DOS CWPIDJENroS DA RAÇAO coara E DAS RN;XlES OPERAC12
NAIS PARA O 211 SEMES1'RE lE 1972

~

A_COMPLEMENTO

FORÇA

""""""

1.1

EX!lRcrro

ORGANIZAÇÕES
MILITARES
Eacola Naval
Colégio Naval
Academia Militar das Agulhas Negras
Escola Preparatória de Cadetes

~

~

- Academia da Força Aérea

~RONhuTICA
MARINHA

_
-

l-ESCOLAR

1.2

_

Centro de Formaqao de Pilotos Militares
Escola Pre aratoria de Cadetes do Ar
Escolas de Marinha Mercante
Esco.las de Aprendizes Marinheiros

1,26

_ Centro de Esportes da Marinha

sxéscrro

AERON TICA
MARINHA

1~3

EttRcITO

AERONÁUTICA

EMFA
MARImJA

EXllRcrro
AERONÁUTICA

1.4

_ Centro de Recruta:.:! do Corpo de Fuzileiros Navais
- Centro de Instruçao Almirante Wanderkolk
_ Centro de Opera.ç~es na Selva e Aç;es de Comando
_ Escalo. de Educa.ç~ Fisico."
- Escola de Instruçao Especializada
- Escola de Material Bélico
- InatLtuto Militar de Engenharia
- Centro Técnico Acrocsoacial
_ Centro de Instruç:lO c Adestramento A~aval
_ Centro de Inebr-uçgo Almirante Marques Leao
- Centro de Instruçao do Corpo de Fuzileiros Navais
- Escola de Guerra Naval
_ Escola de Artifices
- Escola de Espeeializaç~ para Oficiais
- Curso de Aperfeiçoamento para Oficiais
- Escola de Aper-fedçogmen'to dc Oficiais
- Esco.La de Comunicaçoes
.
:- Escola de Sargent2s das Armas
"" Escola de Equitaçao
_ Escola de Veterinaria
- Escola de Artilharia de Costa e Antiaérea
_ Escola de Comando e Es t ado-êlador- do Exército
- Centro de Estudo de Pessoal
- Esco.La de Oficiais Especialistas e de Tnf , Guardas
- Escola de Especialistas de Acronnutica
- Escola de Comando e Estado-Maior da Aeronáutica
- Escola de Aperf~içoamento de Oficiais da Aeronáutica
- Curso de Forma{ao de Pilotos de Bombardeio que f'unc í.on a
no 1'1./5'1 G Av Somente para eãunoe}
_ Curso de Formaç~ de Pilotos de Caça que funciona no 12/
42 G Av (Somente para alunos)
- Escola Superior de Guerra
- Escola de Formaç!!;o de Oficiais da Reserva
- Escola de Formaçao de Reservistas Navais
- Colégios Militares
...
- Centros e Núcleos de Pr-epar-aç ao de Oficiais da Reserva

La;

096

- Centro de Preparaç~ 'de Oficiais da Reserva da Aeron~uti
0.85
·0'
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MI

OOENTES

SOB REX;]J.{E

-

CONTTh'UAcAO

-

HOSPITALAR

HOSPITAlAR

3-ESPECIAL
E 3.1 - Lanche de bordo etn aeronave mais de 6 ho
.2 _ Lanche de Ix> do m
3. - Posto Oceano r-o..f ico da Ilha d T

3.4 .
E 3.5 WJllliHA

-

-

MAIlINHA

3.6 -

-

E.' '.IICITO

-

-

-

Navios Re~adorcs de alto mar e Corve-ta (quando)em viagera especd.f'Lca de socorro ou em estado de \?ronto
Tanques, Patrulhas e Varredores (em viagem)
Submarino (em vi~em)
166
Unidades denominadas de Fronteiras, pcseoc de Fronteirm:.,
Guarni~;es de Fernando de Noronha I; Abrolhos
Batakhao de Engenharia de Construçao operando nas áreas
dos Estados d~ Rcgi;e3 Norte, Nordeste e Centro-Oeste
Naví.os hidrograficos e f aro l ckr-os (em viagem, quando em
efetivo serviço da especialidade)
Pessoal embarcado, quando em viagem. prontid~o ou reparo
fora de sede
_
•
Pessoal envolvido diretamente em cpcr-açces. aergas em ni!:,
vios aeródromos (nos di.as em que houver opez-eçoce )
111
Pessoal de quarto a noi;te em viogem
Tr-Lpu Laçao das embarcaçoes~dc desembarque de viaturas de
d~ pessoal (qunndo em missoes de transporte ou de inspeçao a portos ribeirinhos)
Tripulaç~ de Lanchas dos navios hid.-ográficos (quando em
f aí.nas de levant=~to, afastad2s dos navios sem possibi
lidadc de utilizaçao das refciçoes principais)
Escaf andr-Ls t as e 1I0mens-r;s
Par-aquedts t aa
Polícia da Marinha
Orennizaç;;'es com encargos de Unidades Escola
Paliei a do Exército
j e lJatalh~o de Guardas
2~ lJatalhao de Guardas
12 Rcg í.merrto de Cavalaria de Guardas
3 2 negimento de Cavalaria de Guardas
lJatalh~ de Guardas Presidencial
Compnnhia)::special de Tr-anspor-t-e (CET)
Crganizaçoes Componentes da Brigada Acr-o'tcr-r-cs tr-c
l~ Companhí a Especial de Tr-anspor-te
policia da Aeronáutica (Subunidade)
Equipc d Paraquedistas do Serviço de Busca e Sa.l vamen ro
PA.'YI.SM\
- REG lONA

MAnINHA
, ·OClTO

8:ij

051
1,12

0,17

0,24

.QLZL

1,12

0,44
O 6;l_. 1,12

INUA, E~l\ClTO E AEnONÁUTICA

0,13
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DECRETO

NO

70.675 -

DE

6

DE

JUNHO DE 1972

Torna sem efeito a classificação do
Conselho do Fundo Federal sçropecuário do Ministério da Aqricut-

tura a que se retere o Decreto ...•
n: 70.482, de 9 de maio de 1972, e
dá outras providências.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere oi
artigo 81, item IH, da constttuiçac,

decreta:
Art. 1" E' tornada sem efeito

d>

m-

clusâo do Conselho do Fundo Federal

Agropecuário na ctassiücacãc de ór-

gãos de deliberação coletiva exíctentes na área do Ministério da AgrlCUJ·

tura, a que se refere o Decreto ....
n" 70.482, de 9 de maio de 19n.
Parágrafo único. Fica, ígualmento,

tornado sem efeito o art. 2'1 do Deereto nc 7U. 4~2,

de 9 de maio de

1972, restabelecida a situação anteflor.
Art. 2(> Fica estabelecido ú orazc
máximo de 180 (cento e oítentaj dias
para que o Ministério da Agriculto.1u\
promova a reestruturação dt. s'undo
Federal Agropecuário, criado peta l..e!
Delegada n'' 8 de 11 de outubro do
1962, a fim de adequar o Conselho
do Fundo Federal Agropecuário a09
termos da Lei n'' 5. 7U8, de 4 de outubro de 1971, regulamentada pelo
Decreto n'' 69.382, de 19 de: outubro
de 1971.

Art. 3(> Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação. revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 6 de junho de 1972;
1519 da. Independência e 84' da
República.

EMíLIO G. MÉDICI

Alfredo Buzaid
F. Rocha Lagõa

DECRETO N(> 70.677
JUNHO DE 1972

EMÍLIO G. MÉDICI

L. F. Cirne Lima.

DECRETO N(> 70.676 -

§ 2(> do artigo 99, do Decreto-lei ....
n'' 200, de 25 de fevereiro de 1967,
decreta:
Art. 1(> Fica redistrtbuído, com o
respectivo ocupante, para o Quadro
de Pessoal - Parte Especial, do Ministério da Justiça, um cargo de Fiscal de Refeitório, código A-510 8,
ocupado por Dalto Pereira de Morais. integrante de identicos Qua,dro
e Parte do Ministério da Saúde.
Art. 2" A redistribuição de que trata este Decreto não homologa .,ituação que,
em virtude de sindicância,
inquérito administrativo ou revisão de
enquadramento. venha a ser considerada nula, Ilegal ou contrária às
normas administrativas em vigor.
Art. 3" O ocupante do cargo ora
redistrfbuídc continuará
a perceber
seus vencimentos e vantagens pelo
órgão de origem, até que o orçamento
do Mnnsterro da Justiça consigne os
recursos necessários
ao pagamento
das despesas resultantes do cumprimento do disposto neste ato.
Art. 4" O órgão de pessoal do NU~
nistério da Saúde remeterá ao do
Ministério da Justiça. no prazo de 30
<trinta) dias, a contar da publicação
deste Decreto. os assentamentos tunCIOnaiS do servidor mencionado no
artigo 1(>.
Art. 5" Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 6 de junho de 1972;
151(> da Independência e 84" da
República.

DE

6

DE

JUNHO DE 1972

ueasetrun«,

com O respectivo ocupante, para o
Ministério da Justiça,
cargo do Ministério da Saúde,
e
dá outras providencias.

O Presidente da República, usando das atribuições que lhe confere o
artigo 81, item IH, da Constituição,
e tendo em vista o que estabelece o

DE

6

DE

Dispõe sobre a execução do Decretolei n° 1.179, de 6 de julho de 1971,
que instituiu o PROTERRA.

O Presidente da República. usando da atrtbuíção que lhe confere o
artigo 81, item UI, da Constttutção.
e nos termos do artigo 11 do Decreto-lei n- 1.179, de 6 de julho de 1971,
decreta:
Art. 1(> Os recursos dotados Inicialmente ao Programa de Redistrtbul-

Aros DO PODER EXECUTIVO

de Terras e de Estímulo à Agroindústria do Norte e Nordeste
.
(PROTERRA)
para o exercíclo de
1972, no valor de Cr$ 840.000.000,00
(oitocentos e quarenta
mllhoes de
cruzeiros), serão provenientes:
1 - Crê 580,000.000.00 (quinhentos
e oitenta milhões de cruzeírosr. do
sistema de incentivos fiscais, na forma do artigo 6° do Decreto-lei, .....
n- 1. 179, de 6 de julho de 1971;
li - crs 80.000.000,00 (oitenta milhões de cruzeiros), da transferência
de recursos do Programa de Integração Nacional (PIN);
III - Cr$ 180.000.000.00 (cento e
oitenta
milhões de cruzeiros),
do
Banco Central do Brasil, para repusse aos agentes financeiros do
.
ção

PROTERRA.

Parágrafo único. Os recursos acima
são adicionais aos
fínanctamentos
agrícolas com recursos próprtos dos
agentes financeiros na área do Norte e Nordeste, estimados em
.
crs 760.000.000,00 (setecentos e ses·
senta milhões de cruzeiros). no cotrente exercícíc,
Art. 2° E' criado o Fundo de Redistribuição de Terras, de natureza
contábil. destinado a atender ao [tem
..a" do artigo 39 do Decreto-iel .....
n- 1.179, de 6 de julho de 1971. em
programas a serem implantados pelo
Ministério da Agrrcultura: e ao item
"b" do mesmo artigo, nas condições
financeiras estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional.
Parágrafo único. A SUDENE e a
SUDAM deverão colaborar com » Ministério da Agricultura na execução
dos programas constantes deste artdgo,
Art. 3° A distribuição dos recursos
para o ano de 1972 será a seguinte:
I - Cr$ 210.000.000,00 ao Funde de
Redistribuição de Terras. para '1..8 Iínalidades previstas no artigo 2°;
II - Cr$ 80.000.000,00 ao Ministério da Agricultura, para ações díscrfmínatórias, fiscalização da posse e
uso da terra, extensão rural, pesquisa e assistência ao cooperativismo, colonização e outras atividades correlatas;
III - Cr$ 300.000.000.00 para atendimento aos itens "c". "d", "e" e
"f" do artigo 39 do Decreto-lei ....
n° 1.179;

IV - Cr$ 250.000.000,00 para projetos de: apoio ao fortalecimento da
infra-estrutura agrícola da região,
Parágrafo única, São considerados
recursos a programar, dependentes da
evolução da receita
dos incentivos
fiscais, os valores de Cr$ 30,000.000.00
(trinta milhões de cruzeiros), .. , .....
era 10.000.000,00 (dez milhões de
cruzeiros), Cr$ 20.000.000,00
(vinte
milhões de cruzeiros) e
.
ors 40.000.000.00 (quarenta milhões
de cruzeiros), correspondentes às parcelas
da distribuição de
recursos
constantes dos itens I, H, lI! e TV>
deste artigo, respectivamente.
Art . 4° São agentes financeiros do
PROTERRA o Banco da Amazônia
S.A., o Banco do Nordeste do Brasil
S.A., o Banco do Brasil S.A. o
Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico. o Banco Nacional de Crêdito Cooperativo e a Caixa Econômica Federal.
Parágrafo único. O Consetho Monetário Nacional,
dentro de trinta
dias, baixará as normas financeiras
relativas às operações de credito dos
agentes financeiros do PROTEHRA.
Art. 5° Os projetos agropecuários e
agro-industriais apresentados à .•....
SUDENE e á SUDAM no sistema de
incentivos fiscais poderão optar par
operações de crédito nas condíçôes
fixadas para o PROTERRA.
Art. 6° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicaçác, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 6 de junho de
1972;
151° da
Independência e 84° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI
Antõnio Deljim Netto
L. F. Cirne Lima
Marcus Vmicius Pratini de
Moraes
João Paulo dos Reis Velloso
Evandro Moreira de Souza Lima

DECRETO N° 70.678 JUNHO DE 1972

DE

6

DE

Declara de utilidade
pública, para
fins de desapropriação e preserva~
ção como
patrimônio tustorico,
imóveis situados no munimpio de
Vassouras, Estado de Minas Gerais,

O Presidente da República, no uso
da atribuição que lhe confere o artãgo 81, item TIL, da Constituição e
nos termos do artigo 4°, letra "1",
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do Decreto-lei n'' 3.365, de 21 de junno de 1941, decreta:

Art. 1" Ficam declarados de utilidade pública, para fins de desapro-

prraçáo e para serem preservados como patrimônio histórico, os seguintes

imóveis situados na cidade

de

Vassouras, Estado do Rio de .Janeiro:
a)

Imóvel, com prédio e terreno,

situado à Praça

Eurrásía Teixeira

Leite, n" 3. Construção antiga, de um

só pavimento. Confrontações:

fren-

te para a dita Praça, fundos para a.
Rua Nilo Peçanha, pelo córrego existente; de Um lado, com propriedade
dos herdeiros de Miguel Callile e do
outro, para a Rua Joaquim 'I'eíxeíra
Leite; Registro: Cartório do 3° Ofício. livro 3-4, JIs. 292, n" 7.644;
b) Imóvel, com prédio e terreno,
SItuado à Praça Sebastião de Lacerda, n" 4. Construção antiga, de um
só pavimento. Confrontações: frente
para a dita Praça, fundos com a Rua
Caetano Furq uím; um radc para a
propriedade de Ernestina de Oliveira
Barcelos e Eny de Oliveira Barcelos;
outro lado, para
imóvel de Fernando Bitencourt. Registro: Cartório do
3° Oficio, livro 3-J, fls. 3. nv 5.766;
c) Imóvel. com prédio e terreno,
situado à Rua Barão de 'I'ínguá
n'' 3. Construção antiga, em ma u esLado, de dois pavimentos. Confrontações: frente para a Rua Barão de
Tinguá e fundos com sua configuração original; de um lado, com propriedade de Clélia de Oliveira iVloniz
e espólio de Laudelíno Loureiro Tavares; do outro. com
herdeiros de
Luiz Lisboa Braga. Registro: Cartório do 3° Oficio, livro 3-N, fls. 204,
n° 8,927;
d) Imóvel, com prédio e terreno.
situado à Rua Visconde de Araxá,
n'' 10. Construção antiga, de um pavimento. Confrontações: frente para
a dita Rua, fundos para a Rua Presidente Vargas; de um lado, com propriedade de Judith Maria Almeida
Magalhães, e, do outro, com leito da
estrada de ferro ou com quem de direito. Registro: Cartório do 2° Ofício, livro 3-A, fls. 143, n-s 1.456 e
1.457.
Art. 2° O Ministério da Educação e
Cultura. por intermédio do Instituto
do Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional, (IPHAN) tomará as orovidêncías necessárias para efetivar com
recursos especificas, as desapropriações previstas no artigo anterior.

°

EXECUTIVO

Art. 3° O Ministério da Educação
e' Cultura poderá utilizar os imóveis
referidos no artigo 1° em serviços de
natureza educacional, cultural e de
pesquisa.
Art. 4° Este Decreto entrara em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília,
6 de junho de
1972;
1510
da Independência e 84° da
República.
EMiLIO G. MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

DECRETO

N.« 70.679 JUNHO DE 1972

DE

7

DE

Concede à IT APEMAS - Indústria do
Talco, Pedras, Madeiras Associados
Ltda. o direito de lavrar talco no
municipio de piquete, Estado de Sôo
Paulo.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 31, item IIl, da Constituição, noe
termos do Decreto-lei n'' 227, de 28 de
fevereiro de 1967 (Código de Mineração), alterado pelo Decreto-lei número 318, de 14 de março de 1967, oe-

ereta:
Art. 1° Fica outorgada à
ITAPEMAS Indústria do Talco,
Pedras, Madeiras
Associados Ltda .•
concessão para lavrar talco, em terrenos de sua propriedade, no rugar
denominado Fazenda
Santa Lídta,
distrito e munícípío de Piquete, Estado de São Paulo, numa área de cinco hectares e dezesseis ares (5,16ha),
delimitada por um polígono irregular,
que tem um vértice a sete metros
(7m), no rumo verdadeiro norte (N),
da bifurcação da estrada Itajuba-Lorena com a estrada que vai para a
sede da Fazenda Santa Lídia e os lados a partir desse vértice os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: quarenta e sete metros
(4'/mJ, norte (N); trinta e dois metros (32m), este (E); trinta e cinco
metros (35m), norte (N); quarenta
e oito metros (43m), este (E); oitenta
metros (30m), norte (N); quarenta e
seis metros (46m), oeste (W); sessenta e cinco metros
(65m) ,norte
(N); trinta metros (30m), oeste (W);
quarenta e dois metros (42m). norte
(N); duzentos e
dezesoete metros
(217m), oeste (W);
noventa e um
metros (91m). sul (8); vinte e sete
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metros (27m), este (E); setenta e cinco metros (75m), sul (S); quarenta e
seis metros (46mJ, este (E); vinte e
oito metros (28m), sul (S); trinta e
oito metros (38m), este (E); vinte e
dois metros (22m), sul (S); trinta e
nove metros (39m), este (E); vinte
e três metros (23m), sul (8); vinte e
seis metros (26m), este (E); quinze
metros Clõm) , sul (S); vinte e cinco
metros (25m), este (E); quinze metros (15m), sul
(S); doze metros
(12m), este (E). Esta concessão é
outorgada mediante as condições estipuladas nos artigos 44, 47 e suas
alíneas e 51 do Código de Mineração,
além de outras constantes do mesmo
Código, não expressamente menciona.das neste Decreto.
Parágrafo único. Esta concessão
üca sujeita às estipulações do Regu~
lamento aprovado pelo Decreto número 51.726, de 19 de fevereiro de
1963 e da Resolução n« 3, de 30 de
abril de 1965, da Comissão Nacional
de Energia Nuclear.
Art. 2° A
concessionária
fica
obrigada a recolher aos cofres públt-cos, na forma da Lei, os tributos devidos á União, em cumprimento ao
disposto no Decreto-lei ns 1.038, de
21 de outubro de 1969.
Art. 3° Se a concessionária não
.oumprtr qualquer das obrigações que
lhe incumbem, a concessão para lavrar será declarada caduca ou nula,
na forma dos artigos 65 e 66 do Código de Mineração.
Art. 4° As propriedades vizinhas
.estão sujeitas às servidões do solo e
subsolo para fins de lavra, na forma
do artigo 59 do Código de Minera.ção,

Art. 5° A concessão de lavra terá
por título este
Decreto, que será
transcrito no livro C - Registro dos
Decretos de Lavra, do Departamento
Nacional da Produção
Mineral, do
Ministério das Minas e Energia.
Art. 6° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
(DNPM - 5.771-53).
Brasília, 7 de junho de 1972;
l51° da Independência e 84° 'da
Repúblíca,'
EMÍLIO G. MÉDICI

Antonio Dias Leite Júnior

DECRETO N° 70.680 . -

DE

7

DE

JUNHO DE 197~

Declara de utilidade publica as insti-

tuições que menciona.
o Presidente da República, no uso
da atribuição que lhe confere o artigo
81, item III, da Constituição, decreta:

Art. 1° São declaradas de utilidade pública nos termos do art. 1') da
Lei n- 91, de 28 agosto de 1935, combinado com o artigo 1" do Regulamenta aprovado
pelo Deccreto número 50.517, de 2 de maio de 1961, as
seguintes instituições:
- Instituto Cearense da Crianca
~ ICEC, com sede em Fortaleza,
tado do Ceará (Processo - MJ ..••
lti.595-70);
- Instituição Beneficente "Augusto de Oliveira Camargo", com sede
em São Paulo, Estado de São Paulo
(Processo MJ - 19.759-70);
- Escola Doméstica Cecilia Monteiro de Barros - Asilo de órfãs, com
sede em Barra Mansa, Estado do Rio
de .raneíro (Processo MJ - 24.156
de 1970);
- Patronato Cleide AÍcântara, com
sede em São Gonçalo do Amarante,
Estado do Ceará (Processo MJ •••.
39.781-70) ;
- Escola 'Normal Nossa Senhora do
Carmo e Ginásio Angélica, com sede
Fabriciano, Estado de
em Coronel
Minas Gerais (Processo MJ ~ 2. '/70
de 1971);
- Fundação Educacional do Sul de
Santa Catarina - FESSC, com sede
em Tubarão, Estado de Santa Catarina (Processo MJ - 3.530-71);
- Educandário
Vicentino "Santa
Maria Goretti", com sede em Rio Claro, Estado de São Paulo (Processo
MJ - 14.357-71);
- Asilo e Casas dos Pobres de São
José, com sede em Lorena, Estado
de São Paulo (Processo MJ - 16.317
de 1971);
- Escola Maria
Imaculada, com
sede em Porto Alegre, Estado do Rio
Grande do Sul (Processo MJ - 20.826
de 1971);
~- Colégio e Escola Normal Santa
Dorotéía, com sede em Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais (Processo
MJ - 32.452-71);
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_ Hospital São José, com sede em
Aracaju, Estado de Sergipe (Processo MJ - 53.552··71);
- Assocíaçao "Obras Sociais da
Prelaata de Abaeté do Tocantins", com
sede em Abaetetuba, Estado do Pará
(Processo MJ - 56.235-71).
Art. 2" Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publícaçâo, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 7 de junho de 1972;
151° da Independência e 84° da
Reoúblíca ,
EMÍLIO G.

MÉDICI

Alfredo Buzazd.
DECRETO N° 70.681
JUNHO DE 1972

DE 7 DE

Dá nova redação a
dispositivos ao
Regulamento para o Corpo do Pessoal Subalterno da Armada.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
81, item UI da Constituição, decreta:
Art. 1° Os artigos 76, 107, no e
116 do Regulamento para o Corpo do

Pessoal Subalterno da Armada, aprovado pelo Decreto nv 60.433, de 13
de março de 1967. passam a vigorar
com a seguinte redação:
"Art. 76. .
.
m) exclusão a
plina" .
"Art. 107

VUI clíplína
"Art.

bem da disci.

Exclusão a bem da dts.
110

.

"ex officio", para as praças
alistáveis eleitoralmente, com
menos de cinco (5) anos de serviço, na data em que tiverem registrada a sua
candidatura a
cargo eletivo;
t) "ex orrrcto''. e mediante comunicação
prévia á autoridade
policial ou judiciár-ia competente,
com indicação dos respectivos domicílios, para as praças sujeitas
a inquérito policial comum ou a
processos no Foro Civil, ao término do tempo de serviço e dese)

de que não tenham estabilidade
assegurada;
g) "ex officio", a bem da discípuna. para as praças sem estabilidade assegurada que forem
condenadas per sentença passada
em julgado por crime comum ou
militar a pena restritiva de liberdade índívtdual superior a dois
(2) anos ou nos crimes previstos
na legislação especial concernente à segurança do Estado, à pena
de qualquer duração.
h) "ex orücto''. a bem da disciplina, para as praças sem estabilidade assegurada que forem
nunidas disciplinarmente, no <:'spaço de um (1) ano, com trinta
(30) dias de
prisão rigorosa, ou
que incidirem nos casos que motivarem o julgamento pelo Conselho de
Disciplina previsto no
Regulamento Disciplinar para a
Marinha e nesse forem consideradas culpadas;
i) "ex officio", a bem da disciplina, para as praças sem estabilidade assegurada sobre as quais
houver pronunciado tal sentença
Conselho Permanente de Justiça,
em tempo de paz, ou tribunal especial, em tempo de guerra, por
haverem perdido a nacionalidade
brasileira" .
"Art. 116. Serão excluídas. a
bem da disciplina, "ex offícto",
as praças:
I Com estabilidade assegurada sobre as quais houver pronunciado tal sentença Conselho
Permanente de .Iustíça. em tempo
de paz, ou tribunal especial, em
tempo' de guerra, por ha verem
sido
condenadas, em sentença
passada em julgado, por qualquer
daqueles tribunais militares ou tribunal civil. à pena restritiva de
liberdade individual superior a
dois (2) anos ou. nos crimes previstos na legislação especial concernente à segurança do Estado,
à pena de qualquer duração;
II - Com estabilidade assegurada que incidirem nos casos que
motivarem o
julgamento
pelo
Conselho de Disciplina previsto no
Estatuto dos Militares e nesse forem consideradas culpadas;
In - Com estabilidade assegurada sobre as quais houver pronunciado tal sentença Conselho
Permanente de Justiça, em tempo
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de paz, ou tribunal especial, em
tempo de
guerra, por haverem
perdido a nacionalidade brasileira".
Art. 2° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 7 de junho de 1972;
151<'> da Independência e 840 da
República.
EMÍLIO G. MEDICI
Adalberto de Barros Nunes

DECRETO N" 70.682
JUNHo DE 1972

DE

7

DE

Autoriza o funcionamento da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras
"Santa Rita de Cássio", com sede
em São Paulo, SP.
O Presidente da República. usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constitulçâo, de
-ecordo com o artigo 47 da Lei .....
u'' 5.540. de 28 de novembro de t963.
alterado pelo Decreto-lei nv H42, de 9
de setembro de 1969 e tendo em vísta o que consta do Processo
CFE n'' 14-72 do Ministério da Educação e Cultura, decreta;
c

Art. 1" Fica autorizado o funcionamento da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras "Santa Rita de Cássra", com os cursos de Letras. Psicologia e Pedagogia, mantida pela Sociedade Civil Santa Rita de Cássla
com sede em São Paulo, Estado de
São Paulo.
Art. 2° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário
Brasília,
7 de
junho de
1972;
1510
da
Independência e 84 0
da
República.
EMÍLIO

G.

MÉDICI

ü

Art. 1" Fica autorizado o funcionementa da Escola Superior de Admtnístração de Negócios. mantida oela
Ação Social "Pe. Sabota de Medelros" com sede em São Bernardo do
Campo, Estado de São Paulo
Art. 2° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília,
7 de
junho de
1972:
1-519 da Independência e 849 da
República.
G. MÉDICI
Jarbas G. Passarinho

EMÍLIO

DECRETO

N° 70.684
JUNHO DE 1972

DE 7 DE

Concede reconhecimento à Faculda·
de de Ciências Econômicas da Universidade do Amazonas.
O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item In, da Constituição, de
acordo com o artigo 47 da lei
.
n.v 5.540, de 28 de novembro de 1968,
alterado pelo Decreto-lei na 842, de \:;l
de setembro de 1969 e tendo em vtsta o que consta do Processo
.
na 488-72-CFE, do Ministério da Educação e Cultura, decreta:

Art. 1" E' concedido reconhecímento à Faculdade de Ciências Economicas. com os cursos de Economia,
Administração e Ciências Contábeis,
mantida pela Universidade do
rnazonas com sede em Manaus, Esta ~(O
do Amazonas.
é

Jarbas G. Passarinho

DECRETO N° 70.683 JUNHO DE 1972

tigo 81, item IH, da Constituição. de
acordo com o artigo 47 da Lei
.
n.v 5.540. de 28 de novembro de 191)8,
alterado pelo Decreto-lei n" 842 -íe
de setembro de 1969 e tendo em vista. o que consta do Processo ... , ....
n'' 1.597 -70 do Ministério da Educação e Cultura, decreta:

DE

7

DE

Autoriza o funcionamento da Escola
Superior de Administração de Negócios - São Bernardo do Campo
- SP.

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

Art. 20 Este Decreto entrar a em
vigor na data de sua publicação. 1'e_
vogadas as disposições em contrario.
Brasília,
7 de
junho de
1972;
1510
da
Independência e 84° da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Jarbas G. Passarinho
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JUNHO

DE

7

POn~1l

DE

nz 1972

Redistúbt',i, com a resjJp.ctiva ocupante, parà Q covussao Nacional de
KIW1'{/ia Nuclear, cargo do iVlinisumo da Aeronáutica, e da outras
providências.
o Presidente da República, usantio elas atribuições que lhe confere c
artigo 81, item IH, da Constituição,
c tendo em vista o disposto no f 2"

do artigo 99, do Decreto-lei n'' 200,
de 25 de ícvcreuc uc 1967, decreta:
Art, lo Fica rceisrrnnnco, com a
respectiva ocupante, para o QLlad~o
de Pessoal - Parte Permanente, da
Comissão
Nacional
de
Energra
raucrear, um carga de Oficial de Administração,
código
AF-201.11.B,
ocupado por Vilma Maria Fernandes,
Integrante de roentícos Quadro e
Pl;\rt~ do Mini:;téria da Aeronáutica,
Ar-t. 2" A rediatribufçâo de que trata este Decreto uao nornoíogu situaçãc que, em virtude de smdicància,
Inquérito administrativo ou revisão
ae enquadramento, venha a ser considerada nula, ilegal ou contraria às
normas administrativas em vigor,

Art. 3° A ocupante do cargo ora
rcdistnbuíoo
continuará a perceber
seus vencimentos e vantagens pele
órgão de origem, até que o orçamento da Comissão Nacional de l:::nergla
Nuclear consigne os recursos necesxanos 11.0 ))agam~ntn das despesas resuttantes do cumprimento do disIJOS'
to neste ato,
Art. 4" O órgão de pessoal do Ministério da Aeronáutica remeterá ac
da Comissão Nacional de EnH'gia
Nuclear, no prazo de 3D (trinta) dias
a contar da publicação deste Oecreto, os assentamentos funcionais
da
servidora mencionada no artigo 1",
Art. 5" Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revcgudns as disposições em contrário,
1972;
7 de
junho de
Brasíha,
tia
1510 da. Independência e 84 6
República.
El'IlÍwo G. MÊ!lrcI
J, Araripe Macédo
Antonio Dias t.ene Jànwr

EXECUTIVO
DECRETO NU

so

686
1972

DE

7

DE

JU1H'!O ali:

rnmetomuc em autarqll,ias os esta.
belecimentos iS(JI[ldv~' dI;! ensino Sll_

nenor que menciona.

o Presidente da Repúbhcn, no U3ú
da atribuição que lhe confere o artigo 81, itens IH e V, da Constitelicão, decreta;
Art. JU aão transtormaoos em autarquíus de regime especial, nos termos do artigo 46 da Lei n- 5,540, de
28 de novembro de 1%8, os si':guin'~s
estabelecimentos isolados de ensínn
superior:
a) Faculdade de Cténctas Agráriaf>
do Pará :
bJ Bscola Federal
de Engenharia
de Itajubá;
c) Escola Superior de Agricultura.
de Lavras;
à) Escola de Farmácia e oôontcrogia d.~ Alfcna:;;
e) Pueutdade de Odontologia de
rnamanuna; e
/) Faculr:hrle de Medicina do 'j'nângulo Mineiro.
Art. 2" Incorporam-si': ao património
das autarquias de que trata o 'lttig'o
anterior os bens móveis e imovt'il'
ruetacos a seus serviços. integrante..
dos respectivos acervos atuaüi.
§ 1" A incorporação oos trens imoveia rar-ae-a mediante lermo a ser
lavrado no competente órgão do verviço do Patrimônio da União,
§ 2" Disporão as novas autarquias
de um fundo especial de natureza
contábil, na forma c ecnuíçüc meucionadas no artigo 15 do Decreto
{lO 66.967, de 27 de julho de 1970.
Ai-t, 3° O pessoal técnico e admtnístrattvo em exercício na d~t",. da
pubhcaçàc deste Decreto, nos ee-aceícoímentos mencionados no artigo r-,
terá preferência à lotação no Qua'1ro
de Pessoal a ser fixado para cada autarquia, etetuando-se a sua retusmmucão, com os respectivos carg-is. na
forma do ~ 2:' do arügo 99 do DecreLo-lei n° 200, de 25 de reverenc da
1967, na redução dada pelo Decretolei !JUO, de 29 de seti':mbro de 1969,
Art , 46 As autarquias dc que trata este Decrete providenciarão no
prazo cte 120 (cento e vinte) mas, ao
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remessa ao Conselho Federal de Edu-cação dos respectivos regimentos
adaptados ao regime autárquico, bem
como elaborarão os seus Quadres de
Pessoal, ouvido o Departamento Administrativo do Pessoal Civil
.
{DASP), para aprovação pelo Presidente da República.
Art. 5° Este Decreto entrara em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasilia,
7 de
junho de
1972;
151° da
Independência e 84° da
República.
Eretr.ro G. MÉDICI
Antônio Delfim Netto
Jarbas G. Passarinho

DECRETO N° 70.687 JUNHO DE 1972

DE

7 DE

Publica os indicee de atualização monetária dos salários dos últimos 24
(VInte e quatro) meses, na forma
estabelecida na Lei n 9 5.451, de 12
de junho de 1968, e dá outras prooídéncias.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item lU, da Constituição e
tendo em vista o disposto no § 2°
do Art. l° da Lei n" 5.451, de 12 de
junho de 1968, decreta:
Art. 1° Para reconstituição dos saUnias reais médios
dos últimos 24
(vinte e quatro) meses, conforme estabelecido no § 2° do Artigo l° da
Lei n" 5.451, de 12 de junho de 19fi8
serão utilizados os seguintes coeficientes, aplicáveis aos salários dos IT'eses correspondentes, para os acordos
coletivos de trabalho ou decisões da
Justiça do Trabalho, cuja vigência
termine no mês de junho de 1972.
Mês
Coeficiente
Junho de 1970
, .. ,. 1,45
Julho de 1970.................. 1,42
Agosto de 1970.. ,.............. 1,40
Setembro de 1970 ... " " ..... " 1,36
Outubro de 1970................ 1,.34
Novembro de 1970.............. 1,32
Dezembro de 1970
,
1,31
Janeiro de 1971................ 1,29
Fevereiro de 1971.............. 1,27
Março de 1971.................. 1.25
Abril de 1971.................. 1.23
Maio de 1971.................. 1,22
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Mês
Coeficiente
Junho de 1971 ..... ,............ 1,20
Julho de 1971.................. 1,17
Agosto de 1971................. 1,15
Setembro de 1971.
, 1,14
Outubro de 1971,.............. 1,12
Novembro de 1971.............. 1,11
Dezembro de 1971............. 1,09
Janeiro de 1972................ 1,08
Fevereiro de 1972.,............ 1,05
Março de 1972.................. 1,04
Abril de 1972.................. 1.02
Maio de 1972
,......... 1,0]
Parágrafo único. O salário
real
médio a ser reconstituído será a média aritmética dos
valores obtidos
pela aplicação dos coeficientes l.ci~
ma aos salários dos meses correspondentes.
Art. 2° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação. revogadas as disposições em contrário.
Brasilia,
7 de
junho de
1972;
151° da
Independência e 84° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Júlio Barata

DECRETO N° 70.688 JUNHO DE 1972

DE 8 DE

A utoriza a transferência do Colégio
Agrícola '-'Manoel Barata", da sede
atual, na localidade de Outeiro,
Ilha de Caratateua, Município de
Belém, para a Cidade de castanhal,
Município de Castanhal, Estado do
Pará.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, itens IH e V, da Constituição,
decreta
Art. 1° E' autorizada a transferência do Colégio Agrícola "Manoel darata", da sede atual, na localidade de
Outeiro (Ilha Caratateua) , Município
de Belém, Estado do Pará, para a cidade de Castanhal, Município de Castanhal, Estado do Pará.
§ 1Ç> A transferência do estabelecimento deverá estar concluída até junho de 1972, podendo o Projeto de
Desenvolvimento do Ensino Médio PRODEM, tomar as medidas executivas correspondentes.
§ 29 Os imóveis e instalações deixados em Outeiro serão entregues ao
Serviço do Patrimônio da União, para
destinação que julgar conveniente.

262

ATOS DO PODER EXECUTIVO

Art. 2° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 8 de junho de 1972;
1510 da Independência e 84° da
República.
EMÍLIO G. MÊOICt

Antônia Delfim Netto
Jarbas G. Passarinho

DECRETO N° 70.689

DE

8

DE

JUNHO DE 1972

mônío da União, com a Intervenlência
do Ministério da Educação e Cultura,
na forma do artigo 74 do Decreto-lei
n'' 9.760, de 5 de setembro de 1946.
Art. 4" Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação. revogadas ::J.S disposições em contrário.
Brasília, 8 de junho de 1972;
1510 da Independência e 84° da
República.
EMíLIO G. MEDICI
Antônio Delfim Netto
Jarbas G. Passarinho

Autoriza a cessão de estabelecimentos
de ensino agrícola, da rede federal,

a Governos Estaduais.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição e nos
termos do artigo 10 do Decreto número 21. 063, de 19 de fevereiro de
1932, e do Decreto-lei nv 178, de 16 de
fevereiro de 1967, decreta:

Art. 10 E' autorizada a cessão aos
Estados de Ceará, Pernambuco e Rio

Grande do Norte, nas áreas das res-

pectivas circunscrições, do acervo dos
bens móveis e imóveis, afetados aos
serviços dos seguintes estabelecimentos de ensino agrícola, subordinados
ao Ministério da Educação e Cultu-

ra.

a) Ginásio Agricola "Juvenal Galeno" e Colégio Agrícola Lavras da
Mangabeira, no Estado do Ceará;
b) Ginásios Agrícolas de Ceará-Mis-im e Currais Novos, no Estado do Rio
Grande do Norte;
C) Ginásios Agrícolas de Palmares
e de Escada, no Estado de Pernambuco.
Art. 2° Os bens a que se refere o
artigo anterior ficam vinculados ao
serviço dos aludidos estabelecimentos
de ensino agrtcola .
Art. 3° A cessão se efetivará mediante termo de que constarão as suas
condições e o inventário dos bens cedidos, tornando-se nula de pleno dlecíto, independentemente de ato especial, se ao acervo, no todo ou em parte, for dada aplicação diversa da prevista neste Decreto ou se houver descumprimento de alguma das condicões estabelecidas.
Parágrafo único. O termo de ces.sâo dos imóveis será lavrado na repartição local do Serviço do Patrí-

DECRETO N° 70.690

DE 8 D.t.

JUNHO DE 1972

Autoriza a cessâo do acervo dos CU1sos de Preparação -de Economia Doméstica Rural aos Municipzos que
menczona.

o Presidente da Repúblrca, usando
da atrfbuíçâo que lhe confere o artigo
81, item IH, da Constituição e nos
termos do artigo l° do Decreto numero 21.063, de 19 de fevereiro de
1932. e do Decreto-lei n'' 178, de 16 de
fevereiro de 1967, decreta:
Art. 10 E' autorizada a cessão aos
Mumcipíos de Várzea Alegre (CE),
Caicó (aN), PetroJina (PE), Marurm
e Aracaju (SE), Santo Amaro (BA) e
Guaxupê, Paracatu e Passos (MG),
do acervo dos bens móveis e Imóveis
afetados aos serviços dos Cursos de
Preparação de Economia Domestdca
Rural, do Ministerio da Educação e
Cultura, localizados nas respectivas
círcunscriçóes municipais.

Art. 2° Os bens a que se refere o
artigo anterior destinam-se aos serv lÇOS dos referidos Cursos ou ao desenvolvimento de atividades educamvas de interesse da comunidade que
as Prefeituras cessionárias manterao,
diretamente ou mediante con vênia,
com outras entidades que operem 11<.1.
área da educação.
Art. 3° A cessão se efetivará mediante termo de que constarão as
suas condições e o inventário dos nens
cedidos. tornando-se nula de pleno
direito, independentemente de ato especial, se ao acervo, no todo ou em
parte, for dada aplicação diversa da
prevista neste Decreto ou se houver
descumprimento de alguma das condições estabelecidas.
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Parágrafo único. O termo de cessão dos imóveis será la nado na repaetíção locaJ.~ do Serviço. do Pa~ri
mônio da umao, com a mtervemenela do Ministérto da Educação e Cultura na forma do artigo 74 do Decreto-lei n- 9.760, de 5 de setembro

de 1946.

Art. 4" Este Decreto entrará em vicor na data de sua publicação, revogadas as disposiçÕ3S em contrario.
Brasília, 8 de junho de 1972;
151" da jndepandência e 84" da
República.
EMÍLIO G. MÊDICI

Antônio Delfim Netto
Jar?ias G. Passarinho

DECRETO

NQ 70.691 JUNHO DE 1972

DE (\ DE

Revoga dispositivOs do Decreto número 48.298, de 17 de 1unho de 1960, e
dá outras providências.

O Presidente da República, no uso
da atrfbuiçâo que lhe confere J artigo
81, item III, da Constituição, decreta:
Art. 10 São revogadas a almea "b"
do item Il e a alínea "a" do 't.em lIr,
arribas do artigo 2° do Decreto número 48.298, de 17 de junho de 1960, que
dispõe sobre a instituição da Fundação Hospitalar do Distrito Feoeral .
Art. 2" As reformas e alterações do
estatuto da entidade a que se .erere o
artigo anterior independerão .rc aprovação do Ministério da Saúde.
Art. 3" Este Decreto entrara em vigor na data de sua publícaçào revogadas as disposições em contrarto .
Brasília, 8 de junho de 1972;
151" da Independência e 84° da
República.
EMÍI,IQ G. MÉDICI

N9 70.692 JUNHO DE 1972

DE

ó DE

Redistribui, com o respectivo í,cupante, para o Departamento de Polícia
Federal, cargo do Ministério -to Saúde, e dá outras providências.

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

tigo 81, item lII, da Constttuição,

0

EMÍLIO G. MÉDICI

Aljredo Buzaid
F. Rocha Lagôa

DECRETO N° 70.693 JUNHO DE 1972

DE

ó DE

Torna sem efeito aproveitamento de
disponível no Ministério da Marinha e cassa a disponibilidade ao servidor que menciona.

F. Rocha Lagôa

DECRETO

tendo em vista o disposto no § ZO do
artigo 99, do Decreto-lei nv 200, de 25
de fevereiro de 1967, decreta.
Art. 1Q Fica redistribuído, com o respectivo ocupante, para o Quadro de
Pessoal - Parte Permanente - do
Departamento de Policia Federal, um
cargo de Artifice de Manutenção, código A-305.6, ocupado por watter Cruz
de Vasconcelos, integrante de idênticos Quadro e Parte do Mínistérío da
Saúde.
Art. 2" A redistribuição de que trata
este Decreto não homologa situação
que, em virtude de sindicância, inquérito administrativo ou tevísão de enquadramento, venha a ser consrüerada
nula, ilegal ou contrária às normas
administrativas em vigor.
Art. 3° O ocupante do carga ora tedístrtbuído continuará. a perceber seus
vencimentos e vantagens peto órgão
de origem, até que o orçamento do Departamento de Policia Federal consigne os recursos necessários ao pagamento das despesas resultantes do
cumprimento do disposto neste ato.
Art. 4° O órgão de pessoal do Ministério da Saúde remeterá ao do Departamento de polícia Federal no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da publicação deste Decreto, os assentamentos funcionais do servidor mencionado
no artigo 1°.
Art. 5Q Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 8 de junho de 1972;
151
da Independência e 84° da
República.

e

O Presidente da República, usando
das atrfbutções que lhe confere o artigo 81, item Ll I, da Constituição, e
tendo em vista o disposto no artigo 67
da Lei n? 1.711, de 28 de outubro de
1952, decreta:
Art. 1° Fica sem efeito o aproveitamento no cargo de Escrevente Datil6-
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grafo, código AF-204.7, do Quadro de
Pessoal - Parte Permanente -- do Ministério da Marinha, de Francisco de
Assis Mendes Bragança, servidor em
disponibilidade em idêntico cargo do
Quadro de Pessoal do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores

do Estado, constante do Decreto nú-

mero 69.718. de 9 de dezembro 'te 1971,
publicado no Diário Oficial .íe 10 se-

guinte, visto não haver tomado posse
rio prazo legal.
Art. 2 9 Fica cassada a disponibilidade do servidor a que se refere o artigo anterior, a partir de 9 de Janeiro
de 1972.

Art. 3<;1 Este Decreto entrara em vigor na data da sua publicação revoga-

das as disposições em contrário.
Brasília, 8 de junho de 1972;
151(} da Independência e 84° da
República.
EMÍLIO G. MEDICI

Adalberto de Barros Nunes
Júlio Barata

DECRETO N° 70.694
DE fi DE
JUNHO DE 1972
Altera o artigo 1°, do Decreto número
68.172, de 4 de fevereiro de 1971, que
cria o Parque Nacional da serra da
Bocaitui, e dá outras prootaenciae,

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
81, item IH, da Constituição, e nos
termos do artigo 5°, alínea a. da Lei
n- 4.771. de 15 de setembro de 1965,
decreta:
Art. 19 O artigo lodo Decreto número 68.172, de 4 de fevereiro de 1971.
passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 1° Fica criado, nos Estados do Rio de Janeiro e de São
Paulo, o Parque Nacional ca Serra da Bocaina (PNSB), com área
superior a cem mil nOO.OOllJ hectares 0.000 km2), compreendida
dentro do seguinte perímetro: começa na Ponta da 'I'nndade, ao
nível do mar, no limite entre os
Estados do Rio de Janeiro e São
Paulo (Ponto 1>; continua pelo litoral em direção geral Oeste até a
ponta do Camburi (Ponto 2 J; circunda-a e abrange o seu costão
norte até o Rio João Creoulo ou

EXECUTIVO

Barra Grande (Ponto 3); sobe pela sua margem esquerda ate a cota de 200 metros (Ponto 4,1; segue
por esta cota até encontrar a divisa dos Municípios de Pictnguaba e Ubatuba (Ponto 5); sobe pela
referida divisa até a junção das
divisas dos Municípios de CunhaPícinguaba ~ Ubatuba (Ponto 6);
segue pela divisa Cunha-Piemguaba até a divisa interestadual
Rio de Janeiro e S. Paulo (Ponta
7); segue pela divisa interestadual Rio de Janeiro-São Paulo.
divisória de águas; até a cabeceira mais ocidental do Rio Guarfpu
(Ponto 8); daí pelo divisor de
águas das Bacias dos Ríos Mambucaba e Paraitinga, passando pelo Alto do Palmital até encontrar
a divisa da Fazenda da entrada,
pertencente ao Núcleo Colonial
Senador Vergueiro (Ponto 9); segue para Oeste, pela divisa da referida Fazenda até encontrar o Rio
Paraíblnga, divisa da mesma
(Ponto 10); continua sempre pela
divisa no Rio Paraitinga passa
pela margem esquerda da cachoeira, próxima ao Alto do Caçador
(Ponto 11); dai, sempre pela divisa até o Alto do 'I'Ira- Chapéu
(Ponto 12); dai, segue pelos Iímt
tes externos das Fazendas das
Posses, do Laegeado e Garrafas
integrantes do citado Núcleo Colonial do INCRA, até o cruaamento do limite Sul da Fazenda das
Posses com o Rio Mambucaba
(Ponto 13); desce por este, pela
sua margem direita até encontrar
o Ribeirão da Onça (Pon1;0 14):
sobe pela sua margem esquerda
ate a nascente mais próxima do
Marco 9 da divisa interestadual
Rio de Janeiro-São Paulo {Ponto
15); dai, segue pela dívtr,a interestadual, no divisor de águas entre os riachos afluentes da bacia
do Rio da Onça com os afluentes
da bacia do Rio Jtapetírunga, até
o ponto mais próximo da nascente da margem direita do Rio da
Lage (Ponto 16); segue por este
até a confluência como Rio Pimenta (Ponto 17); cruza-c e sobe
peja sua margem esquerda até, a
nascente mais próxima 'ia Garganta do Ouriço, no dívtsor de
águas do, Rio Peroba-Bonito com
o Córrego do João Manuer (Ponto 18); segue pelo citado divisor
até a confluência destes dois cursos de águas (Ponto 19); cruza o
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Rio Bonito e sobe pela sua margem esquerda até 1, confluência
com o Rio São Jorge (Ponto 20);
segue pela margem esquerda do
Rio São Jorge até c locar onde
este !"ia é cruzado por um", estrada de rodagem (ponto 21,; segue
para Leste pela margem na citada estrada até a divisa mt.erestadual Rio de .janeiro-São Paulo
(Ponto 22); dai, segue peta referida divisa até o local onoe esta
cruza o Rio Paca Grande ou Bracut (Ponto 23); desce pela margem direita do Rio Bracut até a
cota dos 200 metros (Ponto 24):
deste ponto, segue em drreçâo à
Baía de Ilha Grande pela cota de
duzentos (200) metros, passa a
Enseada de Itaornas e contínua
para Mambucaba pela mesma cota até atingir o Riacho oc nome
Periquito na sua margem direita
(Ponto 25); dai, desce pela margem direita do citado Ríacno até a
margem direita da BR-IOl. no
sentido Rio-Santos e acompanha0.. passando por trás da Vila
de
Mambucaba, em direção geral
oeste. contornando o morro que
fica ao norte da Vila (Ponto as);
segue até o cruzamento com o
Rio Perequê na sua margem esquerda (Ponto 27); sobe por esta
mesma margem do Rio Perequê
até a cota de 100 metros, cruza-o
e segue pela mesma cota a té o
fundo da bacia do Rio 'Mambucaba na intersecção da 'Inha de
direção Nordeste-Sudoeste que
passa pela confluência rios Rios
Funil e Mambucaba (Ponto 28);
segue pela linha Nordeste-SudC?este citada, atravessando o RIO
Mambucaba até encontrai a cota
de 100 metros (Ponto 29,; daí,
continua para o sul, sempre
acompanhando a cota de 100 metros até encontrar a mareem esquerda do Rio Camburí I Ponto
30)· continua acima pela margem
esq~erda do Rio Camburr até a
cota de 200 metros (Ponto 31);
segue pela cota de 200 metros até
encontrar a margem esquerda do
Rio São Roque (Ponto :32J; contdnU<L acima pela margem esquerda
do Rio São Roque até a, cota de
300 metros (Ponto 33); segue pela
cota de 300 metros até encontrar
a margem esquerda do RlfJ Barra
Grande (Ponto 34); continua acima pela margem esquerda do Rio
Barra Grande até a cota de 400
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metros (Ponto 35); segue pela cota de 400 metros até encontrar a
margem esquerda do Rio Indaiatuba (Ponto 36); continua acima
pela margem esquerda do Rio Indaíatuba até a cota de 500 metros
(Ponto 37); segue pela cota de 500
metros até o local chamado Condutor na margem direita, da Estrada Cunha-Para ti, toma ndo o
sentido Parati -Cunha (Ponto 38);
sobe por esta margem até a cota
de 670 metros (Ponto 39); daí, por
uma linha reta em direção ao
ponto mais alto da pedra. denonada Pedrinha, até o ponto ondeesta linha cruza o RIu Perequê-açu na sua margem direita (Ponto 40); segue por esta
margem até a cota de 400 metros
(Ponto 41); contorna a Pedra dos
Penha ou Pedra do Sertão. pela
linha de nivel desta cota. até o
ponto de cruzamento com uma linha reta que liga a parte mais alta da Pedra dos Penha '1. parte
mais alta da Pedra-em-Pé cPcnto 42); segue por esta linha até o
sopé da Pedra-em-Pé (Ponto 43);
daí, segue em direção a ont.ersecção com uma linha reta que liga
o cume da Pedra-em-Pé 01.0 cume
da Pedra do coriscao (Ponto 44) ;
segue em linha reta até o sopé
rochoso da Pedra do
Cortscâo
contornando-a e abranzendo-a
pelo seu- sopé até o cruzamento
com uma linha reta que vai do
alto da Pedra do Oortsção à Jusante da Cachoeira da Onça
(Ponto 45); deste ponto, vai em
linha reta à jusante da Cachoeira
da Onça, na sua margem esquerda (Ponto 45) ; deste ponto,
segue em linha reta à [usante
da Cachoeira do Almoço na sua
margem esquerda (Ponto 47):
deste ponto, vai em linha reta
em direção ao cume da Pedra do Cabral nas cabeceiras do
Rio da Caçada, até atingir o sopé
da citada Pedra (Ponto 48) e S!'"
gue até a intersecção de nutra linha reta que une o cume da Pedra do Cabral com o cume <ia Pedra Rolada (Ponto 49); segue por
esta linha reta até a Pe-rta Rolada (Ponto 50); dai, segue em
linha reta até a margem esquerda do Córrego da Forquilha na
sua confluência com o Rhl Carapitanga (Ponto 51); cruza o RioCarapítanga e segue em linha reta em direção ao Marco M-4 da.
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'I'ríndade

(Ponto 52); deste ponto segue
pela divisa da referida Fazenda,
em direção ao Marco M-::J, até o
divisor de águas entre as Enseadas da Trindade e da Caixa d'Aço
(Ponto 53); desce pelo divisor
abaixo, até o ponto de altir ude de

79 metros no Pontal Roonoso que
divide as águas da Praia de. Fora
da Trindade e Praia da Caixa
d'Aço (Ponto 54); daí, segue pelo
espigão em direção à Ponta Leste
do citado Pontal até J mar (Ponto 55); dirige-separa o Sul englobando as águas oceânicas, a

Ilha do Tesouro, e toda

B,

ensea-

da da Praia da Caixa d' Aço até
a Ponta da Trindade (Ponto 1)."
Art. 2'1 E' o Ministério da Agticul-

tura, por intermédio do Instituto Brasileiro do Desenvolvimento tnorestal.
autorizado a promover as desapropriações que se fizerem necessárias à implantação do Parque Nacional da Serra da Bocaína .
Art. 39 O presente Decreto entrará
em vigor na data de sua putuícaçâo,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 8 de junho de 1972;
1510 da Independência e 84" da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

L. F. Cirne Lima

DECRETO N° 70.695
DE S
JUNHO DE 1972

DE

Torna sem efeito o aproveitamento.•
no Ministério da Marinha, de eervidora disponível do lnstitutn de
Previdência e Assistência dos Servidores do Estado e cassa a disponibilidade da mesma.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição. e
tendo em vista o disposto no artigo
67 da Lei n'' 1.711, de 28 de outubro
de 1952, e o que consta do Processo
n- 1.996-72, do Departamento Administrativo do Pessoal Civil (DASP),
decreta:
Art. 1° Fica sem efeito o aproveitamento no cargo de Escrevente-Datilógrafo, código AF-204.7, do Quadro
de Pessoal Parte Permanente do Ministério da Marinha, de Maria.

EXECUTIVO

Marly Ortiz Moura, em disponibilidade em igual cargo do Quadro -tc Pessoal do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado,
constante do Decreto n" 69.718 de 9
de dezembro de 1971, publicado no
Diário Oficial de 10 seguinte.
Art. 2° Fica cassada a disponlblüdade da servidora a. que se refere o
artigo anterior, a partir de 9 de março de 1972.
Art. 3° Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação. revogadas as disposições em contrárí,•.
Brasília. 8 de junho de 19'12~
151° da Independência e 34:° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Adalberto de Barros Nunes
Júlio Barata

DECRETO N° 70.693
DE a
JUNHO DE 1972

DE

Autoriza a cessão gratuita de imàoei
ao Departamento de Estradas de
Rodagem do Estado de São Paulo.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituíçâc, e
tendo em vista o artigo 6°, parágrafo
único dos Estatutos da Fundação
Universidade Federal de São Carlos,
aprovado pelo Decreto n'' 64.134, de
23 de fevereiro de 1969, resolve:
Art. 1° lt autorizada a cessão gratuita ao Departamento de Estradas
de Rodagem do Estado de São Paulo,
de uma área de terra com 15. :)90 m2
(quinze mil. novecentos e noventa
metros quadrados) de propriedade da
Fundação Universidade Federal de
São Carlos, localizada no km 235. da
Via Washington Luiz, em São Carlos,
Estado de São Paulo, compreendendo:
No ponto A, situado no eixo da Rodovia Estadual, SP-310, também eixo
da PS-I, determina-se uma linha
perpendicular ao referido eixo, dandose 90° para a esquerda no sentido rumo a São Paulo, e por essa linha reta
e rumo obtido, a uma distância de
25,00 m do ponto A, encontra-se o
ponto B, onde se inicia o perímetro;
no mesmo rumo, isto é, no rumc já
descrito, a uma distância de 15,00 m
do ponto B. em linha reta, encontra-
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se o ponto C; no ponto C, dá-se uma
-derlexão de 900 para a esquerda e seguindo-se por esse rumo, a uma distância de 20,00 m do ponto C, em
linha reta, encontra-se o ponto D; no
ponto D, dá-se uma deflexão de 1420
para a direita e seguindo-se por esse
rumo a uma distância de 102,00 In do
ponto D, em linha reta, encontra-se
'o ponto E; no ponto E, dá-se uma deflexão de 09° para a esquerda e se.guindo-se por esse rumo e Iínha reta, a uma distância de 260.00 m do
ponto E, encontra-se o pon_~() P; no
ponto P, dá-se uma .deflexao de 90°
para a direita e seguindo-se por esse
rumo em linha reta. a uma distância
de 30,00 f i do ponto F, encontra-se o
ponto G; no ponto G. dá-se um" deflexão de 90° para a direita e seguindo-se por esse rumo e linha reta, a
uma distância de 24,00m do ponto G.
-encontra-se o ponto H; no ponto H,
dá-se uma deflexão de 74° 30' para a
esquerda e seguindo-se por esse turno em linha reta, a uma distância
de 102 00 f i do ponto li, encontra-se
o pont~ I; no ponto I, dá-se urna deflexão aproximada de 1290 para a direita, seguindo-se um rumo cuja linha
é paralela ao eíxo da rodovia, cquidistante do referido eixo 25,00 m, medidos a partir do ponto I, enc om.rase o ponto B, onde o perímetro se fecha. As linhas que vão do ponto 1 a
B, de B a C e de C a D, são as que
formam as divisas da faixa de domínio do Estado, para a Rodovia Estadual SP-310. A área do terreno cujo
perímetro foi descrito, é de
.
15.990,00 mâ.
Art. 20 O terreno a que se refere o
.arttgo anterior se destina à constru. ção de um treva viário da via de acesso a Universidade Federal de São
Carlos.
Art. 3° A cessão ora autorizada efetuar-se-á mediante termo lavrado em
Cartório da Comarca de São Carlos.
do qual constarão, obrigatoriamente,
como condições essenCIaIS:
a) Que o imóvel reverterá ao Patrt.mônío da Fundação Universidade Federal de São Carlos, sem qualquer in-denização, se, no todo ou em parte for
utilizado para fim diverso daquele que
lhe é destinado;
b) Que o Departamento de Estradas
ode Rodagem do Estado de São Paulo
.se compromete a executar os seguín-

tes serviços, sem ônus para a Funda-

ção:

1) C\?nstruir ~m trevo viário, ligando a VIa Washington Luiz e a via de
acesso à Universidade Federal de São
Carlos, compatível com o tráfego díáfio existente;
2) Asfaltar e arborizar o trevo viário e a via de acesso em toda a sou
extensão .
Art. 40 Este Decreto entrará em 'Vigor na data de sua publicação, Y'Gvogadas as disposições em contrário.
Brasília, 8 de junho de 1972;
1510 da Independência e 84° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Mario David A ndreazza
Jarbas G. Passarinho

DECRETO

1'-!Q

70.69": -

JUNHO DE

DE

8

DE

1972

Retifica o Decreto 7/,\1 65.648. de 27 de
outubro de 1969, (rue a1>rooou o enquadramento do l)eSsoal beneficiado
pelo parágrafo ún'ico (lo artigo 23
da Lei n g 4.069, de 11 de junho de
1962, e dá outras prc.oiâémcías,

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artteo
81 item lII, da Constrtuíçâo e te;;do em vista o disposto no p~ágrafo
único do artigo 23 da Ler nv 4 069
de 11 de junho de 1962 e o que co~st~
do Processo nv 7.300, de 1971, do Departamento Administrativo do Pessoal
Civil, decreta:
Art. 1Q Ficam alteradas, na forma do anexo, as relações nominais que
acompanham o Decrete u'' 65.64.8, de
27 de outubro de 1969 que aprovou o
enquadramento do pessoal beneficiado
pe~o parágrafo único do artigo 23 da
Lel nv 4.069, de 11 de junho de 1962,
do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, para o fim de dar
cumprimento a dectsâo judicial transitada em julgado.
Pa~ágrafo único.
Em decorrência
d« disposto neste artigo ficam alterados os quantitativos das séries de
cla~ses e classes singulares abrangidas,
registradas nos anexos aprovados pelo
decreto mencionado
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Art. 20 Aplicam-se aos funcionários abrangidos pelo artigo l° deste
Decreto, no que couber, as disposições
do Decreto nv 65. 6H!, de 27 de outubro de 1969.

Art. 39 A despesa cem a execução
do disposto neste Decreto correrá à
conta dos recursos próprios do orçamento do Departamento Nacional de
Estradas de Rodagem

Art. 49 Este Decreto entrará em
vigor na data da -ua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 8 de junho de 1972;
1519 da Independência e 849 da
República,
EMÍLIO G. MÉDICI

M ária David !1náreaeea
(O

anexo mencionado no art. 1'!

foi publicado no D. O. de 9-6-72).
DECRETO N° 70.698 -

DE

8

DE

JUNHO DE 1972

Redistribui, com o respectivo OCUP[lnte, cargo do Ministério da Aeronáutica para o Ministério da Indústria
e.do Comércio, e dá outras providêr..elas.
O Presidente da República. usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e
tendo em vista o que estabelece o § 2°
do artigo 99, do Decreto-lei nv 200, de
25 de fevereiro de 1967, decreta:
Art. 1° Fica redist.rlbuido, com o respectivo ocupante, para o Quadro de

DECRETO Ns 70.699 -

EXECUTIVO

Pessoal - Parte Permanente - do
Ministério da Indústria e do Comércio, um cargo de Motorista, Código,
CT-401.12.C, ocupado por Otildes Alves, integrante de idênticos Quadro e·
Parte do Ministério da Aeronáutica.
Art. 2° A redistribuição de que trata este Decreto não homologa situação que, em virtude de sindicância, inquérito administrativo ou revisão de
enquadramento, venha a ser considerada nula, ilegal ou contrária às normas administrativas em vigor.
Art. 3° O ocupante do cargo ora redistribuído continuará a perceber seus
vencimentos e vantagens pelo órgão
de origem, até que o orçamento do Ministério da Indústria e do Comércio,
consigne os recursos necessários ao pagamento das despesas resultantes do
cumprimento do disposto neste ato.
Art. 4° O órgão de pessoal do Ministério da Aeronáutica remeterá ao do
Ministério da Indústria e do Comércio,
no prazo de 30 (trinta) dias, a contarda publicação deste Decreto. os assentamentos funcionais do servidor mencionado no artig-o l°.
Art. 5° Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação. revo-·
gadas as disposições em contrário.
Brasília, 8 de junho de 1972;
151 0 da Independência e 84° daRepública.
EMÍLIO G. MÉDICI

.J. Araripe Macedo

Marcus Vinícius Pratini de Moraes:
DE

8 DE JUNHO DE 1972

Abre ao Ministério da Educação e Cultura, em favor do Departamento de
Assuntos Unwersitários, o crédito suplementar de Cr$ 1.431.000,00 para.
retorce de dotações eop.sign(:àaB no vigente Orçamento.
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição. e da autorização contida no artigo ÔO da Lei,
nv 5. 754, cl~ 3 de dezembro de 1971, decreta:
Art. 1<' Fica aberto ao Mímstér!o da Educação e Cultura, em favor do,
Departamento oe Assuntos Universitários, o crédito suplementar no valor de
ors 1 4:n.OOO,oO (um milhão, quatrocentos e trinta e um mil cruzeirosj , para..
retorço de dotações orcamontartas consignadas ao subanexo 15.00, a saber:
Cr$ 1,00
15.00 - MINISTã'RIO DA EDU CAÇA0 E CULTURA
15.18 - Departamento de Assuntos Universitários
1513.0906.2096 - Adminístt açãc e Manutenção do Ensino Faculda.re de Medicina do Triângulo Mineiro - Ubcraba
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Cr$
3.1.1.1 - Pessoal otvü
02 - Despesas Variáveis
3.1.3.2 - Outros Serviços de Terceiros
3.2.5.0 - Contrfburçoes de Previdência Social
:518.1505.2101 - Serviços de Assistência Hospitalar -

.
.
.
Faculdade de Medicina do Triângulo Mineiro

-

3.1.4.0 -

1,00

554.000
136.000
118.000

Uberabn

Encargos Diversos
TOTAL

.

623.000

.

1.431.000

Art. '29 Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão de
anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas no, vigente Orçamento ao subanexo 15.00, a saber:
Cr$ 1,00

MINISTI:<:R10 DA EDUCAÇãO E CULTURA
15.18 - Departamentc de Assuntos Universitários
Atividade - 1518.0906.2096
3.1.2.0 - Material de Consumo
.
3.1.3.1 - Remuneração de Serviços Pessoais
.
4.1.3.0 - Equipamentos e Instalações
.
4.1.4.0 - Material Permanente
.
Atividade - 1518.1505.2101
4.1.4.0 - Material Permanente
.
15.00 -

TOTAL

.

60.000
276.000
225.000
70.000
800.000
1.431.000

Art. :3" Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília. a ue junho de 1972; 151" da Independência e 840 da República.
MÉnrCI
A-ntbnic Delfim Netto
Jarbas G. Passarinho
Henrique Flanzer

EMÍLIO G.

DECRETO N° 70.700 -

DE 8 DE JUNHO DE 1972

Abre ao Iâinisterio da Educaçao e Cultura em favor da Secretaria Geral, o
credito suplementar de C1'$ 326.700,00, para reforço de dotação consignada no Vigente Orçamento.

O Presidente da Repúoüca, usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Oonstituíçào, E' da autorização contida no artigo 6" da Lei
nv 5.754, de 3 de dezembro ele 1971, decreta:
Art. 10 Fica aberto U.J Mmtstérío da Educação e Cultura, em favor da
Secretarra Geral o credito suplementar no valor de Crs 326.700,00 (trezentos
e vinte e seis mil e seteceutcs cruzeiros), para reforço de dotação orçamentária consignada ao subanexc 15.00, a saber:
15.00 15.02 1502.0912.2017 3.1.3,1 -

MINISTJ'RIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA

Secretaria Geral
Sistema de Informações Sobre Educação
Cultura
Remuneração de Serviços Pessoais

crs

1,00

e
.

326.700
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Art. 2.° Os recursos neccssàrtos à execução deste Decreto decorrerão de
anuíação I,arCIaJ de uotaçao orçamentária consignada no vigente Orçamento
ao subanexo 15.00, a saber:
.15.00 - .MINI81'r:::RfO DA EDUCAÇAO E CULTURA
15.U:::! -

Secretaria Geral
Atividade - 1502.0912.2017

3.1.3.2 - Outros Serviços de Terceiros
326.700
Art. ::lO Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as rüsposíçôes em contrarto.
Brastüa, 8 ce Junho de Hl72; 1510 da Independência e 84° da RepUblica.
SMILIO G. MEU~ cr
A1llbnw Delfim Netto

J'lrbas G. Passarinho
li ennque Flanzer

DECRETO Nc 70.701 -

DE

8 DE JUNHO DE 1972

Abre ao Tribunal Federal ce .Recursos, o crédito suplementar de Cr$
.
1.483.300,00, para retorço d(, dotações consignadas no vigente Orçamento.

o j-resídente da Repúmíca. usando da atribuição que lhe confere o artigo 13l, item IH, da Constãtuíção, e da autorização contida no artigo 6" da Lei
no! D.'{54, de 3 de dezembro de 1971, decreta:
Art. 1" Píca aberto ao 'r rtounat Federal de Recursos, o crédito suplementar no valor de Cr$ 1.483.3fJC,OO (um milhão, quatrocentos e oitenta e três
mn e trezentos cruzeiros). para reforço de dotações orçamentárias consignanas ao subanexo 05.0U, a saber:

crs
05.00 0500.U1(16.2001 3.1.1.1
01
02
3.2.3.3
3.2.5.0
U500.0::W7.2002
3.2.3.3

-

TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS
Processamento de Causas no Tribunal Federal de Recursos
Pessoal CiVH
Vencimentos e Vantagens Fixas
.
Despesas Varíávíes • •
..
Sararro-Parmüa . .
Contrrbuíçóes de Previdência Social
Pagamento de Inativos
Baláríc-Famílía

TOTAL

1,00

.

536.000
880.000
26.700
35.600

.

5.000

.

, 483.300

.

Art. ].9 Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão de
unuraçâo parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigente Orçament.... aos subanexos 05.00 e 28.00, a saber:

ces
U5.UU -

1,00

TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS
Projeto 050U .0106 .1001

4.1.1.0 3.2.3.1 -

Obras Púhncas
Atividade - 0500.0307 .2002
Inativos

.

350.000

..

31.600
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28.00 -

ENCARCiOS GERAIS DA UNIAO

28.02 -

Recursos sob Supervisão do Ministério
Planejamento e Coordenação Geral
Atividade - 2802.1800.2003
Reserva ele Contingência

3.2.6.0 -

do
1.101. 700

.

1.433.300

TOTAL

Art. 3" Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as díspostçces em contrario.
Brasrtía. 8 de junnc de 1072; 151° da Independência e 81° da Republica .
EMÍLIO G.

MÉDICI

Auredo Buzaid
AntOnio Delfim Netto
Henrique Flanzer

DECRETU N'" 70.702 -

DE 8 DE JUNHO DE 1972

Abre à Presidência da Republica, em favor da Escola Superior de Guerra, o
credito suplementar de Cr$ 487.800,00, para reforço de dotaçóes consignanas no vigente Orçamento.

o r-residente da Repúouca. usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item III, da Constieulçào. e da autortzação contida no artigo 6Ç da Lei
n" 6. 754, ce 3 de dezembro de 1971, decreta:
Art. 19 Fica aberto a Presidência da República, em favor da Escola Superior de Guerra, o credito suplementar no valor de Cr$ 487.800,00 vquatrocentos e oitenta e sete mil e oitocentos cruzeiros), para reforço de dotações
orçamentárias consignadas ao subanexo 11.00, a saber:
crs 1,00
11. 00 - PRESIDllNCIA DA REPUBLICA
11. 07 1107.0803.2009 3.1.1.0 3.1.1.1 O! -

02 3.1.1.2 -

02 3.2.3.0 3.2.3.3 3.2.5.0 -

Escola Superior de Guerra
Estudos Relacionados à Segurança Nacional
Pessoal
Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens FIxas
.
Despesas Variáveis
.
Pessoal Militar
Despesas Variáveis . .
.
Transferências de .assístencia e Previdência
Social
Salário-FamUia
.
Contribuições de Previdência Social
.
TOTAL

..

105.400
120.000
224.400
9.300
28.700
4.87.S00

Art. L'O Os recursos neceesárros
execução deste Decreto decorrerão de
anulação parcial de dotação orçamentária consignada no vigente Orçamento
ao subanexc 28.00, a saber:
à

c-s

28.00 28.02 -

3.2.6.0 -

ENCARGOS GERAIS DA UNIÃO
Recursos sob Supervisão do Ministério
Planejamento e Coordenação Geral
Atividade - 2802.1800.2003
Reserva de Conttngêncía

1,00

do

.

487.800
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Art. 3° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasrltac B de. jUDl1.'; de 1972; 1510 da Independência e 84° da República.
8MÍLIQ G. MÉDlíI

Antanto Delfim Netto
Henrique Flanzer

DECRETO N° 70.703 -

DE

8 DE JUNHO DE 1972

Abre ao Mimistérío da Aeroncutica, o crédito suplementar de Cr$
19.856.700,00, para retorço de dotações consignadas no vigente
mento.

Orça-

(1 Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo bl, it.et!l IIl, da Constdttnção, € da autorização contida no artigo 6° da Lei
nv b.'154, \.11:: 3 de dezembro de 1971, decreta:

Art. 1'" Fica aberto ao Ministério da Aeronáutica, o crédito suplementar
no valor oe Cr$ 19.836.700,00 (dezenove milhões, oitocentos e cinqüenta e
seis mil e setecentos cruzerrosj , para reforço de dotações orçamentarras consignadas ao subanexo 12.00, a saber:

crs
12.00 1200.0807.1007 3.'1.4.0 1200.0807.2013 3.1.4.0 1200.1210.1003 4.1.3.0 1200.1007.1030 3.1.4.0 4.1.1. O 1200.1607.2029 3.1.2.0 3. 1. 3. O 3.1. 3.2 4.1.3.0 1200.16U9.2031 3.1.3.0 -

3. 1. 3.2 4.1.3.0 1200.16U9.2037 3.1.2.0 -

1,00

MINISTÉRIO DA AERONAUTICA
Aquisíçâo de Aeronaves e
Equipamentos
Junto á Indústria Nacional
Encargos Diversos
.
Direção \:: Coordenação da Pesquisa e Desenvolvimento
Encargos Diversos
.
Partlcípação do Ministério da Aeronáutica
na Indústria Aeronáutica {EMBRAER)
Equipamentos e Instalações
.
Aprimoramento Técnico do Serviço de Proteçáo ao Vôo (Tarifas Aeroportuárias)
Encargos Diversos
.
Obras Públicas . .
.
Manutenção e Funcionamento da Rede Aeroportuária (Cota-Parte do IULCLG)
Material de Consumo
.
Serviços de Terceiros
Outros Serviços de Terceiros
.
Equipamentos e Instalações
.
Funcionamento da Rede de Proteção ao Vôo
(Cota-Parte do IULCLG)
Serviços de Terceiros
Outros Serviços de Terceiros
.
Equipamentos e Instalações
.
Viaturas, Suprimentos e Equipamentos de
Aeroportos (Cota-Parte do IULCLG)
Material de Consumo
, ..
TOTAL

.

300.000
2.546.700

3.280.000

790.000
2.000.00{)
100.000
1.800.000
100.000

3.340.000
600.000

2.500.000

19.856.700
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Art. 2" Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão de
anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigente Orçamenta ao subanexo 12.00 a saber:

o-s

12.00 -

1,00

MINISTÉRIO DA AERONAUTICA

l?rojeto 1200.0807.1007
Equipamentos e Instalações
Atividade - 1200.0807.2013
3. 1. 3. O --:- Serviços de Terceiros
3. 1 . 3.2 - Outros Serviços de Terceiros
Projeto - 1200.1210.1003
4.1.5. O - Partícípação em Constituiçâo ou Aumento de
Capital em Empresas ou Entidades Industriais ou Agrícolas
.
Projeto - 1200.1607.1023
4.1. 1. O - Obras Públicas
.
Projeto - 1200.1607.1030
4.1.3. O - Equipamentos e Instalações

300.000

4 1: 3. O -

2546.700

5.280.000
3940.000
2.790.000
19.856.700

TOTAL.

Art. 3~ Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brastna, 8 de junho de 1972; 151? da Independência e 84° da República. I
EMíLIO G. MÉDICI

Antonio Delji7J2 Netto
J. Aranpe Macedo

Henrique Flanzer

DECRETO N°· 70.704, JUNHO DE 1972

DE

8

DE

Concede autorização às tírnuis Arthur
Levy Boat Service Inc. e Artnur Levy
do Brasil Ltda. para operação, em
águas brasileiras, de embarcações de
nacionalidade norte-americana.

O Presidente da República, usando
atribuições que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e
tendo em vista o que consta do Processo MME-000062-72, do Ministério
das Minas e Energia, decreta:
dr

Art. 1°f: concedida autorlzacão às
firmas Arthur Levy Boat Servíce Inc.
norte-americana, e Arthur Levy do
Brasil Ltda. para operarem, em águas
brasileiras, as embarcações "M/V
Arty L" e "M/V Bahia Beahorse" a
serviço da Petróleo Brasileiro S. A. PETROBRAS, mediante contrato entre
as mesmas celebrado. para apoio dos
equipamentos de perfuração de poços
na plataforma continental brasileira
e que substituirão as embarcações
"M/V Emily L" e "M/V Amazon Sea-

horse", mencionadas no
Decreto
69.945, de 17 de janeiro de 1972.
Art. 2° A autorização de que trata
este Decreto vigorará pelo prazo de
dois (2.) anos, prorrogável, se necessárto à realização dos trabalhos que
forem contratados com a Petróleo Brasileiro S. A. - PETROBRAS
Art. 3° Este Decreto entrara em vigor na data de Sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 8 de junho de 1972;
151" da Independência e 84° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Adalberto de Barros Nunes
Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO N° 70.705 JUNHO DE 1972

DE

8

DE

Dá nova redação a dispositivos do Regulamento para o Corpo do Pessoal
Subalterno do Corpo de Fuzileiros
Navais.

O Presidente da República. usando
da atrib...ücão que lhe confere o arti-
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go 81, item lU da constítuteão, deereta:
Art. 10 Os artigos 54, 80, 83 e 89
do Regulamento para o Corpo do Pessoal Subalterno do Corpo de Fuzileiros
Navais, aprovado pelo Decreto núme-

ro 60.436. de 13 de março de 1967, pas-

sam a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 54 - ...........•.......
m) exclusão a bem da disciplina..
l/Art. 80 -

0.0

•••••••

o ••••••••

VIII - Exclusão a bem da disciplina ........•................

j'Art. 83 -

.

d) "ex offtcío", para as praças
que por ocasião da conclusão do

IPM ou processo no Fora Militar

a que respondiam quando da data da renovação do respectivo
compromisso de tempo não possam ou não desejam engajar ou
reengajar ou não tenham sido
punidas com licenciamento a bem
da disciplina;
e) "ex-orttcto", para as praças
alistáveis eleitoralmente, na data
em que tiverem registrada sua
candidatura a cargo eleta "'0, desde que tenham menos de cinco
(5) anos de serviço;
f) -ex-orncío'' e mediante comunicação prévia à autoridade
polícial ou judiciária competente,
com indicação dos respecu \,IUS domícntos, para as praças sujeitas
a inquérito policial comum ou a
processos no Pore Civil. d(J termino do tempo de serviço ' ; desde
que não tenham estabilidade assegurada por lei;
g) "ex-orrícto", a bem da disciplina, para as praças sem estabilidade assegurada que forem
condenadas por sentença cassada
em julgado por crime comum ou
militar à pena restritiva de liberdade individual superior a
dois(2) anos ou nos crimes previstos na legislação especial \;(,~!
cernente a segurança do Estado,
à pena de qualquer duração;
h) "ex-crücto'', a bem .ía disciplina. para as praças sem eeteot-

lidade assegurada que forem punidas disciplinarmente, o,,, espaço
de um (1) ano, com trmta (30)
dias de prisão rigorosa, ou que incidirem nos casos que motivarem
o julgamento pelo Conselho de
Disciplma previsto no Regulamento Disciplinar para a Marinha e nesse forem .onsrderadas
culpadas;
i) "ex-orücto'', a bem da disciplina, para as praças sem eetabilidade assegurada sobre as quais
houver pronunciado tal 'sentença
Conselho Permanente de Justiça,
em tempo de paz, ou tribunal especial, em tempo de guerra, por
haverem perdido a nacionalidade
brasileira. "
"Art. 89. Serão excluioas, a
bem da disciplina, "ex-orücio'', as
praças:
I - Com estabilidade assegurada sobre as quais houver pronunciado tal sentença consc.no Permanente de Justiça, em tempo de
paz, ou tribunal especial, em tempo de guerra, por haverem sido
condenadas, em sentença passada
em julgado, por qualquer daqueles tribunais militares ou tribunal
Civil, a pena restritiva de hberdade individual superior a dois (2)
anos ou, nos crimes previstos na
legislação especial concernente à
segurança do Estado, à pena de
qualquer duração;
Il - Com estabilidade assegurada que inicidirem nos casos que
motivarem o julgamento pelo
Conselho de Disciplina previsto
no Estatuto dos Militares e nesse
forem consideradas culpadas;
IH - Com estabilidade assegurada sobre as quais houver pronunciado tal sentença Conselho
Permanente de Justiça, eJY' tempo
de paz, ou tribunal especial, em
tempo de guerra, por haverem
perdido a nacionalidade brasileira."
Art. 2° Este Decreto entrara em vigor na data de sua publicação, revogadas as dlsposíçôes em contrario.
Brasnia, 8 de junho de 1972;
1510 da Independência e 84'" da
República,
EMíLIO

a.

MtDIC!

AàaZberto de Barros Nunes
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DECRETO N.o 70.706 JuNHO DE 1972

DE

8

DE

concede autorização à companhia
holandesa Koninklijke Nederlandsche Maatschappij Voor Havenwerken. N. V. (Royal Netherlands Harbour Works Company) para operar
em águas brasileiras com embarcações estrangeiras, nos serviços que
especifica.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
81, item IH da Constituição, decreta:
Art. 1.0 E' concedida autorização
à companhia holandesa Koninklijke
Nederlandsche Maatschappij Voa r
Havenwerken N. V. (Royal Netherlands Harbour Works Oompany) , para
operar, em águas brasileíras, com as
embarcações especiais "Menck 100" e
"Anton Geesink lU', de nacíonandade
holandesa, dadas em arretamento a
Míneraçóes Brasileiras Reunidas S.A.
_ MBR, nos serviços constantes do
contrato entre as mesmas partes celebrado em 20 de abril de 1972, para
construção de um pier, estrutura de
acesso ao pter e dolfim de amarração
de um terminal maritimo na Ilha
Guaíba, baia de Sepetiba.
Art. 2.° A autorização de que trata este Decreto vigorará pelo prazo
de um ano, prorrogavel mediante
novo decreto, sem prej urze de sua caducidade, em qualquer tempo, se
ocorrer a conclusào dos trabalhos
contratados ou a extinção das obrigações respectivas, na forma da leí ou
do contrato.
Art. 3.° Este Decreto entrara em
vigor na data de sua pubítcaçao, revogadas as dísposrçóea em contrario.
Brasífía, 8 de junho de 1972;
151.° da Independência e 54.0 da
Repúbl1ca.
EMíLIO G. MEDICI

Adalberto de Barros Nunes
Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO N." 70.707 JUNHO DE 1972

DE

8

DE

Aplica disposições do Decreto número
57.775, de 10 de fevereiro de 1966,
a militar nomeado para representar o Brasil na Organização de
Aviação Civil Internacional.

O Presidente da República.' usando
da atríbuíção que lhe confere o artigo
81, item UI da Constltuíção, decreta:
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Art. 1.0 Aplica-se o disposto no
artigo 1.0, letra "e", do Decreto número 57.775, de 10 de fevereiro de 1966,
ao militar da ativa que foi ou venha
a ser nomeado Delegado do Brasil
junto ao Conselho Permanente da
Organização de Aviação Civil Internacional ou Representante do Brasil
na Comissão de Navegação Aérea da
ICAO e Assessor do referido Delegado.
Art. 2.° Este decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 8 de junho de 1972;
151.0 da Independência e 84.° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

J. Araripe M acêdo

DECRETO N9 70.708 JUNHo DE 1972

DE

9

DE

Considera a cor azul celeste, como cor
heráldica da Força Aérea Brasileira
e o ouro e a prata seus metais.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item lU, da Constituição,
decreta:
Art. 19 O azul celeste é a cor heráldica da Força- Aérea Brasileira, sendo
o ouro e a prata seus metais.
Art. 29 A criação ou alteração de
Estandartes, Insígnias de Comando e
Distintivos das Organizações Militares da Aeronáutica será efetuada por
ato do Ministro da Aeronáutica.
Art. 39 O Ministro da Aeronáutica
baixará as instruções necessárias à
execução deste decreto.
Art. 49 Ficam considerados revogados, por força deste decreto, e à medida que sejam expedidos os atos a
que se refere o artigo 29, os decretos
que criaram ou alteraram Estandartes, Insígnias de Comando e Distintivos das Organizações Militares da
Aeronáutica.
Art. 5° Este decreto ~ entrará em
vigor na data de sua pubhcaçâo. revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 9 de junho de 1972;
1519 da Independência e 549 da
República.
EMíLIO G. MÉDICI

J. Araripe Macêdo
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DECRETO NQ 70.709 -JUNHO DE

DE

13

DE

J!}72

Torna sem efeito a rcautrunuçõo de
servidor do MinistériO dos Transportes para o Mimst!:irio da Educação e Cultura, e dá outras providências.

o Presidente da República, usando
das atribuições que 111''; confere o artigo 81 item IH, da Constdtutçâo, e
tendo em vista o que consta do Processo nv 2.364 de 1972, do Departamento Administrativo do Pessoal Civil, decreta:
Art. 1ÇI, Fica sem efeito a redistribuição, com o respectivo ocupante,
de um cargo de 'I'aiferro-Mercante Cr$ 291,57, ocupado por Manoel Alvares d-e Souza, integrante do Quadro de Pessoal - Parte Suplementar
- do Ministério dos .rransportes, para o Quadro de PeS$()'11 -

Parte Es-

pecial - do Mínistérto da Educação
e Cultura, efetuada pele Decreto n51
65.756, de 28 de -iovembro de 1969
publicado no Diário O ticuü do dia 10
de dezembro do mesmo ano.
Art. 29. Este Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposiçôes em contrário.
Brasília, 13 de junho de 1972;
1519 da Independência e 849 da
República.
EMÍLIO G,

MÉDICI

Mário David And'rzazza
Jarbas G. Passarinho

DECRETO

NQ 70.710 DE :3 DE
JUNHO OE 1972

Dispõe sobre alterações no Quadro
ú"nico de Pessoal da
Universidade
Federal do Rio de Janeiro, aprovado pelo Decreto rz.v GU.4.55, de 13 de
março de 1967, e dá outras providências.

O Presidente da República, usando
da atrfbuíção que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e
tendo em vista O üsuosto na Lei n.v
3.780, de 12 de julho de 1960, no Deereto-lei nc 929, de 10 de outubro de
1969, e o que consta aos Processos
ns. 3.441, de 1967; S~14-12, 2.255 e
2.259, de 1971, do Departamento M-

ministrativo do Pessoal Civil, deereta:
Art. 19. Ficam alteradas a tabela
numérica e a relação nominal anexas
ao Decreto n.c 5:.366, de 6 de dezembro de 1961, que aprovou c enquadramento dos cargos e runcôes do Quadro Extraordinário de Pessoal da antiga Universidade do Brasil, a~u~l
mente integrantes do Quadl'{) muco
de Pessoal da Uuívars'dade Federal
do Rio de Janeiro, aprovado pelo Deereto nv 60.455, de 12: de março de
1967, para efeito de ser exc~uido um
.
cargo da classe de Costureiro,
A-702.5. ocupado por Doralíce Pereira
de Medeiros e ser mcrutdo um cargo
na classe de Alfaiate, A-70~ .S.A, e
nele considerada enquadrada, a partir
de 19 de julho de 19ÕO, Doralice Pereira de Medeiros.
Art. 2Q. Fica retificado o Decreto
nv 60.918, de 30 de junho de 1967,
que modificou o enquanra.nentc de
Mariana Cerulli, para efeito de neclarar que a moditícaçàc é para considerá-Ia enquadrada, a partir de tv
de julho de 1960, na classe de Alfai.ate, A·701.8.A, e não como constou.
Art. 3.9 Fica excluído do enquadramento aprovado peio artigo 7'? do
Decreto nc 70.136, de 9 de fevereiro
de 1972. Cart Helmuth 'I'heuor Mje!~
ke, ocupante do carga de Pesquisador
Associado, EC-705. 22, em que foi enquadraco pelo Decreto nc 65.971, de
26 de dezembro de 1969 sendo o rnesmo enquadrado, a parttr de 13, de
outubro de 1969, na classe de Professor Titular, EC-501, de acordo com o
artigo 2.9, almea a, do Decreto-Ieí n.v
929, de 10 de ou tuoro de .L969.
Art. 49. Os efeitos financeiros, decorrentes das medidas aprovadas por
este Decreto, vigoram a oarür de:
a)
iv de julho de 1960. para os casos de revisão de enquadramento de
que tratam os artigos ]9 e 2Q ; e
b)
:3 de outubro de 1969, para o
caso de enquadramento a que se refere o artigo 3Q •
Art. 5.\1 As disposições deste Decreto não homologam situação que,
em face de sindicância ou inquérito
administrativo,
venha a se revelar
ilegal ou contrária ao int-eresse pú-

blico.

Art. 6Q.
O órgão de pessoal da
Universidade Federal do ~10 de Janeiro apostílara OS unncs dos runcío-
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narres abrangidos pl)~. este Decreto,
expedindo portaria declaratória aos
que não os possuírem.
Art. 7Ç. A despesa com a execução
deste Decreto correrá à conta dos créditos próprios da Universidade Federal
do Rio de Janeiro.
Art. 8.9 Este Decreto entrará em
vlgor na data da sua publicação, revogadas as díspostções em contrário.
Brasília, 13 de junho de 1972;
1519 da

Independência

e

84Q

DE

13

da

República.
EMÍLIO G.

MÉDICl

Jarbas G. Passarinho

DECRETO N9 70.711 JUNHO DE 1972

DE

Aprova alterações introduzidas
nos
estatutos da Petróleo Brasileiro
S. A. - PETROBRAS

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe ~..m fere o '11'tigo 81, item IH, da Constitulçâo, t:
nos termos do artigo 89 "in fine".
da Lei nc 2.004, de 3 de outubro de
1953, decreta:

Art. 1Q. Ficam aprova-tas as alterações introduzidas nos artigos 59 e
84 dos Estatutos da Petróleo Brasileiro S. A. -

PETROERAS, confor-

me deliberação de sua Assembléia Geral Extraordinária de Ac-cr.ístas. realizada em 17 de maio deste ano. os

quais passam a ter o seguinte redação:
"Art.. 5Ç •
O Canital Social é
Cr$ 4.185.705600.00 (quatro
bilhões cento e cdtenta e cinco '.111lhôes setecentos e cinco mil
e
seiscentos cruzeiros I, dividido F-1TI
4.185.705.600 (quatro bilhões ceude

to e oitenta e cinco milhões .5E'tecentas e cinco mil e seiscentas)
ações. no valor nominal de Cr$
1.00 (um cruzeiro cada uma, sendo 3.986.736.484 "tres bilhões novecentos e oitenta e seis milhões
setecentas e trinta e seis mil qnatrocentas e oitenta
e '111à t r o)
ações ordinárias :romina.tivas c
198.969.116 (cento" noventa
e
oito .mtlhões noveeentes e sessenta e nove mil cento e dezesseís)
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açõ-es preferenciais
ou ao portador.

nominativas

Art. 84.

Parágrafo único.
PETROBRAS

A
deduzirá de lucro

líquido aprovado no seu Balanço
Anual, a parcela mtulma de 0,5 %
(melo por cento) sobre (\ capital
social Integralizado, para constítuiçào de um Fundo Especial destinado ao custeio d02 nroa-amas
de pesquisa e de desenvolvimento
tecnológicos da .empre.sa."
Art, 2'? Este Decreto entrará e111
vigor na data da sua publicação, revogadas as dísposiçôes em contrário.
Brasfha. 13 de Junho de 1972;
1519 ,da Independência e 84Q da
República.
EMfLIO G. MÉDICI
Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO N'? 70,712 JUNHO iJE 1972

DE

13

DE

Aprova alteração introduzida nos Estatutos da. Centrais Elétricas Brasileiras S. A..
eLE'!'RüBRAS.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o ar-

tigo 81, item III, ia Constltutçâo, e
nos termos do artigo 5'! "in fine" da
Lei nc 3 _890-A. de 25 de aorl! de 1961,
modificada. pela Lei nc 4.400, ele 31
de agosto de 1964, decreta:
Art. lQ. Fica aprovada a alteração
introduzida no arüeo 50 dos Estatutos da Centrais Elétricas Brasfletras
S. A. - ELETROBl~AS sociedade de
economia mista com sede em Brasília e constituída na to-rna da Lei nv
3.890-A de 25 de aortl de 1961. con-

forme deliberação de sua AssembléiaGeral Extraordinária realizada -m 26
de abril de 1972, o qual passará a ter
a seguinte redação:
"Art 59. O eapltal social ê de
Cr$ 4.712.500.000.00 <quatro bilhões, setecentos 'f doze milhões,
e quinhentos mil cruzeiros), dividido em 4.630.906,099 (ouatro bilhões, seíscêntos e tii'.1ti milhões,
novecentos e seis mil e noventa
e nove) ações ordinárias ..... , ...
7.601.323 (sete milhões, seiscentas e uma mil, trezentas e vinte
e três) ações preferenciais Classe
"A" e 73.992.578 (setenta e três
milhões, novecentas e noventa c
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duas mil, quinhentas e setenta e
oito) ações preferenciais Classe
"B", no valor nominal de Cr$ ..
1,00 (um cruzeír-» cada uma."
Art. 29. Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 13 de junho de 1972;
1'519 da Independência e 849 da
República.
EMÍLIO G. MÉn-::cI

Antônio Dias Leite Júnior
DECRETO N9 70.713
•

DE

13

DE

JUNHO 'JE 1972

Autoriza o [umciotuunento do Instituto de Ciências Sociais, com sede

em Americana, 'P.
o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o ar-

DECRETO

N°

70.714 -

tigo 81, item IH, da Constituição, de
acordo com o artigo 47 da Lt"i nv ..
&.540, de 28 de -iovembro de 19B8,
alterado pelo Decreto-lei nv 842, de

9 de setembro de 1909 e tendo em
vista o que consta do Processo nv ..
211.128 de 1972, do .v!inistério. da Educação e Cultura, decreta:
Art. 19 Fica autorizado o funcicnamento do Instituto de Ciências Sociais, com os cursos de Educação, Serviço Social e Administração, mantido
pelo Instituto Salesiano Dom Bosco,
com sede em Americana, Estado de
São Paulo.
Art. 2.Q Este decreto entrará em
vigor na data de SU'3, uublícação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 13 de junho de 1972;,
1519 da Ind-ependência e 849 da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Jarbas G. Passarinho
DE 14 DE JUNHO DE 1972

Abre à Justiça do Trabalho, em favor do Tribunal Regional do Trabalha da
7" l-legUio, (I credito suptementor de Cr$ 400.000,00, para reforço de rlotações consignadas no mçento Orçamento.

o Presírtente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81- item III da Consttttnçác, e da autorização contida no artigo 60 da
Lei nv 5.754, de 3 de dezembro de 1971, decreta:
Art. 10 Fica aberto a Justiça do Trabalho em favor do Tribunal Regtonat do 'I'rabatno da 7"' Regfão, r. crédito suplementar no valor de •..•
Cr$ 400. OUO,OO (quatrocentos mil cruseíros) , para reforço de dotações orçamentanas consignadas ao subanexc 08.00, a saber:

crs

1,00

08.00 -- JUSTIÇA DO TRABALHO

08.08 - Tribunal Regional do Trabalho da 71!- Região
0808.0106.2016 - Processamento de Causas Trabalhistas no
Oeará, Piauí e Maranhão
'3.1.3.2 - Outros Serviços de Terceiros .....
3.1.5.0 - Despesas dto! Exercícios Antenores.

370.000
30.000
400.000

TOTAL . .

Art. 29 Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão
ce anulação parcial d.e dotação orçamentarta consignada no vigente Orçamento ao subanexo OS,OO, a saber-i-

crs

OS.OO -

1,00

JUSTIÇf. DO TRABALHO

08.08 - Tribunal Regional do Trabalho da 78, Região
Projeto - 0808.0100.1022
'
4.1.1.0 - Obras PUblica.
.
.

400.000
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Art. 3° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revog-adas as dispcstçoes em contràrfo ,
Brasítía, 14 de junho de 1972; 1510 da Independência e 84° da
República.
f!.:MrLIO G. MtDIcr
Alfredo eueasa

Antó1úO Delfim Netto
Jiennque rusnser

DECRETO Nr) 70.715 -

DE

14

DE JUNHO DE

1972

Abre à Justiça do rroocano, em favor do Tribunal Regional do Trabfllho da
la l:tegzao, O crerarc SUplementar de Cr$ 411.000,00. para reforço de do··

tações conszgnadas no vzgente Orçamento.
o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artago 81, item IlI, da Ccnstttuíçâo. e da autorização contida no artigo 6·
Lia LeI n- :),754, de 3 de dezembro de 1971, decreta;

Art. 1" Fica aberto a Justiça do Trabalho. em favor do Tribunal
H,egio.:1a,l do Trabalho da P Regíâo, O crédito suplementar no valor de
crs 411. UOO,(I(' (quatrocentos e onze mil cruzeiros), para reforço de dotaçcea orçamentàrras consignadas ao subanexo 08.00, a saber:
08.00 -

crs

JUSTIÇA DO TRABALHO

'I'rtbunai Regional do 'I'rabalho da 111. Região
Processamento de Causas Trabalhistas na
Guana tiara, Rio de Janeiro e Espirito Santo
3.1. '1.2 -- Outro'> Servíçoa de Terceiros
.
3.2.5.0 - Contrfbutçóes de Previdência Social
.
0307.2005 - Pagamento de Inativos

1,00

08.02 -

0802.0106.2004 -

Ul:!U'l

3,2.3.3 -

330.000
50.000

Salá ríc-Famílía

31.000

TOTAL . . .

411.000

AI t. 2° Os recursos necessários à. execução deste Decreto decorrerão de
anutaçào parctaf de cote çôe-, orçamentárias consignadas no vigente Orçamento aos suoanexos OS.00 e 28.00. a saber:
crs 1,00

os.ou - JUSTIÇA DO TRABALHO

Ul:UJl -

't'rrbunal

Suuertor do Trabalho

Anvicaue -- 01301.0106.7001
3.1.3.2 - Out'."IS Bervíçcs de Terceiros
,
.
08 02 - Tribuna! Regional do Trabalho da la Região
Projeto - 11~W2. UI06.] 004

4.1.4.0 - Materíat Permanente
~roJetú -- UBU~.1110ti.l005
4. z, 1. O - Aquístçac de Imóvets .................•....
28.00 - ENCARGO;:: GERAIS DA UNIAO
28,02 - Recursos sob Supervísâo do Ministério do
Planejamento e Coordenação Geral
Auvroaoe - 21lU2.1800.2003
3.2.6.0 -- Reserva de Oontíngêncía ,
,
,.

... , ..... ,,,.,.,.,', .... '

...

50.000
130.000
200.000

31.000
411.000

ATOS
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Art. EG Este Decreto entrara em vigor na data de sua publicação,
-evogaoes as cnspostcoes em contrárfo ,
Brasrna, 14 -re junho de l!J72; rsr- da Independência e 84° da
xepuonca.
EMILIO G. MÉDICI

Aureao Buzauj,
Antonio Del/m/ Netto
Henrtque Flanzer

DECRETO N9 70.716 --

D8

14

DE

JUNHO !)E 1972

Dispõe sobre a seeretaría-tõxcortíra
do Conselho Nacional de Serviço
Social do Minis+ério da Educação e
Cultura e dá outras providências

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o ar:"
tlgo 81, itens III e V da Constituição,

e tendo em vista o disposto no artigo
181, item lII, do Decreto-lei nv 200,
de 25 de fevereiro de 1967. decreta:

Art. 19,

Fica criada, no Conselho

Nacional de Serviço Goeial, órgão de

cooperação vinculado eo Gabinete do
Ministro da Educação ~ Cultura. uma
Secretaria-Executiva sunordine.da dtretamente ao seu Presid•ente, C!..'ID a
finalidade de estudar, planejar coor.
denar e executar as suas atividades
meio e promover o levant-amento de
dados para análise e assessoramento
de suas atividades-fim.
Art. 2." A Secretaria-Executiva
será dirigida por um (1) Diretor ncmeado, em comissão, ~i~10 Presidente
da República.
Art. 3<;). A Secretaria-Executiva
compreende a seguinte estrutura:
I -, Setor de Liberação de Subvençãó
II - Setor de Administração Financeira e Contabilidade
III - Setor Administrativo.
Art. 49. O Diretor da sccretanaExecutiva disporá de um (1) Secretário, dois (2) Assistentes e dois (2)
Auxiliares.
Art. 59. A competência e funcionamento das unidades mencionadas no
artigo 39 serão estabelecidos no Regimento Interno do órgão, a ser aprovado pelo Ministro de Estado, na forma da legislação vigente,

Art. 69. Enquanto nã-o for baixado
o Regimento Interno, perm.anec_era em
vigor, no que couber, a legislação pertinente ao Conselho.
Art. 7Q.
Fica transtormada no,
cargo em comtssâo, stmoolo 4-0, de
Diretor da Secretaria·Executiva. do
Conselho Nacional de Serviço
Social, a íunçâo gratifü~àda, símbolo
2~F de Chefe da Seção de Inspeção
da ~ntiga Diretoria do Ensino Secundário, do Quadro de Pessoal - Parte
Permanente - do Minietérto da Educação e Cultura.
Art. 8. 0 As despesas decorrentes
do disposto neste Decreto serão atendidas pelas dotações orçamentárias
próprias do Ministério da Educação e
Cultura.
Art. 9Q. Este Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 14 de junho de J972;
151Q da Independência e 84'? da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Jarbas G. passarinho
Henrique Flanzer

DECRETO N9 70.717 .- DE 14

DE

JUNHO DE 1.972

Declara de interesse sccrer, para fins
de desapropriação
pelo
Deportamenta Nacional de Obras Contra as
Secas, área de terreno necessária à
implantação do Projeto de trrtoaçao da Planície de rcõ, no Município de tcó, Estado do Ceará.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe ccnrere o 3:1'tigo 811 item rnl da Constituição, e
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nos termos da Lei (l9 4.593, de 29 de
dezembro. de 1964, decreta:
art. 19, Fica declarada de interesse social, para fins de desapropriaçã-o
pelo Departamento N~10n8,l de Obras
Contra as Secas, a area de terreno
eom 75.000 ha (setenta e cinco mil
hectares>, necessária à implantação
do Projeto de Irrigação de Planície de
lcó, no Municipio de Ic6 Estado do
Ceará, descrita na planta constante do
processo número .. , .. ,
.
10. 993jMIjSCOMjBSBj72, ucvídamente rubricada pelo Secretário Gera-l do
Ministério do Interior.
Art. 2° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasiha, 14 de junho de 1972;'
151° da Independência. e 84° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Evandro Moreira de SOuza Lima

DECRETO

N°

70.718 1972

DE 14 DE

JUNHO DE

Autoriza o serviço do Patrimônio da
União a aceitar a doação do terreno
que menciona e a promover a cessão de parte do mesmo à PrefeituTa Municipal de
Guarapuaoa, no
Estado do Paraná,

O Presidente da República, usando
. da atribuição que lhe confere o artigo
81, item IH, da Constituição, e de
acordo com os artigos 1.165 e 1.180
do Código Civil e o disposto no arttgo 1° do Decreto-lei n- 178, de 16 de
fevereiro de 1967, decreta:
Art. 1° Fica o Serviço do Patrimônio da União autorizado a aceitar a
doação que a Prefeitura Municipal
de Guarapuava, no Estado do Paraná,
fez à União Federal de um terreno
com a área aproximada de
.
2.250.000,00 m2 (dois milhões, duzentos e cinquenta mil e seiscentos metros quadrados), situado no prolongamento da rua São Paulo, naquele
Município, de acordo com os elementos constantes do processo protocolizado no Ministério da Fazenda sob o
n° 65.953, de 1970.
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Art. 2° Do terreno referido no artigo 1° fica autorizado o desmembramento de uma área de 41.()S2,42 m2
(quarenta e um mil, sessenta e dois
metros quadrados e quarenta e dois
decímetros quadrados) situada à margem direita do. Rio Cascavel, para
cessão, sob a- forma de utilização gratuita, à Prefeitura Municipal de Guarapuava, com o fim de nela ser construida parte do autódromo local.
Art. 3° A cessão se tornara nula
sern díretto a qualquer indenização
inclusive por benfeitorias realizadas
se ao imóvel vier a ser dada no todo
ou em parte, utilização diversa, ou
ainda, se houver inadimplemento de
cláusula do contrato a ser lavrado em
livro próprio do Serviço do Patrimônio da União.
Art. 4° E' fixado em dois (2) anos.
a partir da assinatura do contrato de
cessão, o prazo para que se concretizem os seus objetivos.
Art. 5° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário,
Brasília, 14 de junho de 1972;
1519 da Independência e 841? da
República.
DECRETO NQ 70.719
JUNHO DE 1972

DE

15

DE

Autoriza o funcionamento da Facu.laoae de Ciências 1!:conômica.s, Contábeis e de Administração de Empresas "Camilo Castelo Branco,"
O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item ITI, da Constituição, de
acordo com o artigo 47 da Lei no .,
5.540, de 28 de novembro de 1968,
alterado pelo Decreto-lei nc 342, de
9 de setembro de 1969, tendo em vista
o que consta' do Processo nc CFE 794
de ~971 do Ministério da Educação e
Cultura. decreta:
Art. lI?
Fíca autorizado o runcíonamento da Faculdade de Ciências
Econômicas, Contábeis e de Administração de Empresas <oemno Castelo
Branco" mantida pela Assccíação
Itaquerense de Ensino, com sede em
São Paulo, Estado de São Paulo.
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Art. 2Q
Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publícaçac, revogadas as disposições em contrano.
Brasína. 15 de tunno de 1972;
151" da Independência ': 84 Q da
República.

,

EMíLIO G.

MÉDICI

Jarbas G. Passari·nn.o

DECRETO NQ 70.720 JUNHO !JE

DE

15

DE

1972

Concede reconhecimento à raouaaao
de Educação Física de Santos-SP.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item H'I, da Consttiulção, de
acordo com o artigo 47 da Lei nc .5.540, de 28 de novembro de 1968,
alterado pelo Decreto-lei nc 842, de
9 de setembro de 1969, tendo em vista.
o que consta do Processo n'' 231. 048
de 1972 do Ministério da Educação e
cultura decreta:
Art. 19. E' concedido reconhecimento à Faculdade de Educação Física de Santos mantida pelo Centro
de Estudos Universttártos Bandeirante
(CEUBAN), com sede em Santos, Estado de São Paulo.
Art. 2Q
Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrárín.
Brasília, 15 de junho de 1972;
151° da Independência e 84° da
República.

alterado pelo Decreto-lei ne 842, de
9 de setembro de 1969, tendo. em vista

o que consta do Processo nv '::30.179
de 197:<:, de Ministério da Educaçao e
Cultura. decreta:
Àrt. to.
E' concedido reconhecimenta à Faculdade de !Htes Plásticas
com os cursos de Desenho e Plastica
mantida pela ASSOCIação de Ensino de
Ríbeirào Preto, com .sede em aicejrão
Preto, Estado de São Paulo.
Art. 29
Este Decreto entrará em
Vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 15 de .unno de 1972;
151·' da Independência e 84.Q da
República.
EMÍLIO G.

MÉDIeI

Jarbas G. Passarinho

DECRETO N° 70.722 -

JUNHO

DE

DE

19 DE

1972

Dispõe sobre a reintegração de servidores do Ministério da Açncuuura,
atingidos pelo Decreto n 9 62.234, de
7 de fevereiro de 1968, e dá outras
providências.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição e tendo etn vista decisão judicial transitada, em julgado, decreta:
Art. 1° Ficam restabelecidos, no
Quadro de Pessoal - Parte Especial
' - do Ministério da Agricultura, os
cargos antes ocupados pelos funcionários constantes da relação nominal
anexa, resultantes do enquadramento
provisório aprovado pelas Resoluções
EMÍLIO G. MÉDICI
n-s 146 e 174, da extinta comissão de
Jarbas G. Passarinho
Classificação de Cargos, publicadas,
respectivamente, no Diário O novü de
17 de abril e 6 de setembro de 1963, e
neles reintegrados os referirias funDECRETO. NQ 70.721 - DE 15 DE
cionários, de acordo com os artigos 58
JUNHO DF 1972
e 59 da Lei n" 1.711, de 28 de outubro
de 1952.
Concede reconhecimento à raeuuiaae
Art. 21' O ocupante do cargo de Méde Artes Plásticas, com 08 cursos de
dico, TC-801.17.A, fica enquadrado no
Desenho e Plástica de R1.beirão
nível 21-A da mesma série de classes
Preto.
a partir de 1° de junho de 1964, de
acordo com os artigos 9° e 43 da Lei
o Presidente da Repúbftca, usando
nv 4.345, de 26 de junho de 1964.
das atribuições que' Ihe confere o arArt. 3" O ocupante do cargo de
tigo 81, item lII, da consntutcão. de
Atendente, P-1703.7, fica enquadrado
acordo com o artigo 4.7 da Lei nv ..
5.540, de 28 de novemero de 1968. no nivel 9 a partir da vigência do De..

azos
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cretc-Ieí n° 299, de 28 de fevereiro de
1967.
Art. 41' Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação retroagindo a 10 de março de 1968 os efeitos da reintegração e revogadas as
disposições em contrário.
Brasília, 19 de' junho de 1972;
1510 da Independência e 849 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

L. F. Cirne Lima

DECRETO N° 70.723 JUNHO DE 1972

DE

19

DE

Autoriza o funcionamento da Faculdade de Ciências Contáõeie ae Lucélia - Estado de São PauLO.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IH, da Oonetitutçáo, de
acordo com o artigo 47 da Lei n- 5.540,
de 28 de novembro de 1968, alterada
pelo Decreto-lei n'' 842, de 9 de setembro de 1969 e tendo em vista o que
consta do Processo número 262.659-71
do Ministério da Educação e Cultura,
decreta:
Art. 11' Fica autorizado o funcionamenta da Faculdade de Clêncras Contábeis de Lucélía, com o curso de ciências contábeis, mantida pelo Centro
de Ensino da Alta Paulista, com sede
na cidade de Lucélia, Estado de São
Paulo.
Art. 20 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 19 de junho de 1972;
1510 da Independência e 849 da
República.
EMíLIO G. MÉDICI
Jarbas G. Passarinho

DECRETO

N9 70.724 - DE
JUNHO DE 1972

19 DE

Concede à Empresa de Mineração Santo Antônio de Lindoya Ltda. o direito de lavrar água mineral no
municipio de Linâóia, Estado de
São Paulo.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artí-
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go 81, item IH, da Constttutção, nos
termos do Decreto-lei n- 227, de 28 de
fevereiro de 1967 (Código de Mineração), alterado pelo Decrete-ler n- 318,
de 14 de março de 1967, decreta:
Art. 10Fica outorgada à Empresa de
Mineração Santo Antônio de Lindoya
Ltda. concessão para lavrar agua mineral em terrenos de propriedade de
Angelo Antônio Merola, no lugar denominado Fazenda Santo Antônio,
distrito e municipio de Lindóía, Estado
de São Paulo, numa área de quinze
hectares (15 ha), delimitada por um
retângulo, que tem um vértice a quinhentos e trinta metros (530 m) no
rumo verdadeiro de dois graus noroeste (2 0 NW), da barra do Córrego Sertãozinho, no Rio do Peixe e os lados
divergentes desse vértice, os seguintes
comprimentos e rumos verdadeiros:
trezentos metros (300 m) , norte (N);
quinhentos metros (500m), leste (E).
Esta concessão é outorgada mediante
as condições constantes dos artigos 44,
47 e suas alíneas e 51 do Codígc de
Mineração, além de outras constantes
do mesmo Código, não expressamente
mencionadas neste Decreto.
Parágrafo único. Esta concessão fica
sujeita às estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n- 51.726, de
19 de fevereiro de 1963, e da Resolução nv 3, de 30 de abril de 1965, da
Comissão Nacional de Energia Nuclear.
Art. 2 0 A concessionária fica obrigada a recolher aos cofres públicos, na
forma da Lei, os tributos devidos à
União, em cumprimento do disposto
no Decreto-lei nv 1. 038, de 21 de outubro de 1969.
Art. 30 Se a concessionária não cumprir qualquer das obrigações que lhe
incumbem, a concessão para lavrar será declarada caduca ou nula, na forma dos artigos 65 e 66 do Codigo de
Mineração.
Art. 49 As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões do solo e subsolo para fins de lavra, na forma do
artigo 59 do Código de Mineração.
Art. 50 A concessão de lavra. terá
por titulo este Decreto, que será
transcrito no livro C - Registro dos
Decretos de Lavra, do Departamento
Nacional da Produção Mineral, do
Ministério das Minas e Energia;
Art. 69 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revoga..
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das as disposições em contrário. . ...
(DNPM -

823.296-69).

Brasília, 19 de junho de 1972;
151" da Independência e 84" da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

Geral do Pessoal, do Mtnístérto do
Exército.
Art. 3° Este Decreto entrará. em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 19 de junho de 1972;
151° da Independência e 349 da
República.
EMíLIO G. MÉDICI

DECRETO N" 70.725 -

DE

19

DE

JUNHO DE 1972

Orlando Geisel

Cria o Centro de Operações Cartográ-

ficas.

-

DECRETO NO;> 70.727 -

DE 19 DE

JUNHO DE 1972

o Presidente da República. usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IIl, da Oonsttttnção, de-

creta:

Art. 1° Fica criado o Centro de Operações Cartográficas, com sede no Rio
de Janeiro - GB, subordinado à Diretoria do Serviço Geográfico, do Ministério do Exército.
Art. 2° O Ministro de Estado do
Exército expedirá os atos complementares para execução deste Decreto.

Art. 3" Este Decreto entrara em vi-

gor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.
Brasília, 19 de junho de 1972;
151° da Independência e 84 9 da
RepúbIlca.
EMíLIO G. MÉDICI

Orlando Geisel

DECRETO N° 70.726 -

DE 19 DE

JUNHO DE 1972

Extingüe a Comissão de Promoções do
Corpo de Otíciaís da Reserva do
Exército.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o~ item
III do Artigo 81 da Constituição, decreta:
Art. 1" Fica extinta a Comissão de
Promoções do Corpo de Oficíaís da
Reserva (CP/CORE), criada pelo Art.
68 e 69 do Regulamento para. o Corpo
de Oficiais da Reserva do kxerctto,
aprovado pelo Decreto n° 41.475, de 8
de maio de 1957.
Art. 2° As atribuições da CP:CORE
passam a ser encargo da Diretoria de
Promoções, órgão do Departamento

Concede reconhecimento ao Curso de
Administração da Faculdade de Ciências Econômicas, da Universidade
Católica do Paraná.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IH, da consütu.cão, de
acordo com o artigo 47 da Lei o' 5.540,
de 28 de novembro de 1968, alterada
pelo Decreto-lei n'' 842, de 9 de setembro de 1969 e tendo em viste o que
consta do Processo n« 1. 540-69 CFE do
Ministério da Educação e Cultura, decreta:
Art. 1° lf: concedido reconhecimento
ao Curso de Administração da Faculdade de Ciências Econômicas, mantida
pela Universidade Católica do Paraná,
com sede na cidade de Curitiba, Estado do Paraná.
Art. 2° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 19 de junho de 1972;
151° da Independência e 84° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

DECRETO NO;> 70.728 -

DE 19 DE

JUNHO DE 1972

Concede reconhecimento ao etc-se de
Pedagogia da Faculdade de Educação da universidade de Brasiua,
O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere artigo 81, Item IH; da Oonstítuição, de

°

2115

ATOS DO })ODER ExEcUTIVO

acordo com o artigo 47 da Lei n- 5.540,
de 28 de novembro de 1968, alterado
pelo Decreto-lei nv 842, de 9 de setembro de 1969 e tendo em vista o que
consta do Processo n? 691-72-CFE, do
Ministério da Educação e Cultura, decreta:
Art. 1" E' concedido reconhecimento
ao curso de Pedagogia da Faculdade
de Educação da Universidade de Brasília, mantida pela Fundação Universidade de Brasilia, com sede em Brasilia, Distrito Federal.
Art. 2" Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrárlo .
Brasília, 19 de junho de 1972;
151" da Independência e 84" da
República.
EMíLIO G. MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

DECRETO

N"

70.729 1972

DE 19 DE

JUNHO DE

Concede reconhecimento ao curso de
Administração da Fac.úldade de Economia e Administração da Universidade Federal do Paraná - Curitiba - PRo

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, Item IH, da Oonstil.uiçào, de
acordo com o artigo 47 da Lei numero
5.540, de aade novembro de 1968, alterada pelo Decreto-lei nv 842, de 9 de
setembro de 1969 e tendo em vista o
que consta do Processo ns 246.685-71,
do Ministério da Educação e Cultura,
decreta:
Art. 1(> E' concedido reconhecimento
ao curso de Administração, ministrado pela Faculdade de Economia e Administração da Universidade Federal
do Paraná, com sede na cidade de
Curitiba, Estado do Paraná.
,Art. 20 Este Decreto entrara em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 19 de junho de 1972;
151" da Independência e 84(> da
República.
EMíLIO G. MÉDICI
Jarbas G. Passarinho

DECRETO N(> 70.730 -

DE

19 OE

JUNHO DE 1972

Concede reconhecimento aos Cursos de
Psicologia, Física, Desenho e Plástica e Estudos Sociais, da Faculdade
de ruorotío, Ciências e Letras da
Organização Mogiana da Educaçâo e
Cultura.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item lU, da Constituição, de
acordo com o artigo 47 da Lei número
5.540, de 28 de novembro de 1968, alterado pelo Decreto-lei n« 842, de 9 de
setembro de 1969 e tendo em vista o
que consta do Processo n- 233.174-72
do Ministério da Educação e Cultura,
decreta:
Art. 1" E' concedido reconhecimento
aos cursos de Psicologia (licenciatura,
bacharelado e formação de psicoíogoj ,
Fisica, Desenho e Plástica, Estudos Sociais e à habilitação em Orientação
Educacional do curso de Pedagogia da
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, mantida pela Organização Mogíana de Educação e Cultura com sede
na cidade de Mogí das Cruzes, Estado
de São Paulo.
Art. 2" Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrárto.
Brasília, 19 de junho de 1972;
1510 da Independência e 84'" da
República.
EMíLIO

G. MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

DECRETO N" 70.731 JUNHO DE 1972

DE

19

DE

Dispõe sobre a vinculação de entidades da Administração Indireta ao
Ministério da Aeronáutica.

O Presidente da República, usando
da atrlbuíçâo que lhe confere o artigo 81, item m, da Constdtulçâo, e de
acordo com o artigo 59, § 2", do Decrete-lei nv 200, de 25 de fevereiro de
1967, decreta:
Art. 1" As sociedades denominadas
EMBRAER - Empresa Brasileira de
Aeronáutica S. A., 'I'elecomurncações
Aeronáuticas S. A. (TASA), e Companhia Eletromecânica CELMA, entidades da Adminístraçâo Indireta da categoria de que trata o artigo 59, Incíso
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IH, do Decreto-lei n" 200, de 25 de
fevereiro de 1967, são vinculadas ao
Ministério da Aeronautíca, na forma
do disposto no artigo 49 , § 1". do referido decreto-lei e sujeitas à sua exclusiva supervisão, de conformidade
com o Titulo tv.caínda do mesmo deereto-lei.
Art. 2° Este Decreto entrara em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 19 de junho de 1972;
151° da Independência e 849 da
República.
EMíLIO G. MÉDICI

J. Araripe Macêdo

DECRETO N° 70.732 -

DE

19 DE

JUNHO DE 1972
Concede reconhecimento ao Curso de
Quimica do Instituto de QUinaca da
Universidade Estadual de Catapmas,
com sede em comunnas, Estado de
São Paulo.
O Presidente da República, usando
das atrfbuíçces que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, de
acordo com o artigo 47 da Lei numero
5.540, de 28 de novembro de 1968, alterado pelo Decreto..-leí nv 842, de 9
de setembro de 1969 e tendo em vista
o que consta do Processo número
GI\Il-B8B 2.926-72 do Mlnístérlo da
Educação e Cultura, decreta:
Art. l° E' concedido reconhecimento
ao Curso de Química do Instituto de
Química da Universidade Estadual de
Campinas, com sede em Campinas, Estado de São Paulo.
Art. 2'J Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 19 de junho de 1972;
151° da Independência e IH" da

Repúblíca..

EMÍLIO G. MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

DECRETO N9 70.734 -

DE 19 DE

JUNHO DE 1972
Dispõe sobre a Comissão Organtzadora
do VII Congresso Indigenista tnteramericano.

o Presidente da República, -isando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item UI, da Constituição, decreta:
Art. 19 E' constituída a seguinte Comissão Organizadora, que se encarregará dos preparativos do VII congresso Indígenísta Interamericano, bem
como da elaboração dos estudos subatantivos que definirão a posição brasileira no referido Congresso:
Presidente:

General Oscar Jerônimo Bandeira
de Mello, Presidente da Fundaçàc Nacional do índio.

EMíLIO G. MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

DECRETO N° 70.733 JUNHO DE 1972

go 81, item lU, da Constituição, de
acordo com o artigo 47 da Lei r.ümero
5.540, de 28 de novembro de 1968, alterado pelo Decreto-lei n" 842, de 9 de
setembro de 1969 e tendo em vista o
que consta do Processo nv CFE 1.439
de 1971, do Ministério da Educação e
Cultura, decreta:
Art. 10 E' concedido reconhecimento
à Faculdade de Engenharia de Campinas' com os cursos de Engenharia
Mecânica e Engenharia Elétrica, mantida pela Universidade Estadual de
Campinas, com sede em Campinas, Estado de São Paulo.
Art. 2° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.
Brasilia, 19 de junho de 1972;
151° da Independência e 849 da
República.

DE

19

Membros:
DE

Concede reconhecimento à Faculdade
de Engenharia de Campinas - SP.

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

Professor Ney Land, Diretor-Geral
do Departamento de Estudos e Pesquisas da Fundação Nacional do índio;

Professor Olympio José Trindade
Serra, Diretor da Divisão de Educação da Fundação Nacionel.l do índio;

A:ros

Professor Roque de Barros Laraia,
Diretor do Instituto de Ciências Humanas da Universidade de Brasília;
Professor Sílvio Coelho dos Santos,
Diretor do Museu de Antropologia da
Universidade Federal de Santa Catarina;
Secretário Luiz Villarinho Pedroso,
Chefe da Divisão da Organização dos
Estados Americanos, do Ministerio das
Relações Exteriores; e
Secretário Francisco de Lima e Silva, Subchefe da Dívísâo da Organização dos Estados Americanos, do Ministério das Relações Exteriores.
Art. 2Q A Comissão Organizadora
será automaticamente extinta tào logo
tenham inicio os trabalhos do VII
Congresso Indigenista Interamerícano.
Brasilia, 19 de junho de 1972;
1510 da Independência e 84" da
República.
EMíLIO G. MEDICI

Mano Gibson Barboza
Jarbas G. Passarinho
Evandro Moreira de Souza Lima

DECRETO N9 70.735 .- DE 20 DE
JUNHO

DE 1972

Declara de utilidade pública a Preoidência Social do Cl-ube L>1ititar PREVIMIL, com sede no Rio de Janeiro, Estado da Guanabara.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição e
atendendo ao que consta do Processo
M. J. -- 60.50E', de 1971, decreta:
Art. 19. E' declarada de utilidade
pública, nos termos do artigo 19 da
Lei n9 91, de 28 de agosto de 1935,
combinado com o artigo 19 do Regulamento aprovado pelo Decreto ns "
50.517"do8 2 de maio de UH):, a Pre~
vidência Social do Clube Militar
- PREVIMl.L, com sede no Rio de
Janeiro, Estado da Guanabara.
Art. 29. Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 20 de junho de 1972;
1519 da Independência e a49 da
República.
EMíLIO G.

MÉDICI

Alfredo Buzaid

~ll7
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DECRETO N9 70.736 JUNHO

DE 20 DE

DE 1972

Autoriza a Companhia Brasileira de
/ Dragagem - CBD - Sociedade de
Economia Mista, jurisdicionada ao
Ministério dos Transportes, a operar
no Brasil, com embarcações estrangeiras, na dragagem dos canai.s de
acesso ao Cais de Minérios e Carvão
e do Cais de São Cristóvão, no porto
do Rio de Janeiro, dos ca~'2ais de
acesso e bacia de evoluçâo dos portos de Rio Grande, Paranaguá e
Santos.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item IIl, da Constituição
decreta:
Art. 19 lt concedida autorização à
Companhia Brasileira de Dragagem CBD - Sociedade de Economia Mista,
vinculada ao Ministério dos Transportes, para operar em águas brasileiras com as dragas "Europa", de bandeira holandesa, com suas embarcações auxiliares, de propriedade da firma R. Boltje & zonen; "Síete". de
nacionalidade panamenha, com suas
embarcações auxilia-res e -oranjestad", de nacionalidade notandesa,
juntamente com suas embarcacões de
apoio, arretadas à firma "Soucn American Oonstructdon Companv N. V SAMCO", nos serviços de dragagem
nos portos do Rio de Janeiro Santos,
Paranaguá e Rio Grande, de -corõo
com contratos assinados entre a Companhia Brasileira de Dragag-em e o
Departamento Nacional de Portos e
Vias Navegnvets .
Parágraro UnICO. A autortzaçâ 1 de

que trata este artigo vigorará pelo
prazo de 2 dois) anos.
Art. 29 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publícação .
Brasília, 20 de junho de 1972;
151Q da Independência e 84Q da
República.
I

EMÍLlQ G. MÉDICI

Adalberto de Barros Nunes
Marto David Andreazza

DECREI'O N9 70.737 -:. DE 20 DE
JUNHO

DE 1972

Exclui nome de servidor da relação
anexa ao Decreto n9 61.794, de 29
de novembro de 1967, e dá outras
p70vidênctas .

O Presidente da República, usando
das atrlnuíçôes que lhe contere o ar-
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tígo 81, item lII, da Constituição, e
tendo em vista o que consta do Processo n.c 4.939, de 1970, do Oepactamonto Admtnístratívo do Pessoal Oivil, decreta:
Art.. 19, Fica- excluído, da relaçàc
enexa ao Decreto nv 61.791, de 29 de
novembro de 1967, publicado no D'iârio
Oficial do dia 20 seguinte (Suplemen...
toj , que incluiu servidores no Quadro
ne Pessoal do Ministério da Fazenda, o servidor Hercílío Ribeiro
.ooupante do cargo de Auxiliar de Portaria, código GL-303. 7 . A, do extinto

DECRETO NQ 70. n8

-

Serviço de Alimentação da Prevídêncía Social.
Art. 29. Os efeitos deste Decretr,
retroagem a 20 de dezembro de : 967
data de publicação do Decreto ns .:
61. 794, de 29 de novembro de 1967

revogadas as disposições em contl'á:

rio.

Brasília,

20

de

junho

1519 da Independência
República.
EMÍLIO G.

de

e

1972;

849

da

MÉJICI.

Antônio Delfim: Nt!tto
Júlio Barata
DE

20

DE JUNHO DE

1972

Dispõe sobre a execução do Ajuste de Complementação Industrial n» 17 sobre proautos do -etor das Indústrias de Refrigeração e Ar, Cotuucionsuio
e Aparelhos Elétricos, .lWecf~nic:M e TérrrlJicos de Uso Doméstico, conclUído entre o Brasil e a Argentina.

,

O Presidente da República, usando - da atrtbuíção que lhe confere o
artigo 81, item III, da Constdtuíçâo, e
Considerando que o Tratado de Montevidéu, aprovado pelo Decreto Le ,
gtslatívo de 3 de fevereiro de 196-;', que criou a Associação Latdnc-Amertcana de Livre Comércio, prevê, no seu artigo 16, a celebração de Ajustes
de Complementação por setores industriais, matéria essa regutamenteda pelas Resoluções 15 (1),,16 (1) e 99 (IV), da Conferência das Partes Contratantes do Tratado;
Considerando que os Plenipotenciários do Brasil e da Argentina, com
case nos dispositivos citados acima, assinaram" em Montevidéu, no dia 20
de dezembro de 1971, Protocolo estabelecendo um Ajuste de Complementação sobre produtos do setor das Indústrias de Refrigeração e Ar Condí.,
cíonado e Aparelhos Elétricos, Mecânicos e Térmicos de Uso Domésrdcc:
Considerando que, em cumprimento ao artigo 17 do Tratado de Montevidéu, e nos termos do artigo 18 da Resolução nc 99 (IV), o Oomtte Exe... uttvo Permanente da ALALC, pela Resolução nv 257, de 14 de janeiro de
1972, declarou as disposições do presente Ajuste, que recebeu o nv 17, compatíveis com os principias do Tratado;
Considerando que o presente Ajuste deverá entrar em vigor sessenta
dias após ter SIdo declarada sua compatibilidade, segundo dispõe o seu ar ..
ctgo 11, decreta:
Art. 1° A partir de 13 de março de 1972, as importações dos produtos
espectncados no artigo 1.0 do Protocolo anexo a este Decreto, originários da
Argentina e d03 países considerados de menor desenvolvimento econômico
relativo: Bolívia, Equador e Paraguai, ficam sujeitos aos gravames o requisitos de origem estipulados nos seus Anexos I e fi, obedecidas as clausulas
e condições estabelecidas no citado Protocolo.
Parágrafo único, As disposíções deste Decreto não se aplicam às ím.
portações provenientes dos países membros da ALALC não mencionados
neste artigo,
Art. 29 O Ministério da Fazenda tomará através dos órgãos competentes, as provtdéncías eventualmente necessária-s ao cumprimento do disposto
neste Decreto,
-- Art. 39 A Comissão Nacional para, os Assuntos da ALALC, criada pelo
Decreto nc 52,087, de 31 de maio de 1963 e reestruturada pelo Decreto número 60,987. de 11 de julho de 1~6'j' aeompannará, através da Carteira de
Comercio Exterior do Banco do Brasít S.A., a execução do protocolo anexo,
sugeríndo as medidas julgadas necessárlas ao seu fiel cumprimento.
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Art. 4f.l O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 20 de junho de 1972; 151!? da Independência e 849 da República
EMíLIO G. MEDICI

Mário Gibson Barboza

AntoniO Dettvm: Netto

o Tratado mencionado no presente decreto foi publicado no D. O.
de 28-6-72.
DECRETO NQ 70.739
JUNHO DE 1972

DE

20

DE

forme processo protocolizado no Ministério da Fazenda sob o nc 63.830,
de 1971;

estrangeiros a aâourtreni
direitos sobre os terrenos que men_

Autoriza
cíona,

O Presidente da República, usando
da atrtbuíçãc que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição, e
tendo em vista o disposto no art.
205 do Decreto-lei nv 9.760, de 5 de
setembro de 1946, decreta:
Art. 11 Ficam autorizados:
a) a adquirir o domínío útil, em
transferência de aforamento:
1) Renato Baaile, de nacionaíí-âade
italiana, na fração ideal de 0,003632
do terreno nacional interior situado
na Rua Senador Dantas nv 117. correspondente à loja "P", no Estado da
Guananara, conrorme processo protocolizado no Ministério da Fazenda sob
o nv 31.535, de 1971;
2) Gíuseppe Lo Surdo, de nacicnaIidade ttaüana, da fração ideal de 1/4
do terreno de marinha e de acrescidos situado na Avemda São Sebast.ào,
onde existe o prédio nv 449, constttuido dos apartamentos 101, 8-101,
8-2U1 e S -;W3, no Estado da Guanabara, conrorme processo protccolizado
no Ministério da Fazenda sob o nv
10.981, de 1971;

3) José Maria Garcia Gerpe, de nacionalidade espanhola, da fração ideal
de 0,000758 do terreno nacional interior situado na Rua Senador Dantas nv 117, correspondente ao apartamento 1,120, no Estado da Guananara, conforme processo protocolizado no
Ministério da Fazenda sob o n? ..
63.831. de 1971;

4) Francisco Gerpe Garcia, de nacionalidade espanhola, da n-ação ideal
de 0.000758 do terreno nacional interior situado na Rua Senador Dantas
n 9 117, correspondente ao apartamento 314, no Estado da Guanabara, con-

5) Enrique Bouzon Míguez, de nacionalidade espanhola, da fração ideal
de 260/1220 do terreno de marinha
e de acrescidos de marinha situado
na Rua Marechal Cantuá.na r.L. 9 178.
correspondente ao apartamento 1. no
Estado da Guanabara, conforme processo protocolizado no Ministério da
Fazenda sob o nc 57.465, de 1970;
6) Júlio Rafael Ortiz. de nacíonelidade paraguaia, do terreno nacional
interior situado na Avenida São Sebastião nv 74, no Estado da Guanabara, conforme processo _protocolizado
no Ministério da Fazenda -sob o ne
60.840. de 1971;
b) a adquirir o direito 'de preferên,
ela ao aforamento:
1) .Ieanne Albertdne Reynaud, de
nacionalidade francesa, do terreno de
marinha situado na Rua Sacadura
Cabral nc 363, esquina da Rua do
Propósito nc 6, onde existe prédio
constituído dos apartamentos 201, 202,
301, 302 e lojas 6·A e s- 8, no Estaco
da Guanabara, conforme processo
protocohzado no Ministério da Fazenda SOb o n.l?·57.438, de 1970;

2) Edith Rahe1 Sehlestnger, de nacionalidade alemã, da fração ideal de
84/2800 do terreno de marinha aítue-

do na Rua Cândido Mendes n.c 16,
correspondente ao apartamento 1102,
no Estado da Guanabara, conforme
processo protocolizado no Ministério
da Fazenda sob o nv 32.504, de 1970~
c) a adquirir o direito de revigoração de aforamento:
Manuel Monteagudo Gonzalez. de
nacionalidade espanhola, da
fração
ideal de 1/12 do terreno de marinha
e de acrescidos situado na Rua Marechal Cantuárta n.c 04, cor.responuente ao apartamento 302, '10 Estado da
Guanabara, conforme processe preto,
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colizado no Ministério da Fazenda sob
o no 61.864, de 1970;
d) a : adquirir o direi to de conür-

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

mação de aforamento:
narro Ltngi, de nacionalidade Ita-

Brasília,
20 de junho de
1972;
151° da
Independência e 84" da
República.

üana, de duas frações ideais de 1/364
cada, do terreno de marinha situado
na Avenida Atlântica nv 3.806, cor-

respondente aos apartamentos 904 e
1.225, no Estado da Guanabara, conforme processo protocolizado no Ministério da Fazenda sob o nv 38.331,
de 1971

Art. 2° Este decreto entrará em
vigor na cata de sua pubhcaçào, revogadas as disposições em contrário.
Brastua, 20 de junho de 1972;
1519 da Independência e 849 da
República.
EMíLIO G.

MÉDICI

Antonio Delfim veu«
DECRETO N° 70,740 -

EMíLIO G. MÉDICI

Antônio Delfim Netto
O anexo mencionado no art. 1Q foi
publicado no D.O. de 21-6-72.

DECRETO NQ 70.741 -JUNHO os 1972

20

DE

JUNHO DE 1972

Altera o enquadramento de cargos,
junções e em-preços do Ministérzo
da Fazenda.

O Presidente da República, usando das atribuições que lhe confere o
artigo 81, item IH, da Constitui-fá') e
tendo em vista o disposto na Lei"
n" 3,780, de 12 de jurhc de 1960, e o
que consta do Processo n'' 6. b48-70,
do Departamento Administrativo do
Pessoal Civil, decreta:
Art. 1° Fica alterado na forma da
relação nominal anexa, o enquacramenta dos cargos, funções e empregos do Ministério da Fazenda, aprovado pelo Decreto n'' 56.386. de 1° de
junho de 1965, e retificado pelos Deeretos n''s 64,680, de 11 .de junho de
1969, 67,273, de 25 de setembro de
197ü, e 68.962, de 21 de julho de 1971.
em decorrência de Acordao do Supremo Tribunal Federal proferido no
Recurso Extraordinário n.v 67.614
Guanabara, em 24 de outubro de
1969, para efeito de excluir do r.ível
10- B, da série de classes de Escrituráárto, código AF-202, com seus
ocupantes, Raquel ccodrigues Paz e
Walter Palheiros Krauscne, 2 (dois)
cargos e enquadrá-los, respectivamente, como Oficial de Admltüstracào, cócigo AF-201.12.A e Agente Pisca: do
.uuposto Aduaneiro, código
.
A;<-ZQ4.14.C.
Parágrafo único. Os eíelro da alteração prevista neste artigo prevalecem a partir de 1° de julho de HlôO.

2'0

DE

Autoriza o funcionamento dos Cursos
de História e Geografia da. l/a.cuzdade de Filosofia, Ciências e Leu as
"Barão de Mauá" - Ribeirão Preto - SP.
.

o

DE

DE

Presioente da República, usando

das atribuições que lhe contere o artigo 81, item lU, da Consuítuiçâo, ce
acordo com o artigo 47, ôa Lei nc
5,540, de 28 de novemnro. de 1968, alterada pelo Decreto-lei nv 842 1 ele. 9
de setembro de 1969 e tendo em vista
o que consta do Processo CFE ns ..
84 de 1972 do Ministério da Educação
e Cultura, decreta:

Art. to
Fica autorizado o tuncíonamento dos Cursos de História e
Geografia da Faculdade de Filosofia,'
Ciências e Letras "Barão de Mauá",
mantida pela Associação Ríbelrào- pretana de Educação, com sede na cidade de Ribeirão Preto, Estado de Sào
Paulo.
Art. ão Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogada.. as disposições em ccntrárto.
Brasília, 20 de junho da 1972;
151Y da Iucependência e 84Q da,
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Jarbas G. passarinho

DECRETO Nv 70.742 JUNHO DE 1972

DE

20

DE

Declara de utilidade pública para fins
de servidão e desaprupriaçâo,
em
j6vor da Petróleo Brasileiro S. A
- PETROBRAS, imóveis e benfeitorias situados no Distrito de Ja~
peri. Municipio de Nova Iguaçu. Es~
tado do Rin de Janeiro.

O Presidente da Repúolica, usando
da atríbuíçâo que lhe confere o ar-

291

ATOS DO PODER. "EXECUTIVO

nso

81, irem lII, da Constituição, de
conformidade com o que dispõe o Decreto-lei nv 3.365, de 21 de junho de
1941, com as alterações constantes da
Lei nc 2.786. de 21 de maio de 1956,
tendo em vista o artigo 24 .J", Lei ne
2.004, de 3 de outubro de 1953, e aten,
dendo à necessidade de a Petróleo
Brasileiro S. A. PETROBRAS
construir a adutora para abastecimento de água da Estação Intermediária de Japeri, do Oleoduto Caxias,
Santa cruz-volta Redonda (OSVOL),
no Distrito de Japeri, Munícípío de
Nova Iguaçu, no Estado do Rio de
Janeiro, decreta:
Art, 19 Ficam declaradas de uttüdade pública, para fins de desaproprlaçâc total ou parcial ou de instituição de servidão de passagem, em
favor da Petróleo Brasileiro S. A. PETROBR'AS, os imóveis e benfeítolias de propriedade de quem de direito. conforme indicações constantes
nas plantas PETROBRAS/SENGE/H.
503-400-09-01 e 503-400-09-08, situados
no Distrito de .Japerí, Município de
Nova Iguaçu, no Estado do Rjo da
Janeiro, necessária à construção de
um adequado do Rio Guandu até a
Estaçãü Intermediária (\0 OlE.'JduW Caxias-Santa Cruz-Volta Redonda ...
(OSVOL), bem como de um sistema
de captação d'água, cuja área assim
se descreve: Faixa da Adutora - faí..
xa continua de 123 m de extensão
por 6 m de largura,
com 738 m2
de área. Parte da estaca 90'i +. 40,
do referido Oleoduto, no ponto de
interseção das coordenadas geográfícas 1.016.0QO-N e 1.141.20Q-E COIr1
defIexão de 221°27' à direita em relação à faixa do Odecduto. no sentido
de Santa Cruz para Japeri, seguindo
89 metros até o ponto de interseção
das coordenadas geográficas
.
996.500-N e 1.043.500-E. onde ocorre
uma deflexão para a rüreíta de ....
195°46' seguindo deste ponto 34 me ..
tros até atingir a área de captação
perfazendo um total de 123 m de com,
prímento , AREA DE CAPTAÇÃO Terreno com formato trapezoidal re~
gular. área de 837,50 m2, com as seguintes dimensões: 39 m no lado que
intercepta a faixa da adutora; 26 m
na margem do Rio Guandu: 28 m no
lado oposto ao que intercepta a faixa
da Adutora e 25 m no lado oposto
ao Rio Guandu. tudo consoante des..
crito e caracterizado nas plantas PETROBRAS/SENGE/H _ 503
400 - 09 - 01 e 503 - 400 - 09 - - 08.

Art. 29 A Petróleo Brasileiro S; A.
PETR-OBRAS fica autorizada
a
promover e executar, com recursos
próprios. amigável ou judicialmente,
a presente desapropriação ou ínstítuíção de servidão de passagem.

-

Parágrafo único. A execução do díe,
posto neste decreto far-se-á segundo
os planos e os critérios de conveníênela e oportunidade da PETROBRAS,
que poderá proceder, inclusive, se houver urgência. nos termos do artigo 15
e seus parágrafos do Decreto-lei n9
3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei no 2.786, de 21 de maio
de 1956.
Art. 3Q Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicacáo re·
vogadas as disposições em contrário •.

Brasilia, 20 de junho de 1972;
15U' da Independência e 84.Q da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO N° 70.743 - DE 21 DE.
JUNHO DE 1972
Autoriza o funcionamento ·da Facutdade de Educação da Fundação 'João
Monlevade, com sede em João Monleva de -. MG.

o Presidente da República.

-..:I501,n(10

das atribuições que lhe confere o ar-

tigo 81, item TIl, da Consntu-ção de
acordo com o artigo 47 da Le,L numa1'0 5.540, de 28 de novembro de 1968
alterado pelo Decreto-lei n'' 842 de 9
de setembro de 1969 e tendo' e~ vista o que consta do Processo nÚ~(;IO
231.936-72 do Ministério da Educação e Cultura, decreta:
Art. 10 Pica autorizado o funcionamento da Faculdade de
Educação,
com o curso de Pedagogia. mantida
pela Fundação Educacional de João
Monlevade, com sede na cidade de
Monlevade, Estado de Minas Gerara.
Art. 20 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publícacão. revogadas as disposições em -ontrârrn,
Brasília,
21 de junho de
1972;'
151° da Independência e 840 da
República.
EMíLIO G.

MÉDICI

Jarbas G. Passarinho
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. DECRETO N° 70.744 -

DE

21 DE

JUNHO DE 1972

Autoriza o funcionamento do Curso
de Administração da Faculdade de
Ciências Econômicas de Cotatína
- ES.

o

Presidente da República, usando

das atribuições que lhe confere o artigo 81. Item IH, da Constaculção, de

acordo com o artigo 47 ia Lei

.

n'' 5.540, de 28 de novembro de 1968,

alterado pelo Decreto-lei n'' 842, de 9
de setembro de 1969 e tendo em . . ISta o que consta do Processo número
230.207-72 do Ministério da Educa-

elas e Letras. com sede na cidade de
Camélia Procópio, Estado do Paraná.
Art. 2° Este Decreto entrará em
Vigor na data de sua publicação, levogadas as disposições em contrár-io.
Brasília,
21 de junho de
13'12;
151° da Independência e 84° da

República.

EMÍLIO G.

MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

DECRETO N° 70.746 -

DE 21

iJI<:

JUNHO DE 1972

ção e Cultura. decreta:
Art. 1° Fica autorizado o funcionamento do Curso de Administração

Concede reconhecimento à: Facuíâaâe
de
Filosofia, Ciências e Letras
"Oswaldo Cruz') - SP.

da 'Faculdade de Ciências Econõmi-

o Presidente da República. us-utckdas atribuições que lhe confere o artigo 81, item lU. da Oonstttu.ção. de
acordo com o artigo 47 ia LeL .....
n'' 5 540. de 28 de novembro de 1.9(i8,
alterado pelo Decreto-lei n.' 842, de 9
de setembro de Ul69 e tendo em vtsta o que consta do Processo .iúmero
CFE 508-72 do Ministério da Educação e Cultura, decreta:

cas de Colatína, mantida pela prercitura Municipal com sede na ctdade
de Colatína, Estado do Espírito Sun-

to.
Art. 2° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrát'Io .
Brasília,
21 de junho de
1972;
1510 da Independência e 84° da

I:tepUblica.

A.rt. l° E' concedido reconhecimen-

. EMÍLIO G.

to à Faculdade de Filosofia ctêneras

MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

DECRETO N° 70.745 -

DE 21 DE

JUNHO DE 1972

Concede reconhecimento à Faculdade
Estadual de Filosofia, Ciências e
Letras de Cornélio Procópio - PRo

o Presidente da República usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81. item IH. da Const.r.tuçâo. de
acordo com o artigo 47 ia Lei.
n- ;).540. de 28 de novemo-o de ::'U68,
alterada pelo Decreto-lei n° 842, de 9
de setembro de 1969 e tendo em \;;8ta o que consta do Processo numero
1.783-70. do Ministério da Educação
e Cultura, decreta:
Art. 1° E' concedido reconhecímento à Faculdade Estadual de Filosofia, Ciências e
Letras de Cornóho
Procópio. com os cursos de Letras
(Anglo e Franco-Portuguesas). Geograna, pedagogia e Licenciatura em
Ciências. mantida pela Fundação Faculdade Estadual de Filosofia, Otên-

e Letras "Oswaldo Cruz" com os cur50S de Letras
(Português-Inglês e
Português-Francês) pedagogia. Matemática e Química.
mantida pelo
Instituto Educacional "Oswa Ido Qui·
r íno" com sede na cidade de Bâo
Paulo, Estado de São Paulo.
Art. 2° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publícacão revogadas as disposições em contrário.
Brasília,
21 de junho de
li}72;
da Independência. e 84° da
República.
151°

EMÍl.IO

G.

MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

DECRETO N° 70.747 -

DE 22 »e

JUNHO DE 1972

Outorga a Centrais Elétricos do Sul
do Brasa S.A.
concessão para o
aproveitamento progresswo da energia hidráulica de um trecho do
rio Iguaçu, comprendendo () eauo
Santiago, no Estado do Paraná.

O Presidente da República. usando
da atribuição que lhe confere ,j artí-

ATOS DO l?ODER

go 81, item UI da Constituição, e
nos termos dos artigos 140 letra b e
164 letra b do Código de Aguas t Deereto ns 24.643, de 10 de julho de
1934), decreta:
Art. 1° E' outorgada a Centrais Elétricas do Sul do Brasil S.A. concessão para o aproveitamento progressrvo de energia hidráulica de um trecho do rio Iguaçu, no Estado
do
Paraná, compreendido entre o denominado salto Santiago e um ponto
situado a cerca de quinhentos (500)
metros a montante da confluência do
mencionado rio com o rio Jordão ,
§ ]0 A energia produzida se destina ao serviço público de energra elétrica, para suprimento a outros concessionários.
§ 2:) A concessionária fica autorizada a estabelecer o sistema de ;;ra115 missão mediante
previa apr.rvaçãc
dos projetos.

Art. 2° A concessionária fica obrigada a cumprir o disposto no 80(.igO
de Aguas (Decreto n'' 24,643, de 10
de julho de 1934), leis subseqüentes e
seus regulamentos.
Art, 3° A concessionária
devera
apresentar: no prazo de um ano
o
projeto definitivo do citado aprovartamento .
§ 1° A concessionária concluirá as
obras nos prazos fixados no despacho
de aprovação dos projetos, executando-as de acordo com os mesmos, com
as modífloaçes que forem autortaadas
se necessárias.
§ 29 A concessionária ficará sujeíta a multa diária de até Cr$ 221,00
(duzentos e vinte e um
cruzeírcsj ,
pela inobservância dos prazos fixados, na forma da legislação de energia elétrica em vigor e seus regulamentos.
§ 3" Os prazos referidos neste artlgo poderão ser prorrogados por ato do
Diretor-Geral do Departamento Nacional de Aguas e Energia arotr.ca.
Art. 4" A presente concessão vígorará pelo prazo de trinta (30) anos .

Art. 5" Findo o prazo da concessão,
os bens e instalações que, no momento, existirem em função dos serviços
concedidos, reverterão à União,
Art. 6" A concessionária poderá requerer que seja renovada a conces-
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são. mediante as condições que vierem a ser estipuladas.
Parágrafo único. A concessionária
deverá entrar com o pedido a que se
refere este artigo até seis (6) -neses
antes de findar o prazo de vlgêncra
da concessão sob pena do seu 'iílêncio ser interpretado como desístêncía
da renovação.
Art. 7° Este Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrâcio ,
Brasília, 22 de
junho de 1972~
15F
da
Independência. e 84" da
República,
EMÍLIO G.

MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO N° 70,748
JUNHO DE

DE

22 DE

1972

Declara de utilidade
pública, para
fins de desapropriação, um imóvel
urbano destinado à a'lTJpliaçào da
estação termmat de microondas e
instalação de uma central de· telex
e de comutação telefônica automática, pela Empresa
Brasileir-a de
Telecomunicações EMBRA1'EL,
na cidade de Governador Valadares, Estado de Mina.s Gerais.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e
tendo em vista o disposto nos artigos
5.°, letra "h", e 6° do Decreto-lei
n° 3.365, de 21 de junho de 194J, deereta:
Art. I" E' declarado de utilidade
pública, para fins de desapropriação
o lote de terreno n« 17, Quadr:.i. 14,
com um prédio de alvenaria, situado
na Rua Treze de Maio, ex-Rua Zero.
loteamento Vilas Bretas, na cidade de
Governador
Valadares. Estado
de
Minas Gerais, de propriedade -íe Sebastião Pereira Bonfim e João Pereira Bonfim, destinado
ampliação da
estação terminal de microondas daquela cidade, a fim de ser instalada
uma estaçác central de telex e de comutação telefônica automática, pela
Empresa Brasileira de Telecomunicações - EMBRATEL.
Art. 2° O lote citado no artigo entenor tem um formato retangular e
uma área aproximada de 400,00 mâ
à
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(quatrocentos metros quadrados). medindo 13.33 m (treze metros e trinta
e três centímetros) pela frente e Iundos, e 30,00 m (trinta metros) pelo
lado direito e esquerdo. limitando-se
pelos lados esquerdo, direito e fundos com propriedades da
.
EMBRATEL, tendo um prédio rcsídencial de um pavimento, com uma
área construída de 107.70 m2 (cento

e sete metros quadrados e setenta decímetros quadrados), tudo de acordo

com a Planta elaborada pela Empresa Brasileira de Telecomunicações e
constante do Processo n'' 1.637 -72, do
Ministério das Comunicações.
Art. 3" Fica a Empresa Brasileira
de Telecomunicações - EMBR:\TEL
autorizada a promover a desapropriação do .referido lote e benfeitorias,
na forma da legislação vigente, com
seus próprios recursos.
Art .. 4" Nos termos do artigo 15 õo
Decreto-Lei n'' 3.365, de 21 de junho
de 1941, modificado pela Lei n'' 2.786,
de 21 de maio de 1956, a desapropriação é declarada de caráter urgente,
para efeito de imediata imissão de
posse.
Art. 5° Este Decreto entrara em
vigor na data da sua publicação, 1'evogadas as disposições em contrário.
Brasília, 22 de
junho de
1972;
151° da
Independência e 84° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI
lIygino C. Corsetti

DECRETO N° 70.749
DE 22 DE
JUNHO DE 1972
Declara de utilidade
pública, :Jara
fins de desapropriação, uma área
de terreno urbano destinada à instalação de uma torre de mic"YJOndas, na cidade de Magé, Estado do
Rio de Janeiro,
pela Companhia
r eietõnica Brasileira.

O Presidente da República, «sando das atribuições que lhe confere o
artigo 81, item lII, da Constrtuíçáo
e tendo em vista o disposto nos arti~
go~ 5°, letra "h", e 6° do DecretoLeI n'' 3.365, de 21 de junho de 1941
decreta:
'

E:

. A~t. 1"
declarada de utilidade
pública, para fins de desaproprfaçao,
uma area de terreno urbano, sem

benfeitorias, com 2.783,74 m2 (dois
mil, setecentos e oitenta e três metros quadrados e
setenta e quatro
decímetros quadrados),
constituída
de 4 (quatro) lotes designados pelos
nos 3::"3, 335, 336 e 338, os 2 t doís r primeiros com frente para a Rua Irir i
e os 2 (dois) últimos com frente para a Rua Piedade, todos na Q'J.adra
13 do Loteamento denominado "Vila
Nova", ertuados no Primeiro Distrito,
zona urbana, do Municipio de :.vIage.
Estado do Rio de Janeiro, de '[.>1'0pnedade da firma Engenharia Comercio e indústria Mageense Ltda.,
destinada á instalação de uma torre
de microondas, pela Oompanhla TeIefômca Brasileira - CTB.
Art. 2° A área de terreno referida
no artigo anterior tem a forma de
um polígono' irregular e é constituída
dos lotes n-a 333, 335, 336 e 338, assim
descritos e caracterizados: Lote 333
- possui área de 592,50 m2 (quinncntos e noventa e dois metros quadrados e clnquenta decímetros quadrados), tem a forma de um quadrilátero irregular e apresenta as seguintes dimensões e confrontações: mede
18,00 m (dezoito metros) de "rente
para a Rua lriri; 17,50 m (dezessete
metros e cínquenta centímetros I na
linha dos fundos, fazendo dívísa com
partes dos lotes 336 e 338, adiante
descritos e caracterizados; 30.50 rn
(trinta metros e cínquenta cemdmecros) de extensão da frente aos fundos pelo lado direito, ondecconrronta com o lote 331, de propriedade de
Engenharia
Comércio e
Indústria
Mageense Ltda., e 37,50 m (trinta e
sete metros e cínquenta centímetros)
pelo lado esquerdo, onde confronta
com o lote 335, adiante descrito e
caracterizado; Lote 335 possui
área de 704,37 m2 (setecentos A Quatro metros quadrados e trinta t; .e
te decímetros quadrados), tem a corma de um quadrilátero irregular e
apresenta as seguintes dimensões e
confrontações: mede 18,00 rn r dezoíto metros) de frente para a RU3 Irtri; 17,00 m (dezessete metros) lia linha dos fundos, fazendo divisa com
parte do lote 338, adiante descrrt-r e
caracterizado; 37,50 m (trinta ?sete metros e cínquenta centimerrosj
pelo lado direito, onde confronta com
o lote 333 acima descrito e caractexízado, e 43,00 m (quarenta e três metros) pelo lado esquerdo, onde confronta com o lote 337, de propriedade de Engenharia Comércio c In-

ATOS

295

DO PODE" EXECUTIVO

dústrta Mageense Ltda.; Lote 33ô
possui área de 607,50 m2 rselscentce
e sete metros quadrados e cínquenta
decímetros quadrados) ,cem a forma
de um pentágono irregular e apresenta as seguintes dimensões e confrontações: mede 20,00 m (vinte metros) de frente para a Rua Piedade;
25,00 m (vinte e cinco metros) na linha dos fundos, em dois segmentos
de 16,00 m (dezesseis metros) e 9,00
m (nove metros). fazendo divisa com
partes dos lotes 331, de proprreda.Ie
de Engenharia Comércio e Indúsnna
Mageense Ltda., e 333 antes descrito
e caracterizado; 27,00 m (vinte e sete metros) de extensão pelo lado esquerdo, onde confronta com o lote
338 adiante descrito e caractertzaeo,
e 27,00 m (vinte e sete metros) pelo
lado direito, onde confronta -iom o
lote 334, de propriedade de Engenhoria Comércio e Indústria Mageense
Ltda., e, finalmente, o Lote 338
possuindo uma área de 879,37 m''
(oitocentos e setenta e noveneJ;ros
quadrados e trinta e sete decimetroa
quadrados), tem a forma de um quadrrlátero irregular mistilíneo e upresenta as seguintes dimensões e confrontações: mede 17,50 m (dezessete
metros e clnquenta centímetros) de
frente para a Rua Piedade; 35,00 m
(trinta e cinco metros) na linha. dos
fundos, fazendo
divisa com partes
dos lotes 333, 337 e o lote 335, o
primeiro e o último antes descritos
e caracterizados, e o outro de proprledade de Engenharia Comércio e
Indústria Mageense Ltda.: 40,00
fi
(quarenta metros) de extensão pelo
lado direito, onde confronta com o
lote 340, de propriedade de Engenheria Comércio e Indústria Mageense
Ltda.,e 27,00 m (vinte e sete metros) pelo lado esquerdo. onde confronta com o lote 336, tudo de acordo
com a planta ORM-S/20.071-,
constante do Processo TI.O 2.416-72, do
Ministério das Comunicações.
'Art. 3° Fica a Companhia Telefônica Brasileira autorizada a premover a desapropriação da referida
área, na forma da legislação vigente, com seus recursos próprtoa.
Art. 4° Nos termos do artigo 15
do Decreto-Lei n'' 3.365, de 21 de JUnho de 1941, modificada pela Lei
n- 2.786, de 21 de maio de 1956, a
desapropriação é declarada de caráter
urgente, . para efeito de
imediata
imissão de posse.

Art. 5° Este Decreto entrará ern
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contr-Srío.
Brasilía, 22 de junho de
19"2·
151°
da
Independência e 84 0 - 'd~
República.
EMÍLIO G. MÉDICI
Hygino C. Corsetti
DECRETO N° 70.750

DE

23

DE

JUNHO DE 1972
Consolida dispositivos relativos
ganização e competência do
selho Nacional de petróleo,
mula a estrutura básica do
e dá outras providências.

à orConreterIjrgão

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o ,1{'ngo 81, itens lU e V, da Constituição, e tendo em vista o disposto na
Lei n- 4.904, de 17 de dezembro de
1965. nos artigos 145 e 146 do Decreto-lei n'' 200, de 25 de fevereiro de
1967, com a redação dada pelo Decreto-lei n'' 900, de 29 de setembro
de 1969. e no Decreto n- 67.812, «e
14 de dezembro de 1970. decreta:
Art. 1° O Conselho Nacional
do
Petróleo CC.N . P. ),
instituído nele
Decreto-lei »- 395, de 29 de abrfj de
1938, com autonomia admínistratfva
e financeira regulada pelo Decreto ..
n" 63.951, de 31 de dezembro
de
1968, é órgão diretamente subordinado ao Ministro de Estado das Minas e Energia, com a finalidade "e
orientar e controlar a política naoíonal do petróleo e do carvão mineral,
e especificamente:
I - Orientar e fiscalizar o monopólio da União, instituído no art. lo
da Lei n'' ·2.004, de 3 de outubro! de
1953, mantendo sob sua responsabtüdade o exame e aprovação dos 'Jl,UIOS
de atividade da Petróleo Brasileiro
S.A. ~ PETROBRAS e das suas
subsidiárias.
11 - Superintender as
medidas
concernentes ao abastecimento nactonal do petróleo bruto e derivados, {la
carvão mineral e subprodutos f> .ao
aproveitamento de outros hidrocarbonetos fluídos e gases raros.
IH - Promover, orientar e fiscalizar a pesquisa e o aproveitamento
das jazidas de rochas betuminosas e
plrobeturmnosas. bem como a tndustrraltzaçâo de seus produtos.
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IV - Promover, orientar e .Iscaltzar o aproveitamento das minas de
carvão mineral e o beneficiamento
deste e de seus subprodutos.
V - Garantir o abastecimento de
matéria-prima para a indústria de
refino, de gás canalizado, carboquímica e petroquímíca. e o suprimento
de derivados de petróleo.

VI -

Supervisionar o mecanismo

de incidência do Imposto único 50-

bre combustíveis e
lubrificantes e
sua arrecadação.
VII - Assessorar o Ministro
de
Estado em assuntos relacionados com
petróleo e carvão mineral.
§ 10 O Conselho Nacional do »etróleo funcionará também como órgão consultivo sobre assuntos relacíonadcs com petróleo e derivados,
carvão mineral e subprodutos.
§ 2° Por abastecimento nacional do
petróleo, do carvão mineral e das
matérias-primas para a indústria petroquímíca a que se referem o artago 2° do Decreto n- 61.981, de 28 de
dezembro de 1967, e o artigo '>,0 -ro
Decreto nv 66.556, de 11 de maio de
1970, entende-se a produção, a importação, a exportação, a refínaçeo
ou beneficiamento, o transporte, a
distribuição, o comércio e o consumo
do petróleo bruto, de poço ou de xisto, assim como de seus derivados, do
carvão mineral e de seus subprodutos e das matérias-primas para a
indústria petroquímíca .
Art. 2° O Conselho é constituído Coe
1 (um) Presidente de 10 (dez) Conselheiros.
Parágrafo único. Os Conselheiros
serão:
1
um representante do Mimstéfio do Exército
2 - um representante do Minístéfio da Marinha
3
um representante do Mínístéfio da Aeronáutica
4 - um representante do Mínlstátio da Fazenda
5 - um representante do Minístéfio da Agricultura
6 - um representante do Mímstérto dos, Transportes
7 - um representante do Míntatério do Planejamento e Ooordenaçàc
Geral
8 - 'Iam representante do Ministério da Indústria e do Comércio

9 ---, um representante da Confederação Nacional da Indústria
10 ~ um r-presentante da contederação Nacional do Comércio.
Art. 3.° Para Presidente ou membro do Conselho Nacional do Petróleo é necessário:
a)
ser brasileiro nato, de notória
competência e reputação ilibada;
b)
estar no gozo de seus direitos
civis e pohticos ; e
C) não ter no momento da designação. nem ter tido nos 5 (cinco)
anos precedentes, interesses diretos
ou indiretos em empresas particulares que se dediquem ou se hajam dedicado a pesquisa, lavra, industrialização ou comércio de petróleo e subprodutos e de carvão mineral.
Art. 4° O Presidente do Conselho,
como responsável pela direção superior do C. N. P., será nomeado, em
comissão, pelo Presidente da República.
Art. 5.° Os Conselheiros serão nomeados pelo Presidente da Repúblíca, com mandato de 3 (três) anos,
podendo ser reconduzidos ou substí..
tuidos.
§ 1.0 Os Conselheiros, representantes dos Ministérios, serão indicados
pelo Titular da Pasta que devam representar.
§ 2.° Os Conselheiros representantes da Confederação Nacional da Industria e da Confederação Nacional
do Comércio serão indicados pelo Ministro de Estado das Minas e Energia, mediante escolha em lista.stríplices apresentadas por essas entidades.

Art. 6.° O Conselho reunir-se-á ordinariamente uma vez por mês e, extraordinariamente, sempre que o Pzesldente o convocar" presente a maioria dos Conselheiros.
§. 1.0 As deliberações do Conselho
serão tomadas por maíoría de votos,
lendo o Presidente, além do voto prôprío, o de desempate,
§ 2.° O Presidente poderá representar ao Ministro de Estado das Minas
e Energia, com efeito suspensivo, a
respeito das deüuerações do Conselho

com as quais não concorde.
§ 3.° Aos Conselheiros representan ..
tos dos Ministérios Militares, isolada
ou conjuntamente, cabe o direito de
recurso previsto no artigc !t.o ' § 2.'"
do Decreto-lei nc 538, de 7 de julho
de 1938.
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§ 4.° O Presidente da Petróleo Brasileiro S. A. - PETROBRAS -, ou
seu representante credenciado, participará, sem direito a voto, das sessões em que se tiver de deliberar SObre assunto de interesse da Sociedade
sob sua direção.
Art. 7.° As Resoluções do Conselho
vigoram a partir da data de sua publicação no Diário O jicial da União,
salvo determinação expressa em Contrário constante do próprio texto.
§ 1.0 As decisões do Conselho serão
publicadas no Diário Oficiai da União
e comunicadas diretamente aos interessados, exigindo-se recibo ou aviso postal de recebimento.
§ 2i? Das deliberações do
Conselho
caberá recurso para o Ministro de Estado, no prazo de 30 dias contados da
data de publicação no Diário O tíoioi
da União.
Art. 8.° Ao Conselho cabe deliberar
sobre a matéria relacionada no aetigo 1.0, decidir sobre questões de interesse do abastecimento nacional do
petróleo e derivados e do carvão mineral e subprodutos. bem corno sobra
medidas que implementem a política
energética do Governo, competindo-

lhe:
I - Regular, controlar e fisca1tzar
a produção, a Importação, a exportação, o transporte, a distribuição e o
comércio do petróleo e seus derivados e de gases raros especíalmenue.
a) Autorizar e fiscalizar a instalação, ampüaçâo e modificaçã-o de refinarias' depósitos e condutos. decídíndo quanto à localização processos, capacidades, esquemas de produção, natureza e qualidade dos produtos de
refinação;
b) Determinar os estoq ues mínimos
de nídrocarbonetos fluidos que os ím-.
portadores. refínadores, distribuidores e demais entidades devam manter nos pontos do país, indicados, e
fixar normas sobre o seu armazenamento;
e) Determinar, de comum acordo
com o Instituto do Açúcar e do Al~
cool (LA.A.), os Indicea da mistura
de álcool anidro com a gasolina, e
Indicar os locais onde deva ser operada a mistura;
à) Fixar, na forma da lei, os preÇOB de petróleo e derivados.
11 - Regular e supervisionar t;\
produção, a importação, a dístrtbui-
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ção, o transporte e o consumo do car-

vão mineral e seus SUbprodutos, especialmente:
a) Ftxar caracterfstlcas
e preços
dos vários tipos de carvão e de todos
o:' demais produtos oriundos do seu
beneficiamento;
b) Determinar as normas de Itscalização da qualidade,
c)
Fixar quotas de produção e
transporte;
d) Fixar quotas de consumo obrigatório para as empresas siderúrgicas consumidoras de carvão mineral
ou coque metalúvgtco, para as empresas de produção de coque i.ietalúrgíco e para as que produzam gás domiciliar à base de carvão;
e) Autorizar previamente, na forma legal, importação de carvão mineral, coque metalúrgico, ou coque de
fundição;
.f) Por delegação do Conselho de
Política Aduaneira (ePA), do Ministério da Fazenda, conceder isenção de
imposto de importação de carvão mineral, carvão metalúrgico, coque metalúrgico e coque de fundição;
g) Opinar nas propostas e alterações de frete para o carvão mineral
e seus subprodutos, formuladas pelo
Conselho Nacional de Transportes
(CNT), do Ministério dos Transportes;
h) Estabelecer as condições convenientes e adequadas à concessão de
financiamentos para os estoques de
carvão temporariamente sem mercado
e para a mecanização de lavra, quando se tratar de recursos sob sua jurisdição.
III - Arrecadar e' movimentar os
recursos de que tratam os arts. 13 e
15 e seus parágrafos da Lei n.v 4.452,
de 5 de novembro de 1964, mantendo-os em contas bancárias especiais:
IV - Autorizar os ressarcimentos e
pagamentos previstos no item II do
artigo 13 da Lei n." 4.452, de 5 de novembro de 1964, mediante análise da
documentação aPTesentada;
V - Examinar e aprovar os planos
de atividade da Petróleo Brastleíro
S, A. - Petrobrás - e de suas subsidiárias, e exercer, em relação às mesmas, as atividades de orientação e
fiscalização previstas na legislação
em vigor;
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Apreciar e aprovar a or'ga-

segumte estrutura básica de apolo

nizacão de sociedades subsidiárias da

técnico administrativo:
I - Gabinete da Presidência ....

VI -

Petróleo Brasflelro S. A.
Petrobrás - bem como os financiamentos
que esta lhes conceder ou garantir;
VII
Opinar sobre as isenções
previstas no artigo 1.0 do Decreto-lei
n." 833, de 8 de setembro de 1969;
VIII - Estabelecer normas gerais
de contabilidade a serem adotadas
pelas empresas permissionárias que
operem no abastecimento nacional de
petróleo e seus derivados, do carvão
mineral e seus subprodutos;
IX -- Autorizar e Ilscahzar as ope-

rações financeiras e fiscalizar as opeC1~
empresas que
explorem- a indústria de refinação e
de produção do petróleo e do carvão
mineral, bem como proceder, sempre
que julgar necessário, ao exame de
sua escrrturaçâo contábil inclusive
para colher elementos que permitam
a determínaçâo exata aos custos;

raçoes mercantis

X - Propor alteração na tegtslaçào
relativa aos tributos que gravem a
indústria e o comércio do petróleo e
derivados e do carvão mineral e subprodutos;
XI - OpInar sobre 05 oompromtssoe internacionais a serem assumidos
pelo Governo e que gravem a indústria ou o comércio de petróleo e rlerrvados e carvão mineral e subprodutos;
XII - Adotar todas as medidas que
julgar necessárias para garantir o HeI
cumprimento das disposições contidas nos mandamentos legais relativos
ao Código de Mineração e ao abastecimento nacional do petróleo e uerívades e do carvão mineral e subprodutos, podendo proceder à apreensão
de mercadorias à interdição de estabelecimentos e ínstalaçóes de qualquer gênero que se acharem em contravenção aos
ditos -nandamentos,
bem corno impor multas por infração,
sem prejuízo da ação penal que coubel';
XIII - Celebrar convênios ou contratos com entidades públicas ou do
setor privado para a realização de estudos e pesquisas de caráter técnicocientífico de interesse do C. N . P. ;
XIV - Delegar a entidades públrcas, através de convênios, o exercício
de atividades de fiscalização.
Art. 9.0 Sob a supervisão direta do
Presidente do Conselho funcionará v.

(GPR)

II
Divisão ae Planejamento
Coordenação (DPC)

e

III - Divisão de Abastecimento e
Estoques (DAE)

IV -

Divisão de Preços e Audíto-

.na (DPA)

V - Divisão de Programação e Controte Financeiro (DPF)
VI - Divisão de Fiscalização. Es.·
tatlstica e Registro (DFE)

VII -

Serviço de Adminíatraçao ..

(SERAD)

VIII -

Seção do Pessoal (SEPES)

Art. 10. O Chefe do Gabinete e os
Diretores de Divisão serão nomeados,
em comíssão, pelo Presidente da República.
Art. 11. Ao Gabinete da Prestdencía (GPR) compete assistir o Presidente em suas atividades administratívas, coordenar as atividades de re·
fações públicas e de segurança e informações, e incumbir-se dos trabalhos de secretaria do Conselho.
ATt. 12 A Divisão de Planejamento e Coordenação (DPC) compete elaborar planos de trabalho a serem
submetidos ao Conselho, examinar
projetos setoraís, compatibilizando-os
com a política nacional do petróleo e
do carvão mineral, coordenar os programas de atividades dos órgãos e a
elaboração do orçamento-programa do
C. N . P., e acompanhar sua execução.
Art. 13. A Divisão de Abastecimento e Estoques
(DAE) compete
elaborar programas integrados de
curto prazo, relativos a produção, ím"portação, exportação, distrfbuiçâo e
consumo, dentro das formulacões
aprovadas pelo Presidente, e centrolar o fluxo do petróleo e seus derivados, do carvão mineral e seus subprodutos, desde os centros de produção
aos de consumo, para adequá-lo às
necessidades deste, com a máxima
eficiência.
Art. 14. A Dívísâo de Preços e Auditoria (DPAJ compete elaborar a
estrutura de preços de acordo com os
crrtertos fixados, proceder
análise
eoonômico-fmanceira e contábil das
empresas operantes nos setores do petróleo e do carvão mineral, com o obà
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jetrvo de verificar a observância das

normas de apropriação e escrituração baixadas pelo Conselho, supervisionar a incidência e o recolhimento
do Imposto único, examlnaz os pedidos de isenção do Imposto Único, e
ainda efetuar auditorias em sua área
de competência, de comum acordo
com a DFE.
Art. 15. A Divisão de Programação e Controle Financeiro (DPl<')
compete elaborar, com base no orçamento-proprama aprovado, a programação financeira do Conselho e executar os registros contábeis, controlar a arrecadação e os ressarcimentos
previstos nos artigos 13 e 15 da Lei
n." 4.452 de 5 de novembro de 1964,
bem como manifestar-se sobre a concessão de financiamentos e fiscahaar
a aplicação dos mesmos.
Art. 16. A Divisão de Fiscalização, Estatística e Registros (DFE)
compete superintender e exercer a
fiscalização das atividades das empresas operantes nos setores do petróleo e do carvão mineral, verífícando
o cumprimento da legislação específica e das obrigações assumidas norante o Conselho, processar, registrar
e controlar a concessão e cancelamento de Títulos de Autorização, expedir
Certificados e Apostilas, manter o cadastro das referidas empresas e realizar os levantamentos e inferências
estatísticas necessárias às atividades
dos órgãos.
Parágrafo único. Compete também
à Divisão de Fiscalização, Estatística
e Registro lavrar autos de infração e
opinar nos recursos apresentados.
Art. 17. Ao Serviço de Administração compete executar e coordenar
as atividades-meio do Conselho, exc1usive as de pessoal e de contabilidade.
Art. 18. A Seção do Pessoal compete promover a aplicação da legislação especifica e executar de forma permanente e sistemática a administração de pessoal do Conselho,
tendo em vista a orientação do Departamento de Pessoal do Ministério
das Minas e Energia.
Art. 19. São atribuições do Presi·
dente:
I - Despachar com o Ministro de
Estado e apresentar ao mesmo, até 31
de. janeiro, relatório das a.tivldadee
do ann ianterror ;
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II ~ Presidir as sessões do Conselho, convocar sessões extraordinárias,
estabelecer a ordem do dia, designar
relatores e comissões de Conselheiros;
lU - Dar posse aos Conselheiros;
IV - Submeter ao Conselho planos
de trabalho - econômicos, financeiros, técnicos e administrativos - em
função das diretrizes da política governamental, especificando os princípios normativos para a sua execução;
V - Submeter ao Conselho, devidamente informados,
os assuntos da
competência deste, nos termos dos ar ..
tigos 1.0 e 8,0;
VI - Cumprir e fazer cumpri':': as
rüretrtzes da política nacional :lo petróleo e do carvão mineral, bem como as deliberações do Conselho;

VII ~ Superintender as attvidaaes
executivas dos órgãos de apoio técníco
e administrativo;
VII! ~ .sajxar atos específicos :~
gulamentando a aplicação das deliberações do Conselho e outros necessártoe a. administração dos órgãos;
IX
Designar e dispensar os
ocupantes de função gratificada e cs
respectivos substitutos;
X - Designar e dispensar o substituto do Chefe de Gabinete e os dos
Diretores de Divisão;
XI - Rever as decisões e avocar
assuntos de competência dos órgãos
que lhe são subordinados;
XI!
Gerir valores e créditos à
disposição do Conselho;
XIII - Autorizar despesas de caráter secreto na forma prevista no Deereto-lei n." 1.143 de 9 de março de
1939;
XIV Conceder adiantamento e
atribuir vantagens a servidores, na
forma da legislação em vigor;
XV - Autorizar aquisição de material, prestação de serviços e demais
despesas relacionadas com as atividades do Conselho, nos termos da legislação vigenee ,
XVI - Determinar perícias, vistorias, inspeções e outras ações necessárias à execução do controle e da
fiscalização de competência do Consclho e designar os servidores que devam executá-las;
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Designar servidor do Con-

selho para trabalho, missão ou estudos em qualquer ponto do Território
Nacional e indicá-lo para prévia cutorização do Presidente da República,
quando se tratar de trabalho, missão

ou estudo no exterior;
XVIII - Autorizar o estágio ae ~
tudantes e de técnicos, nos termos da
legislação vigente e da regulamentação aprovada pelo Conselho;
XIX - Determinar a instauração
de processo administrativo, elogiar e
impor penas disciplinares, inclusive a

de suspensão até 30 dias;
XX - Assinar convênios autorizados pelo Conselho;

XXI -

Proferir decisão nos pare-

ceres, processos e demais documentos
que versem sobre a aplicação da legislação relativa

Conselho;

às

finalidades do

XXII - Autorizar na forma da Ieí
a divulgação de atos ou documentos
do Conselho;
XXIII - Apresertar ao Conselho,
até 31 de março do exercício segulnte ao vencido, demonstrativo da execução do orçamento-programa aprovado e da administração das contas
bancárias previstas no artigo 15 da
Lei D.O 4.452, de 5 de novembro ae
1964;

.

XXIV - Adotar providências necessárias ao cumprimento da legislação sobre petróleo e seus derivados,
carvão mineral e seus subprodutos,
bem assim medidas convenientes ao
bom funcionamento do C. N . P., inclusive as fixadas' no Decreto número
55.488, de 8 de janeiro de 1965;
XXV - Deliberar ad reterenaur»
d.o Ministro de Estado das Minas e
Energia, e tendo em vista a Iegislaçao
vigente, sobre matéria referente (tn
abastecimento nacional do petróleo "\
derivados, do carvão mineral e SUDprodutos, ou que tenha implicações
com a segurança nacional, e qUE!' requeira decisão imediata;
XXVI - Delegar atribuições.
Art. 20. Aos Conselheiros competem as atribuições de natureza -íenberatíva, referentes aos assuntos contidos nos artigos 1.0 e 8.° deste Decreto e especialmente:
I - Comparecer ês sessões do Conselho e requerer a convocação de seesões extraordínázías, justificando a
sua necessidade;

EXECUTIVO

II - Participar das comissões para
as quais forem designados pelo Prestdente;
III - Estudar e relatar os processos
Que lhes forem distribuídos, emitindo
parecer;
IV - Tomar parte nas díscussõea
e votações, apresentar, PO'l' escrito,
emendas ou substitutivos às conclusões dos pareceres, e pedir vista de
processos ou adiamento da discussão;
V -- Requerer urgência para a díscussâo e votação de processos não íncluídos na Ordem do Dia, assim como
preferência na votação ou discussão
de determinados assuntos;
VI - Apresentar indicações relatdvas a assuntos de competência do
Conselho e levantar questões de ordem;
VII Solicitar ao Presidente as
medidas que considerar necessárias ao
desempenho das suas atribuições.
Art. 21. O Ministro de Estado das
Minas e Energia baixará, no prazo
maxtmo de 90 dias, o Regtmento ún-

terno do Conselho Nacional do Petró-

leo, regulando a departamentalízação

estrutura básica de que trata o
presente decreto, observado o disposto
no artigo 6.° do Decreto n,s 68.885, ce
l3 de julho de 1971.
Parágrafo umco. Qualquer athl~
dade ou atribuição já deferida ao
Conselho. ou que venha a sê-lo por
instrumento competente, e não expressamente atribuída a uma das unidades de trabalho do órgão, deverá
ser cometida pelo Presidente a uma
destas, preferentemente à criação de
uova unidade.
Art. 22. Este decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
da

Brasília, 23 de junho de 1972;
151." da Independência e 84.° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Adalberto de Barros Nunes
emanao Geisel
Antônio Delfim Netto
Mário David Andreazza
L. F. Cirne Lima
J. Araripe Macédo
Marcus Vinicius Pratini àe:
Moraes
Antônio Dias Leite Júnior
João Paulo dos Reis VelZoso
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Altera dispositivos do Regulamento da Medalha M'llitar.

o Presidente da República, usando da atríbuíção que lhe confere o
artigo 81, item lII, da Ocnstdtorcêo, decreta:
Art. 19 Os artigos :,]9 c 3" do Regulamento da
Medalha Muítar,
aprovado pelo Decreto ~9 39.207, de 2~ de meio de 1956, passam a v-gorar
conn a seguinte redação:
"Art. 2º A Medalha Militar será de platina com passador de p-atina,
de ouro com passador de plasma, de ouro COm passador de ouro, de ;Jrata
com passador de prata e de bronze com passador de bronze, conforme se
destine aos militares que, se usrcítes as condições previstas neste:f'gula~
menta, tenham completado respectivamente cinqüenta, quarenta, trinta,
vinte ou dez anos de bons serviços",
"Art. 3Q- A Medalha Míüt-u , mcrusíve a alça para a fita, o Passador
correspondente, e a fita rcspectíva, terão as características dos desenhos
e serão confeccionados rígorosamente de acordo COm as especificações
aeguíutes:
a)
A Medalha Militar deve ser inscrita
numa circunferência ce
34 mtlrmetrcs de diâmetro, taugenciandc a parte externa das maçanetas
das pontas da estrela principal e não sendo Ultrapassada pelas folhas aos
ramos ue fumo e café. O verse terá. em releve, os dizeres e ornatos
mostrados no desenho anexo; a espessura da Medalha será de d013 rrulímetros, no mimmo, entre os piano, ce maior relevo;
b) O Passador medira externamente 35 müímetros por 10 miümetros.
tendo . . . de bronze (10 anos) uma estrela, de cmco pontas ao centro, o de
prata í20 anos) duas, o 0.8 ouro (30 anos) sres, o de platina t40 anos)
quatro e o de platina (50 anos) cinco dispostas simetricamente, com a
posiçac e- o relevo mdteauos nos desenhos;
C)
A fita das Medalhas terá 34 miumetros de largura e será de gnrgorao de seda chamalotada, composta de três listras verticais, de igual
largura, de cores amarelo ouro a do centro e verde-bandeira as das extremicaces. O comprunento oa fit8.. sera de quarenta e cinco milímetros da
alça da Medalha até a costura supertor .
§ 19 As Medalhas e Passadores respectivos serão cunhados em platina, em ouro de setecentos '.' omqüeu ta mnesímos, prata de novecentos
milésimos ou "tombac" com acabamento de oronze .
§ 29 Os Passadores de pIa tina correspondentes a cinqüenta e- crua...
renta anos de bons serviços, teràc somente a parte posterior em ouro de
setecentos e cinqüenta mílesímos".
Art. 29 Os modelos de Cer tddào de Tempo de Serviço Computável,
Atestado de Mérito e Diploma para a Medalha Militar de platina com
passador de platina, referentes a cinqüenta anos de bons serviços obedecerao, "mutatig mutandis", aos modelos constantes do Regulamento de
que trata o art. 19.
Art. 39 Ficam acrescentados ao Regulamento de que trata o "'iV.. Iv
os desenhos anexos da medalha, do passador, da carreta e da miniatura
referentes a Medalha Míbtar de platina com passador de platina.
Art. 49 ESte Decreto ente-ará em vigor na data de sua pubrtcaçâo,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 23 de junho
E\'.liLIO G.

U.I~

1972; 151' da Independência e 84° da República.

MÉDICI

AdaLberto de Barros Nunes
01'lanao GeiseL
J. Ararzpe Jj.:lacêdo
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DE

DO

23

PODER

DE

JUNHO DE 1972

Redisiribui cargo, com a respectiva
ocupante, para o Quadro de Pessoal do Ministério da Educação e
cultura, e dá outras providências.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição, e

tendo em vista o disposto no

~C~i~O

99, § 2", do Decreto-lei n'' 200,
de fevereiro de 1967, decreta:

(Í\3

Art.

25

l° Fica redistribuído, cara o

Quadro de Pessoal -

Parte Perma-

nente -

do Ministério da Educação
e Cultura, com rotação no õoregio

Pedro lI, um cargo de Escrituraria,
código AF-2ü2.8.A, com a respecuva

ocupante, Dalva de Oliveira vtrranda, integrante de
iguais ouacro e
Parte do Hospital dos Servidores do
Estado, mantido o regime jurídico
pessoal da servidora.
Art. 2° A
redistribuição de que
trata este Decreto não homologa sítuação que, em virtude de síndícancía, mquarito admíntst.rativo ou r-ex-rsão de enquadramento, venha :t Sê!
considerada nula, ilegal ou .ontrána a normas administrativas em vifgor.
Art. 3° O órgão de pessoal do H:)'3pítal dos Servidores do Estado remeterá. ao do Ministério da Educação e
Cultura, no prazo de :>0 t trtntaj cii..t~
ti,
contar da vigência deste .oecre.o,
U.: assentamentos funcionais da servi-' ra mencionada no artigo

Art. 4" A ocupante do cargo ma
redístrfbuido
continuará a perceber
os seus vencimentos e vantagens p,"1'.J
orguo de origem, até que o orçamento do Mírustério da Educação e 1"Ultura consigne os recursos necessarloa
ao pagamento das despesas resultantes do cumprimento do disposto neste ato.
Art. 5° Este Decreto entrará em vigcr na data da sua publicação, revogadas as dispostçôes em contrário.
Brasília, 23 de junho de
1972;
151° da
Independência e 84° da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Jarbas G. Passarinho
Armando de Brito

EXECUTJ;VO

DECRETO N° 70.753 - DE 23 DE
JUNHO DE 1972
Concede autorização
à Companhia
Construtora
Norberto
Ddebrecht
S.A. para operar em águas orceileirae, com os barcos especializados
"Big R", "Herman B", "Bay
ti"
"Paumee" e "Dct", de nacionalidade norte-americana, nos 3erviços
que especittca.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item lII, da Constituição,
decreta:
Art. 1° E' concedida autorização à
Companhia
Construtora
Norberto
Odebrecht S.A., em consórcio --0111 a
Companhia de Comércio e Indústrta,
Imóveis e Construção (CCIC);~ a
Empresa Brasileira de Obras Suomarmas (EBOS) para operar em águaa
brasileiras com os barcos especializados de nacionalidade norte-acicrscana "Bíg R" "Herman B" "Bay 5",
"Pawnee" e "Dot.", a serviço da Bmpresa Baiana de Aguas e Saneamento S.A., vinculada à Secretaria de
Saneamento e Recursos Hídricos do
Estado da Bahia, na construção do
sistema de tratamento, lançamento e
dispersão submarina dos esgotos da
Cidade de Salvador.
Art. 2° A autorização de que tce ta
este Decreto vigorará pelo prazo ríe
dOIS anos.
Art. 30 Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação. revogadas as disposições em contrário.
J

Brasília, 23 de j unho de 197~:
1510
da
Independência e 84° da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Adalberto de Barros Nunes

DECRETO N° 70.754
DE 23 DE
JUNHO DE 1972
Torna sem efeito aproveitamento no
Ministério da Marinha de aísoontvel do Instituto de Previdência e
Assistência dos Servidores do Sstado.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item lI!, da Constituição, e
tendo em vista
que consta do Pro-

°
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cesso
n'' 825-72, do
Departamento
I'I.clmin1strativo do Pessoal Civil. ....
(DASP), decreta:
Art. 1° Fica sem efeito o aproveitamento no cargo de Escriturário, código AF-202.8.A, do Quadro de 985soal - Parte Permanente - do Ministério da Marinha, de Célia Marra
Souza Bastos, em disponibilidade em
igual cargo do Quadro de Pessoal de
Instituto de Previdência e Assistência
dos Servidores do Estado, constante
do Decreto ns 69.860, de 30 de deDECRETO

N9

70. 75f; -

zembro de 1971, publicado no Díârío
Oficial de 31 seguinte.
Art. 2° Os efeitos deste Decreto retroagem a 31 de dezembro de t971,
revogadas as díspostções em contrário.
Brasília, 23 de junho de
1972;
151° da
Independência e 84° da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Adalberto de Barros Nunes
Armando de Brito
DE

23

DE JUJ:iIHO DE

1972

lJispõe sobre a reorganização provisória do Instituto de Previdência e
Assistência dos Sernuiores do Estado (lPASE) e dá outras provutenctas.
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere .0
artigo 81, itens III e V, da Ccrcstdtuiçâo, e tendo em vista o disposto no.':
artigos H~, 146 c 181, itens
e Il do Decreto-lei nv 200, de 25 -te fevereiro de 1967, com a redação dada pelo Decreto-lei nc 900, de 29 de setembro de 1909, e artigo 56 ca ü~, n" 3.780, de 12 de julho de 1960, decreta:
Art. 1;1 O Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do
Estado (IPASE), órgáo autárquícc federal, vinculado ao Minístérro do
Trabalho e
Previdência S.I('ia! rica
reorganizado, provísoríamenta, de
í

acordo com a seguinte estrutura básica:
1 -,óRGÃO DE ADMINjSTRAÇAO SUPERIOR
1. -

Presidência
1.1 1.2 -

t P)

Gabinete
1.1.1 - Assessoria de Relações Públicas
1.1.2 -- Assessoria de Segurança e rnrormaçôes
Coordenação Geral
1 ,2.1 - ASSe8EOria Técnico-Administrativa das órgâcs Regionais
1.2.2 - Assessoria de Planejamento
2.2.1 - Setor de Programação e Orçamento
2.2.2 - Setor de
Acompanhamento e
Avaliação
:!..2.3 - Setor de Organização e Métodos
1.2.3 - Centre de Processamento de Dados
2.3. 1 - Serviço de Análise e Progra-

mação

2 _:3.2 -

Serviço de Controle

Aucítoría Geral
Procuradoria Geral
1.3.1 - Sunprocuradcrla

1.2.4 1.3 -

3.1.1 3 ,1.2 II -

Assessoria Técnica
Procuradorias Locais

óRGAOS CENTRAIS ESPECíFICOS
1. - Departamento da Previdência Social (DS)
1.1 - Gatdoete
1. 2 - Dívlsao de Seguros Sociais
l .2.1 - Servicos de Processamento de Habilitações
1.:~.2 - Serviço Central de Cálculos

3C$
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1.3 -

2. -

EXECUTIVO

Divis-ao de Controle de Pagamentos
1.3.1 - SI'l'VIÇO de' Pensionistas
1.3.2 - Serviço de Encargos Diversos

Departamento de ASSIstência (DA)
2.1 2.2 -

Gann.ete

Drvtsac de Controle e Coordenação
2.2 1 - Serviço de Registro e Controle de Custes

2.2.~ Scrvícc de Revisão de Pagamentos
Divisão Meuíco-Hospítalar
2.i! i - Servícc de Farmácia
2.3.:': --- Serviço de Odontologia
2.3.~{ Serviço de Pertcías Médicas
2.3.4: - Hospí tal Alcides Carneiro (HAK)
2.3.r - Hospital dos Servidores da União (RSU)
2.4 - Divisào oe Tísiologla
2.4.1 - Servícc de Controle e Internacão
2.4.2 - Sanatório Alcides Carneiro (SAC)
2,5 - Drv'são de Saúde Mental
2.5.1 - Serviço de Diagnóstico e Tratamento
Psiquiátrico
2.5 2 - Serviço de Supervisão e Documentação
2.6 - Dívts.âc de Assistência Social
2.6 . .i - Serviço de Auxilias
2.6.2 - Serviço Social

2.3 -

3.

4. -

III -

Departamento de Aplicação de Capital (DC)
3.1 - oaeínete
3.2 - Divísac de Empréstimos
3.2.1 - Serviço de Empréstimos Simples
3.2 ~ ~ Serviço de Empréstimos Diversos
3.3 - Divisão Imobiliária
3. ~,1 - Serviço de Hipotecas
3.3.2 - Servíçc de Compra e Venda de Imóveis
3.4 - Drvísâo Técnica de Engenharia
3.1,1 - Serviço de Construção e Fiscalízaçâo de
Obras:
3.4.2 - Servíçc de Projetos
Hospital dos Servidores do Estado (HSE)

óRGAOS CENTRAIS DE ADMINISTRAÇãO GERAL
1. - Departamento de Administração Geral (DAG)
1.1 - Gamr.ete
1.2 - Divisão (lt;: Patrimônio
1.2.1 - Serviço de
Cadastro e
Fiscalização de
.Bens Imóveis
1. 2 . .s - Serviço de Conservação, Manutenção e
Obras
1.3 - Divisão de Serviços Gerais
1.3.1 - Serviço de Comunicações
1.~.'? Serviço de Documentação
1.4 - Dtvísâo de Material
1 A.1 - Servrçc de Compras
1.4.2 - Serviço de Manutenção e Controle

2. -- Departamento de Pmançaa (DF)
2.1 2.2 -

Gabinete
Divisão Financeira
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2.2.1 2.::;:.2 -

2.3 -
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Servíçc de Controle de Receitas

Serviço de Programação Financeira

Dívtsâo de Contabilidade

2.3,1 -

Serviço de Controle e Análise

2.3. ~ -- Serviço de Contabilização
2.3.;1 - Servíçc de Execução Orçamentária
3. -

2.4 - Tesouraria Geral
Departamento de Pessoal (DP)

.3.1

Gacmete
Dívísãc de Cadastre e Classificação de Cargos e
Empregos
3.3 - Dívísâo de Legislação de Pessoal
3.4 - Divisão de Recrutamento, Seleção e Aperfeiçoa-

::;.2 -

mente

3.;) -

IV -

Serviço Administrativo

0RGAOS LOCAJ.8

Superlntendencías Locais
l.l .- Agencias
Art. 29 O IPASE, que goza de todos os privilégios conferidos à Fazenda Nacional, será dírtgido por um Presidente nomeado, em comissão,
pelo Presidente da Repúbhca .
1. -

§ 19 Os Departamentos e a Coordenação Geral serão dirigidos p01'
Diretores e Coordenador. Geral, nomeados, em comissão, pelo Prestoente
do IPASE, "ad referendum" do Ministro do Trabalho e Previdência
Social.
S 20 Os demais cargos em comissão e funções gratificadas serão providos pelo Presidente do lPASE.
Art.. 39 O Conselho Diretor, come- órgão de deliberação coletiva, será
constituído pelo Presidente, pelos Diretores e Coordenador-Geral.
Art. 49 Ot Presírtente terá 2 (dois) Assessores, 4 (quatro) Assísten-cs
e um Secretário-Administrativo; Os Diretores e Procurador-Geral terão,
cada um, 3 rtres: .assistcme. e um Secretário-Executivo; o Coordenadcr.,
Geral, 4 (quatro) Assistentes. 2 (dois) Assessores e um Secretárto-Executívo e os Superintendentes 2 (dois) Assistentes e um Secretário-Executivo.
Art. 59 As atuais Agências e Subagêncías passarão a se denominar
Buperíntendencías Locais e Agênctas, respectivamente.
§ 1° Fica criada a Supertntendência Local do Estado da Guanabara.
§ 29 As Supermtendéncías
Locais serão grupadas, COm base na
arrecadação, em 3 (três) categorias distintas.
§ 39 As Procuradorias Locais serão grupadas em 3 (três) categorias,
de acordo com as Supcrtntcndências d, que se relacionem.
S 49 As Agências sera ; crtacas e mantidas nos centros de expressiva
densidade populacional de segurados, que se distanciem um mínimo de
80 (oitenta) quüometros das capitais respectivas ou possuam pelo menos
3.000 (três mü) segurados.
§ 5t:' Fica criada uma Agência em cada 'I'erritórlo Federal, com exceçào do Território Federal de Fernando de Noronha, cujos segurados rí.,
carão vinculados à Supenn rendêncla Local no Estado de Pemamcuco .
Art. 69 As atividades regionais do IPASE no Distrito Federal, nos
Estados e nos 'I'crz-Itoríos serão exercidas pelas Superintendências Locais
e Agencias.
Parágrafo único. Observada a orientação geral contida no artigo 10:
do Decreto-lei n 9 200, de 23 de fevereiro de 1967, a execução de programas
locais de assistência médica. odontológica, sanatoríal e hospitalar, deverá,
sempre que possível ou conveniente ser delegada mediante convênio com
órgãos estaduais 'ou municipais incumbidos de serviços correspondentes"
podendo, ainda, ser adotada. para aquele fim, a forma de contratos com
entidades prívadas ,
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Art. 79 Observado o disposto nc artigo 69 do Decreto nc 68.885. de
-'6 de julho de 1071, o Mmíatro do Trabalho e Previdência Social, dentro
de 120 (cento e vil~te)_ dias, expedirá ao Regimento Interno do IPaSE, D
'qual conterá a oenníçao. finalidade, organização e atribuições dos órgãos
que o integram.

Art. 8'} Para elaboraçâo ou execução de programas oríundos da
Coordenação-Geral, o Presidente poderá constituir Grupos-Tarefa, com
prazo determinado, devendo seus integrantes ser retribuídos em caráter
eventual, mediante recibo, na forma da Iegtslaçâc vigente, ondendo,
inclusive, recrutar 'I'écniecs ou Especialistas profissionalmente habtlttados ,
Art. 99 Das decisões finais dos Diretores e Coordenador-Geral -aoerá
recurso - para o Presidente do IPASE e das decisões deste último para o
Mímstério do Trabalho e Previdência Social, através da Secretaria especirica.
Parágrafo único. O prazo para interposição de recurso em assunto
de Previdência e .'\i:[,:i.sti-:J]c:ia será de 30 <trinta) dias, a contar da data
em que a parte interessada tomar conhecimento da decisão.
Art. 10. Fica aprovaria. na forma do Anexo 1, a tabela discrtmtnatdva
dos cargos em comissão e funções gratificadas integrantes do Quadro de
Pessoal - Parte Permanente ~ do Instituto de Previdência e Assistência
dos Servidores do Estado. resultante da organização provisória de que
trata este Decreto.
Art. 11. Ficam suprimidos, no mesmo Quadro de Pessoal, os cargos
em comissão e funções gratificadas relacionados no Anexo I e os "de
provimento efetivo constantes do Anexo If .
Art. 12. Este Decrete entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 23 de junho de 1972; 1519 da Idependêncía e 849 da República.
Et\IÍLIO G. MÉDICI

Armanao de Brito
Os anexos relativos ao presente decreto foram publicados no D. O.
de 28-6-72.

DECRETO NI? 70. 756

~

DE 23 DE

JUNHO

DE 1972

Dispõe sobre cargos ctn
cominuio e funções gratificadas do Quadro ae
Pessoal - Parte Permanente -- do Ministério da
Agricultura, e dâ

outras -nromaéncuie,
o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item IIl, da Constituição, e tendo em vista o artigo 181, item
lU di) Decreto-lei nv 200, de 25 da fevereiro de 1967, e o artigo 11 da Lei
nv 3.780, de 12 de julho de 1960, decreta:
Art. 19 Ficam aprovadas, na forma dos anexos, as relações dos cargos em comissão e funções gratífâcadaa integrantes do Quadro de Pessoal
_ Parte Permanente .- do Mmístéric da Agricultura, resultantes da
adaptação a organlzaçào aômmístratíva estabelecida pelo Decreto número
68.594, de 6 de maio de 1971.
Art. 21? As transformações de que trata este Decreto, constantes do
Anexo I, somente se efetivarão com a publicação dos respectivos atos de
provimento, mantido, até então c preenctnmento das funções gratrncacas
que figuram na situação anterior da tabela ora aprovada.
Parágrafo único. As funções não transformadas, incluídas Di) anexo
II, serão automatlcamem.e suprrmldas 90 (noventa) dias após a vigência
deste Decreto.
Art. 31? A despesa com a execução deste Decreto será atendida [.. ~'ns
recursos orçamentários propríos do Ministério da Agricultura.
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Art. 4<) Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposiçõeg em conrrárío .
Brasília, 23 de junho de 1972; 1510 da Independência e 840 da República.
ElvIÍLIO G. MÉDIC't

L. F. Gü·ne Lima

Os anexos mencionados no art. 19 foram publicados no D.O. de 27
de junho de 1972.
DECRETO

:'-~ü

70.757 -

DE

23

DE JUNHO DE

1972

Abre a Preeuiencía da Repüblicu. err. favor do Gabinete da Vice-PresidênCW; da Repúbllca, o credito süpiementar de Cr$ 182.000,00, para retorço
ele aotaçao consignada ·'20 tnçctcte Orçamento.

O Presidente da Repúbüca. usando da atribuição que lhe confere o
artigo G1, item IIl, da Constituição, e da autorização contida no artigo 60
da Lei n'' 5.754, de 3 de dezembro de 1971,decreta:
Art. 1.0 Pica aberto a Prestlencia da República em faVQ1' do Gabinete da Vice-Presidência da República, o crédito suplementar no valor
de Cr$ 182.000,00 (cento e oitenta e dois mil cruzeiros), para reforço de
dotação crçamentárla consignada ao subanexo 11. 00, a saber:
CrS 1,00
li ÜO

11.02
1l02.01U4.2U02

PRESIDENCIA DA REPUBLICA

Gabinete da Vice-Presidência da República
Manutenção do Gabinete do Vice-Presidente
da República
3.1.1.U -- Pessoal
;:\ .1.1. 2 - Pessoal Militar
02 - Despesas Vartáveís . .
182.000
Art. 2<> Os recursos necessários
execução deste Decreto decorrerão
ao anulação parcial ele dotação orçamentária consignada no vigente Orçamento ao subanexo 2'8.ü(), a saber:
Cr$ l,OO
28. 00 ~- ENCARGOS GERAIS DA UNIAO
28.02 - Recursos sob Supervisão do Ministério do
Planejamento e Coordenação Geral
Attvtctade - 2HU2 .1800.2002
3.2. '3. O - Reserva de Contmgêncía
182.000
Art. 3° Este DeCl·,~-':·O entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasí.ía, 23 cs- junho de 1972; 1510 da Independência e 840 da
República.
~

á

BMíLIO G. MÉDICI

Antonio Delfim Netto
Jo(w Paulo dos Reis VeUose-

DECRETO N C 70.753 -

DE

23

DE JUNHO DE

1972

Abre ao Mtnisterto da Ect"acoçüo e Cultura em favor do Departamento de
Bnsmo .'I1édio. o crédito suntcmentor de Crg 7.075.600,00, -para reforço
fie cozccces consignadas no vigente Orçamento.

O Presidente da Repúbüca, usando da atribuição que lhe confere o
arrtgo 81, ítem lII, da Constttuíção, e da autorização contida no artigo 6°
da Lei n'' 5.751 de 3 de dezembro de 1971, decreta:
Art. 10 Fica aberto ao Mmísterío da Educação e Cultura, em favor
co Departamento de Ensino Mécnc, o crédito suplementar no valor de
crs 7.075.600,00 (sete milhões, setenta e cinco mil e seiscentos cruzeiros),
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do-ações crçameutártas consignadas ao subanexo 15.00, a
Cr$ 1,00

15.00 - MINISTERIü DA EDUCAÇAO E CULTURA
15.2~ Departamento de Ensino Medío
132;3. U8U5 .1041 -- Reequípamento e Modernização de Estabe-

Iecrmentcs

de

Ensino

Técnico-Convênio

BIRD
~.l.l.l

Pe8801"1 CIvil

02

Despesas vartaveís . .

::302.4,1
02 3.2 _5 O

4.1.2.0 -

Juros oa Divida Pública
Fun.mcta Externa
..

.

1. 870.000-

.

Contrtbuições de Previdência Social

.

322.000
383.600

pecial .

.

4.500.00"

eervrcos em Regrme de Programação Es.

TOTAL . .

Art. 2° Os recursos necessàrtos à execução deste Decreto decorrerão
de anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigente Orçamento ao subanexo 15.00, a saber:
crs 1,00
15. iJO ~ MIN18'rn:RJü DA EDUCAÇAO E CULTURA
15.~::l ~ Departamento de Ensino Médio
Projeto -- 1523. 090b .1041
~~.1.::l.1 Remuneraçàc de Serviços Pessoais
.
277 .400
::l.1.::l. <l - Outros Servíços de Terceiros
.
117.800
3.1.4:. U - Encargos i)1 verECS . .
.
100.000
4,3.3.u - Auxilias para Otrras PUblicas
.
2.132.000
4.3.4.0 - Auxilias iJar'-t, Equipamentos e Instalações ..
3.463.600
4.3.5.0
Auxilios para Material Permanente
984.800
TOTAL . .

7.075.600

Art 3-' Este Decrete entrará. em vigor na data de sua publicação, revogadas as dtspostçóes em contrário
Brastüa. 23 de Junho de 1872; 151 0 da Independência e 840 da
eeepuonca
1<.lMILIO G. MEDICI

Antor:w Del12m Netto
Jarbas G. Passarinho
Joao Paulo Cios R6ZS Yeüaso

DECRETO N° 7Q.759 -

DE 23 JUNHO DE 1972

Abre à Justiça: terntar em taoor de Superior Tribunal Militar e Auditorias
da Justiça taiumr, o créiiitc suplementar de Cr$ 1.884.600,00 para reforço de dotaçôes ccneumaâas 1/0 vigente Orçamento.

o Presidente da República, usando da atrltnnçào que lhe confere o
.artago m, item UJ., da rtonstttuíçác. e da autorização contida no artigo 6°
da Lei n" 5.7M, de 3 de uesembrc de 1971, decreta:
Art
l° Píca aberto a dustaça MIlitar, em favor do Superior Tribunal
Mtntar e Auditoras da .Justtça Mnttar, o crédito suplementar no valor de
·Cr$ 1.384.6UO,00 (um mnnao, oitocentos e oitenta e quatro mil e seiscentos
cruzeirosj , para retorço de dotações orçamentàrías consignadas ao subanexo
·UO.UU. a saber'
Cr$ 1,00
06.0U - JUSTIÇA MILITAR
06. uI
Superior Tribunal Militar
osui. 0105.2001 ....,... Processamento de Causas no Superior Tribunal Militar

ATOS DO PODER

3.1.1.1 -

Pessoal Civil

UI -

vencimentos e Vantagens Fixas

02 -

Despesas Variáveis . .

ua. U2 00U2. U}ÜO. 20U3 ::l.1.1.1 -
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.
.

AUd.ltonas da .Juetrça Militar
Processamento de Causas nas Auditorias da
Justiça Mimar
Pessoal CIvil
Vencímcntos e Vantagens Fixas
.
Despesas Varràveis . .
..

01 02 3.2.3.3 -- Satàrto-Familía
4.1.:3.0 4.1.4.U 0002. U;:lU'f . 2UU4 -

3.2.3.1

~

Equipamentos

e Instalações

.

952.000
105.000
14.200
10.200
9.700

.

443.500

.

1.884.600

.
.

Material Permanente
Inativos
Inativos.
.

300.000
50.000

Pagamen-o oe

TOTAL

Art. 2" Os ;ecJ.:SlJS necessanos à execução deste Decreto decorrerão
de anulação parcial ele dctaç ao orçamentária consignada no vigente Orçamenta aos sunanexos U6.00 e 28.00. a saber:
ces 1,00
06.00 06.01 06.02 -

JUSTIÇA "ILlTAR

Justiça Militar
Auditorias da Justiça Míütar

Atividade - 0l:i02.0106. ~0{J3
3.1.2.0 - Matertat de Consumo

.

3.1.3.2 -

O'l1.1'é)S Serviços de Terceiros

3.1.4.0 28.00 28.02 -

Enca-gos Diversos
ENCARG~'3

.
.

4.800
12.500
2.600

GERAIS DA UNIÃO

Recursos sob Supervisão do Ministério do
PLanejamento e Coordenação Geral

Attvidacte -- 28U2.18ÜQ.2UC3

3.2.6.0 -

Reserva de Contingência . .

'~""""""

1.864.700
1.884.600

TOTAL.

Art. S'' Este Decreco entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.
Brasttía, 23 de junho de 1972; 151" da Independência e 84° da

aapuonca.

EMíLIO G. MEDICI

Attreao Euzatd
Ant6nzo neinm Netto

Joáo Paulo dos ileis VeUo$o

DECRETO N" 70.760 -

DE 23 rJE

JUNHO DE 1972

Concede reconhecimento ao Curso de
Matemática da Faculdade de Filoeotía, Ciências e Letras de São Jose
do Rio Preto - SP.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere 0. artigo 81, item IH, da Constituição, de
acordo com o artigo 47 da Lei
.

nv 5.540, de 28 de novembro de 19M,
alterada pelo Decreto-lei n- 84:l, de
9 de setembro de 1969 e tendo Em
vista o que consta do Processo
.
n" 235.628-72 do Mintstêrio da Educação e Cultura, decreta.
Art. 1" E' concedido reconhecimento ao Curso de Matemática da 1"3culdade de Filosofia. Ciências e Letras
de São José do Rio Preto, mantida
pelo Governo do Estado de São Paulo.
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Art. 2° Este Decreto «ntrarú em
vigor na data de sua publicação. revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 23 de junho de 1972;
da
Independência e 84° da
1510
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

DECRETO N° 70.761 JUNHO DE 1972

DE

23

I'E

Concede reconhecimento à Facuuiade de Filosofia, Ciências e Letras
"Professor José Augusto Vieira". de
Machado, Minas Gerais.

O Presidente da República, usando

das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IIl, da Constituição, de
acordo com o artigo 47 da Lei

n- 5.540, de 28 de novembro de 1968,
alterada pelo Decreto-lei n- 842, de 9
de setembro de 1969 e tendo em vis-

ta o que consta do Processo
11°

.

1.822-70-CFE, do Ministério

da

Educação e Cultura, decreta:
Art. 1° E' concedido reconhecimento à Faculdade de Filosofia, Ciências
e Letras "Professor José Augusto Vieira", com os cursos de Letras {Português-Inglês e
Português-Francêsr,
Pedagogia. Ciências Biológicas e Ciências Sociais. mantida pela Fundação Educacional Sul Mineira,
com
sede na cidade de Machado, Estado
de Minas Gerais,
Art . 2° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação. revogadas as disposições em contrár-io.
Brasília, 23 de junho de 1972:
Independência e 84° da
151° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

:Jarbas G. Passarinho

DECRETO N° 70.762 JUNHO DE 1972

DE

26

DE

Concede autorização à
oraomizoaão
"Woods Role Oceanographic Institution" para operar no mar territorial do Brasil com o navio "Atlanti$ tr", de bandeira norte-americana, nas pesquisas que especifica.

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

EXECUTIVO

go 81, item IlI, da Constituição, decreta:
Art. 1° É concedida autorização à
organização "Woods Hole Oceanogtaphic Jnstltutton". para operar no mar
territorial do Brasil, fixado pelo Decreto-lei n- 1.098, de 25 de março ue
1970. no periodo compreendido entre
Iv de julho e 30 de agosto de 1972,
com o navio de pesquisa "Atlantis
H" de bandeira norte-americana, em
trabalhos de pesquisa científica,
Art. 2° A autorização de que trata
este Decreto compreende observaçôea
de campo e coleta de informações para estudar a Corrente Submarina Antártica e outras correntes oceânicas
no Atlântico Sul Ocidental.
Parágrafo único, Cópia dos nados
obtidos deverão ser fornecidos ao ::;'0vemo Brasileiro nos termos do Art.
8° do inciso XIV do Decreto número
n' 63.164, de 26 de agosto de 18fiR.
Art . 3" Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação. revogadas as disposições em contrário.
Brasil1a, 26 de junho de
1972;
151° da
Independência e 84° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Adalberto de Barros Nunes

DECRETO N° 70,763 JUNHO DE 1972

DE

26

DE

Regulamento para programa de Bolsas de Estudo em Hospitais Militares.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição, e
tendo em vista o que preceitua o Decreto-lei número 863, de 12 de setembro de 1969, alterado pela Lei número 5.731, de 8 de novembro de 1971,
decreta:
Regulamento para Programa de Bolsas de Estudo em Hospitais Militares

Art. 1° A instituição de um Programa Especial de Bolsas de Estudo. para acadêmicos de medicina, do 5° e
6° ano, autorizada pelo Decreto-lei..
n'' 863. de 12 de setembro de 1969,
alterado pela Lei n'' 5,731, de 8 de
novembro de 1971, é da competência
de cada Ministério Militar,

ATOS
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Art. 2° As bolsas serão concedidas,
mediante concurso, a acadêmicos de
medicina
do sexo masculino
para
prestação de serviço, COmo internos,
em organizações médico-militares localizadas em áreas onde houver Factndade de Medicina Oficial ou reconhecida, sem prejuízo das obrigações
previstas na Lei número 5,292, de 8
de junho de 1967 e sua regulamentação.
Art. 3° O número de bolsas a serem
concedidas será fixado, anualmente,
pelo Ministro da Força interessada,
até o dia 30 de novembro do ano anterior à vigência da bolsa.
Art. 4° O concurso constará de provas escritas e/ou orais e práticas organizadas pelo Serviço de Saúde de
cada Ministério.

*

1° As provas serão realizadas no
mês de janeiro, em locais, data e hora
fixados pelo Ministério Militar
competente.

li 2° As bolsas serão concedidas aos
acadêmicos aprovados, segundo a ordem geral de classificação em cada
local.
~

3° A critério do respectivo Minis-

tério Militar, as bolsas concedidas a
acadêmicos do '5° ano, aprovados para
cursarem o sexto ano da Faculdade,
poderão ser renovadas no ano seguinte, independente de novo concur-

so.

Art. 5° Os bolsistas farão jus a re-

muneração mensal prevista na Lei..

n- 5.731, de 8 de novembro de 1971,
a partir do dia em que se apresentarem, nas orgamzaçôes médico-militares onde exercerão suas atividades.
Art. 6° Caso haja interesse do Ministério Militar correspondente, as
bolsas disponíveis, por força da aphcação dos Artigos 5° e 6° do Decretolei n'' 86:3, de 12 de setembro de 1969
alterado pela Lei n'' 5.731-, de 8 de
novembro de 1971, poderão ser concedidas aos candidatos aprovados no
último concurso, não contemplados
anteriormente, obedecida a ordem de
classifícaçâo .

Art. 7°
funcional
rados aos
mação de

Para fins de precedência
os bolsistas serão equipaalunos de órgãos de ForOficiais da Reserva.

Art. 8° O Ministério Militar, que
instituir Programa de Bolsas de Estudo, enviará ao Estado Maior das ::;"01'-

ças Armadas, para fins de coordenação, cópias das diretrizes, instruções
complementares e programas do concurso que vierem a ser elaboradas.
Art. 9° As despesas decorrentes da
execução do Programa de Bolsas de
Estudo correrão à conta dos recursos.
próprios do Ministério Militar que c
instituir, como determina o Artigo 8"
do Decreto-lei n'' 863, de 12 de setembro de 1969, alterado pela Lei ..
n- 5.731, de 8 de novembro de 1971.
Art. 10. O tempo passado como bolsista em Hospital Militar, pelos acadêmicos de medicina, não será compu tado, em caso algum, como serviço
público ou militar.
Brastlía, 26 de junho de
1972;
Independência e 84° da.
151°
da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Adalberto de Barros Nunes
Or la nao Geisel
J. Araripe M acêdo

DECRETO N° 70.764
JUNHO DE 1972

DE

27 ne

Retifica o Decreto n° 62.039, de 3 de
janeiro de 1968, que aprovou o enquaâramento do pessoal benetícíado pelo Poráçrato único do A.rtigo
23 da Lei n° 4.069, de 11 de junho
de 1962. do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores ào
tcstaâo, e dd outras providênczas.

O Presidente da República, usando
da atrfbuíção que lhe confere o artrgo 81, item IH, da Constituicão, e
tendo em vista o disposto no Parágrafo único do artigo 23 da Lei ....
n" 4.069, de 11 de junho de Ul6Z, e
o que consta do Processo n- ~ .103,
de 1972, do Departamento Administrativo do Pessoal Civil, decreta:
Art. F Ficam alteradas a .abela
numérica e a relação nominal anexas ao Decreto n'' 62.039, de 3 de janeiro de 1968, que aprovou o enquadramento dos servidores do Instituto
de Prevídêncía e Assistência dos Servidores do Estado, amparados pele
Parágrafo único do artigo 23 dn Lei
n- 4.069, de 11 de junho de 1962. para o fim de considerar Rodrigo Otávio Espíndola da Cunha enquadrado,
a. partir de 15 de junho de 1962, no
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Hospitalar,

EC-311. 7. A, e não como constou.

Art. 2° Na execução deste Decreto
aplicam-se as disposições do Decreto
n'' 62.039, de 3 de janeiro de 1968.

Art. 3° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação re-

vogadas as disposições em contrário.
Brasília, 27 de junho de 1972;

151 0
da
Independência e 84°
Repúblíca..
EMÍLIO G.

da

MÉDICI

Júlio Barata.
DECRETO N.o 70.765

DE

27

DE

JUNHO DE 1972

Dispõe sobre o aproveitamento de
professores de ensino elementar, na
Parte Especial do Quadro de pessoal da Superintendência do Desenooimmento da Pesca e dá outras
provzdênczas.

o Presidente da I República, usando
da atribuição que lhe confere o artago 81, item lII, da Constituição, e
tendo em vista o disposto no artigo
34 da Lei n.v 4.242, ,ic 17 de julho de
1963, e o que consta dos Processos números 6 253, 6.264, 6.265, 6.293, 6.329,
6.346, 6.420, de 1969; 810, 811 e 812,
de 1972, do Departamento Admímstratívo do Pessoal Civil, decreta:
Art. 1.0 Ficam íncluidos, na Parte
Especial do Quadro de Pessoal da Superintendência do Desenvolvimento
da Pesca, os cargos destinados ao
aproveitamento de professores de ensino elementar, amparados pelo artigo 34 da Lei n." 4.242, de 17 de julho
de 1963, na forma da relação nommal
anexa que é parte integrante deste
decreto.
Art. 2.° Fica retificada a relação
nominal anexa ao Decreto n,» 69.374,
de 19 de outubro de 1971, na parte
relativa à classe de Professor Auxiliar
de Ensino Primaria, EC-blo. 7, nu que
se refere a professores lotados em escolas sediadas no Estado de Alagoas,
para efeito de excluir Ester Eleutérto
Marques e incluir Ester Leopoldina
da Silva.
ATt. 3.° Os aproveitamentos de que
trata este decreto vigoram, para todos os efeitos, a partir de 18 de julho
de 1963.

EXECUTIVO

Art. 4." As disposições deste decreto não homologam situação que, em
virtude de sindicância ou inquérito
administrativo, venha a se revelar
contrária a normas legais vigentes ou
ao interesse público.
Art. 5.° O órgão de pessoal da Superfntendência do Desenvolvimento
da, Pesca apostdlará os títulos dos servidores abrangidos por este decreto,
expedindo portarias declaratórias aos
que não os possuírem.
Art. 6° A despesa com a execução
deste Decreto correrá à conta dos
créditos próprios da Supes-íntendêncía
do Desenvolvimento da Pesca.
Art. 7.° Este Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as .dísposíções em contrário.
Brasília, 27 de junho de 1972;
151.0 da Independência e 84.0 da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

L. F. Cirne Lima.
O anexo mencionado no art. 19 foi
publicado no D.a. de 28-6-72.

DECRET1D NQ 70. 7ô6 JUNHO DE 1972

DE

27

DE

Altera a redação do § 2° do artigo 164
do Regulamento
Geral da Previdência Social, aprovado pelo Decrede
to n° 60.501, de 14 de março
1967, acrescentando-lhe um § 3°.

O Presidente da República, .rsando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, ítem lIl, da Constituição, deereta:
Art. l° O § 2° do artigo 164 do
Regulamento aprovado pelo Decreto
n° 60.501, de 14 de março de H167,
passa a ter a seguinte redação:
"§ 20 Na hipótese do § i-, c.e se
tratar de segurado autônomo que
também exerça emprego ou seja
empregador, o seu salário de contribuição decorrente daquela ccndição será complementar ao percebido como empregado ou empregador. "
Art. 2" Fica incluído no artigo 164
do mesmo
Regulamento o seguinte
parágrafo:
§ 3° A aplicação
tigo 164 do RGPS
entendimento das
sadas, cabendo ao

do § l° do ardependerá de
partes interesINPS, tao-so-
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mente, zelar pela observância do
limite máximo de ,contribuição."
Art. 39 Este Decreto entrara em vigor na data de sua publicação. revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 27 de junho de
972;
151° da
Independência e 84° da
Repúblíca ,
EMÍLIO G.

MÉDICI

Júlio Barata

DECRETO N° 70.767
JUNHO DE 1972

DE

27

DE

.T orna sem efeito o Decreto n° '70.243,'
de 7 de março de 1972, que concedeu reconhecimento à
Facuidade
de Filosojia, Ciências e Letras de
Adamantina, Sâo Paulo e dá outras providências.

O Presidente da República, no uso
da atribuição que lhe confere o e.rtí.go 81, item lII, da Constdtuição, decreta:
Art. 1° Fica sem efeito o Decreto
.nv 70.243, de 7 de março de 1912, e
ratificado o de número 70.09b ue 24
de janeiro de 1972, que conceueu reconhecimento à Faculdade de Pilcsofia, Ciências e Letras de Adamantina, Estado de São Paulo.
Art. 2° Este Decreto entrará em vl.gor na data des ua publicação, revcgacas as disposições em contrário.
Brasília, 27 de junho de 1972;
151° da
Independência e 84~ da
República.
EMíLIO G.

MÉDICI
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n- 200, de 25 de fevereiro de 1967,
decreta:
Art. 1'1 Fica redistrtbuído, com o
respectivo ocupante, para o Q\ladro de
Pessoal ~ Parte Permanente, do Ministério da Saúde, um cargo de Arquivista, código EC-303.9.B, ocupado
por Lizeiro Testa, Integrante-de idênticos Quadro e Parte do Minístérío da
Fazenda.
Art. 2° A redistribuição de que trata este Decreto não homologa situação que, em virtude de sindicância,
inquérito administrativo ou revisão
de enquadramento, venha "a ser considerada nula, ilegal ou contrária às
normas administrativas em vigor .
Art. 3° O ocupante do cargo ora
redistribuido continuará a perceber
seus vencimentos e
vantagens r-eto
órgâo de origem, até que o orçamento do Ministério da Saúde consigne
os recursos necessários ao pagamento
das despesas resultantes do cu-nprimenta do disposto neste ato.
Art. 4° O órgão de pessoal do Mimsterto da Fazenda remeterá ao do
Ministério da Saúde, no prazo de 30
(trinta) dias, a contar da publicação
deste Decreto, os assentamentos funcionais do servidor mencionada nc
artigo 1°.
Art. 5° Este Decreto entrara em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrario.
Brasília, 27 de junho de 1972;
da Independência e ~W da
República.
151°

EMíLIO G.

MÉDICI

Antônio Deljim Netto
Mário Lemos

Jarbas G. Passarinho

DECRETO N9 70.769
JUNHO ::lf, 1972

DECRETO N° 70.768
JUNHO DE 1972

DE

27

DE

-Iceüistribui, com o respectivo ocupante, para. o Ministério da Saúde, cargo do Ministério da Fazenda, e dá
ouirae providências.

O Presidente da República, usando
•das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constítuíçao, e
.tendo em vista o que estabelece o
'~ 2" do artigo 99, do Decrete-ler. ...

DE

27 DE

Altera o Decreto n 9 65.047, de 27 de
outubro de 1969, retijicado pelo Decreto n'? 66.285, de 2 fIe março de
19'70, que aprovou o enquaõrtimento
do pessoal benejiciado pelo artiço
23, parágrafo único, aa Lei 71.'1 ...
4.069, de 11 de junho de 1962, t!a
extinta Comissão do Vale do Suo
Francisco, e dá outras proouiéncas ,

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e
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tendo em vista o disposto na Lei nc
~.

780, de 12 de julho de 19BO, n03 artigos 99 e 43, da Lei ~19 4.345 de 26

de junho de 1964, no Decreto-lei nv
299, de 28 de fevereiro dê' 1967, e o

que consta do Processo nc 33.719, de

1969, do Departamento Administrativo

do Pessoal Civil, decreta:

Art. 1° Ficam alteradas, na forma

dos anexos que são oarte integrante
deste Decreto, as Tabelas Numéricas
e as Relações Nominais que acompanham o Decreto n'' 65.647, de 27 de
outubro de 1969, que aprovou o enquadramento do pessoal benefíctaco pelo

artigo 23, parágrafo único, da Leí nv
4.069, de 11 de junho de 19$2,
da
extinta Comissão do Vale
do
São

Francisco, retificado pelo Decreto nc
66.285, de 2 de março de 1970, para

o fim de sanar omissões e Incorrecões

havidas no respectivo processamento.
Parágrafo único.
Em decorrência
do disposto neste artigo, ficam revistos os quantitativos das serlcs de c.asses. e classes singulares abrangidas,
registrados nos anexos aprovados pelos diplomas mencionados.
Art. 29. Os valores dos níveis de
vencimentos dos cargos constantes da
retificação doe que trata o artcgo
deste Decreto, são os prevístoa no
ANEXO l, da Lei n Q 4.069, de li de
junho de 1962, reajustados por leis
posteriores.
.

F"

Art. 39.
O cargo de Estatístico.
código TC-1401.17. A, fica reciasaíficado, com o seu ocupante, no nível
20.A, a partir de 29 de junho de 1964,
por força do disposto nu artigo 99,
da Lei no 4.345, de 26 de junho de
1964.
Art. 48. O cargo de Protético, código P-1713. 8. A, fica recíassíficado,
com o seu ocupante, no cargo de P20tétíco, código P-1707.9.A, a partir de
29 de ícvereíro de 1967, por força do
Decreto-lei nv 299, de ~~8 de fevereiro
de 1967.
Art. Si?
Os efeitos ftnanceíros. decorrentes deste Decreto, vigoram:
a) a partir de 1Q de junho de 1964,
para os servidores beneficiados pelo
artigo 99 da Lei nc 4. 345, de 26 de
junho de 1964;
b) a partir: de 28 de fevereiro cie
1967, para o servidor bcnefictado pelo
Decreto-lei nv 299, de 28 de fevereiro
de 1967.

Art. 6Q O disposto neste Decreto
não homologa situações que, em' vírtude de sindicância ou inouérlto administrativo, venham a ser consideradas nulas, ilegais ou contránas às normas administrativas em vigor .
Art. 7Q. O órgão cte pessoal competente apostilará Os títulos dos servidores abrangidos por este Decreto ou
expedirá ato declaratório da 'respectiva
situação funcional, com observância.
do disposto no artigo 99, oa Emenda'
Constitucional nv 1, de 17 de outubrode 1969.
Art. 89. A despesa com a execução
deste Decreto correrá à conta dos recursos orçamentários próprios da Superintendência do Vale de São Francisco.
Art. 99. Este Decreto entrará em,
vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 27 de junho de :i972;
151Q da Independência e 84º d:l
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

José Costa CavaZcanti

Os anexos mencionados no art. 10
foram publicados no D. O. de 28 de
junho de 1972.
DECRETO N9 70.770
JUNHO DE 1972

DE

27

DE

Autoriza o Ministro da Faeetuia a
contratar, em nome da União, credito externo que especifica.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constítt.íçâo, e·
tendo em vista o disposto no Decreto
nv 62.700, de 15 de maio de 1968, decreta:
Art. 19. E' o Ministro da Fazendaautorizado a contratar, em nome da
União, financiamento externo no valor de DM 20.000.ODO,OO (vinte nulhões de marcos alemães), destinado,
à aquisição de equipamentos para o
Hospital Universitário dentro do programa de execução da urlmeíra etapa,
da Cidade Universitária, no Estado da
Guanabara.
Art. 29. O financiamento referido no artigo anterior será contratado
com o "Kreditanstalt für wteüeraut-.
bau", nas condições e presos vigentes
para as operações da espécie.
Parágrafo único.
O órgão gestor
do crédito objeto deste Decreto será,
a Universidade Federal do RIO de Ja--
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neiro, GB, que incluirá em seus orçamentes os recursos necessários aos
pagamentos de comissões, juros e
amortizações dele decorrentes.
Art. 39. Este Decreto entrará em
vigor na data de SUa publicação. revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 27 de junho de 1972;
151Ç>

da

Independêncía

e

849

da,

República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Antônip Delfim Netto
Jarbas G. Passarinho

DECRETO

N.9 70.771 .- DE 28 DE
JUNHO DE 1972

Regula os valores da Gratciicacão de
Servico Ativo, da Diária de Aii?nentação, da Indenização de Representação, da Indenização 1)ara A1vradia, os requisitos para percepçá"J da
Indenização de Comcensocôo Oroãnica referente ao âeetocoanenio em
aeronave Militar, a Gratiticaçao e
a Ajuda de Custo rejercnies a Localidade Especial.

o Presidente da República, no uso
da atribuição que lhe confere o artigo 31, item IH, da Constituição, decreta:
Art. 1Ç> A Gratificação de Serviço
Ativo, de acordo COm o artigo 27 da.
Lei n.v 5.787, de 27 de junho de 1972
- Lei de Remuneração cios Militares
- é calculada sobre o soldo do posto ou graduação, COm os seguintes valores:
- Tipo 1 - 15% (quinze por cento);
- Tipo 2 - 20% (vinte por cento) ;
- Tipo 3 - 10% (dez por cento).
Art. 29 O valor da Diária de Alimentação, de acordo com c artigo 37
da Lei de Remuneração dos Militares,
é igual a um dia e meio do soldo de:
1· Almlrante-de-Esquactra, para
Ofícíal-General ;
2 -

Capttâc-de-Mar-e-Guerra, pa-

ra Oficial-Superior;
3 Capitão-Tenente, para Oficial-Intermediário, Oflcial-Bubalterno,
Guarda-Marinha e Aspirante a Oftcíal:
4 ~ Subofícíal, para Aspirante, Cadete, Aluno da Escola de Oficiais Especialistas e de Infantaria de Guarda,
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Aluno do Centro de Formacão de Pilotos Militares, Subofícíal, Suotenente
e Sargento;
5 - Cabo Engajado, para M demais
praças especiais e praças de graduação inferior a Terceiro-Sargento.
Art. 3.9 A Indenização de Represent-ação, de acordo com o artigo 56 da
Lei de Remuneração dos Militares, é
devida ao militar nas condições e valores a seguir especificados:
1 - Quando no efetivo desempenho
de suas obrigações, calculada a Inoenízaçãc sobre o soldo do próprio posto:
a) Oficial-General 35% (trinta e
cinco por cento);
b) Oficial-Superior -:- 15% rqumze
por cento);
c)

Ofiélal-Intermediárto e Oficial-

Subalterno 2 -

10% (dez por cento).
10% (dez por cento) do soldo

do posto, quando no exercício do cargo de:
a) Chefe de Estado-Maior, C11E'fe
de Gabinete, Imediato, Subcomandante ou Vice-Diretor, de Organização
Militar cujo Comandante, Chefe ou
Diretor seja Oflcíal-Genaral;
b) Comandante, Chefe 'JU Diretor
de Organização Militar, com autor,omia ou semi-autonomia Administrabíva;

c) Comandante do Corpo de Alunos da. Escola Naval e dos Corpos de
Cadetes da Academia Militar das
Agulhas Negras e da Academia da
Força Aérea;
d) Assistente-Secretário, Assistente
(ou cargos correspondentes na Mannha e na Aeronáutica), Ajudante-deOrdens de Oficial-General € de Oficial Superior Comandante de Força
Naval;
e I Ofícíads de Ligação com Adidos
Militares ou com Comissões Militares
estrangeiras permanentes.
3 ~ 10% (dez por cento) do soldo
do posto ou da graduação:
_ quando embarcado em naVIOS ou
aeronaves em viagem de representação ou de instrução, por término do
curso de Escola ou Academias de Formação de Oficiais, quando o dlrerto
representação for expressamente ueclarado em ato do respectivo Ministro.
4 - 5% (cinco por cento) do soldo da graduação;
à
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- praças exercendo funções de motorista, de ordenança ou díspenseíro
de Oficial-General e Oficial Superior
Comandante de Força ou de externo

ou estafeta de Organização Míhtar ,
5 - De conformidade com o estabelecido em cada caso, em ato do Ministro da respectiva Força, quando às
ordens de autoridade estrangeíra ,

§ 1.9 As indenizações de que trata
este artigo não são acumuláveis, exceto as dos itens 1 e 5, que poderão
ser abonadas simultaneamente entre
SI ou-com qualquer outra, sendo que
nos casos de acumulação proibida
será atribuída ao militar a mdemzação de maior valor.
§ 2.9 Para Os efeitos do estabelecido neste artigo, as expressões" Comandante" e "Cargo" serão consideradas na acepção das conceituações dos
itens 1 e 7, do artigo 2.9 da Lei de
Remuneração dos Militares.
§ 3.Q Ao militar, em uma das situações abaixo, não serão devidas as In~e~~~~~õ::ti~~:erentes '<'lOS itens 2, 3 e
a) percebendo Gratificação pela Representação de Gabinete de conformidade com regulamentação baixada
pelo Presidente da Repúolica ;
. b) percebendo Gratificação Especíal, de conformidade com {I disposto
na Lei n.c 4.341, de 13 de junho de
1964, e no Decreto n,o 68,533, de 24
de abril de 1971.
Art. 4,9 A Indenização para Moradia, de acordo com o artigo 60 da Lei
de Remuneração dos Mílítares. é calculada sobre o soldo do posto ou graduação e devida a.o militar com o seguinte valor:
1 - 2&% (vinte e cinco por cento)
quando possuir dependente;
,
2 8% (oito por centoi , quando
não possuir dependente.
Art, 5.9 O militar de que trata o
§ 1.9 do artigo 63 da Lei de Remuneração dos Militares, de acordo com
o parágrafo único do artigo 65 da
mesma Lei, deve satisfazer os seguintes requisitos:
1 - Ter sido o seu deslocamento
em aeronave militar, nacror-a, ou estrangeíra, a serviço ou em decorrência de serviço de natureza
nuutar,
por determinação de autortdane competente;
2 - Tenha realizado um mínimo de
20 (vinte) horas de v60 no período
de um ano ci vil;

3 - O número mínimo de horas de
vôo, de. que trata o ttam anterior,
tenha Sido homologado.
Parágrafo único. O Ministro de cada Força Armada estabelecerá a rorma de registro das horas de vôo e as
autoridades competentes para autortzar e homologar os deslocamentos.
Art. 6.9 A Gratificação de Localidade Especial, de acordo com o artigo 30 oa Lei de Remuneraçao dOS Militares, é calculada sobre o soldo do
posto ou graduação, com os seguintes
valores:
- Categoria "A"
30% rtrmta
por cento);
- Categoria "B"
15% tquínze
por cento).
Parágrafo único. A classtífcaçao das
Localidades Especiais em Categoria
"A" e "B"_ para os fins do disposto
neste artigo. é a constante do Decreto n.c 54.466, de 14 le outunrc ce
1964, alterado pelo Decreto n,c 58.692,
de 22 de junho de !966.
Art. 79 De acordo com o artigo 46,
§ 3,9. da Lei de Remuneraçao dos. Militares o militar quando transferido
para ou de uma localidade Especial
- Categoria "A" - oerceberà mais o
valor de uma Ajuda de Custo correspondente àquela a que tem dtrerto .
Art. 8.9 Nos cálculos decorrentes da
aplicação deste Decreto deverâo ser
desprezadas as frações de cruzeiro.
Art. 9.9 Este Decreto entra em vigor a contar de 1 de março de 1972.
Art. 10. Ficam revogados o Decreto n.c 66.274, de 26 de teverelro de
1970, e disposições em contrárío.
Brasília, 28 de junho de 19":2;
151.9 da Independência €
e1.9 de.
República.
G. MÉDICI
Adalberto de Barros Nunes
Orlando Geisel
J. Araripe M acédo

EMÍLIO

DECRETO N° 70.772

rue 28 DE

JUNHO DE 1972
Regulamenta a execução, em ~empo
de paz, do transporte, em "território nacional, de militares da Marinha, Exército e da Aeronáutica, e
dá outras providências.
O Presidente da República, usando
das atribuições qUe lhe confere o artigo 81, item H'I, da Constàtulção e
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de acordo com o artigo :j<l da Lei
n'' 5.787, de 27 de junho de 1972
(Lei de Remuneração dos MEitaresl,
decreta:
CAPÍTULO

I

Disposições Preliminares

Art. 1°. A execução, em tempo de
paz, do transporte em território nacional, devido aos militares da Marinha, do Exército, e da Aeronáutica,
nas condições estabelecidas na Seção IV do Capítulo IV do Título 11,
da Lei n- 5.787 de 27 de j unhe de
1972 (Lei de Remuneração dos Militares) é regulamentada pelo presente
decreto.
Art. 2°. Para os efeitos desta regulamentação, ficam adotadas as seguintes conceituações:
1 - Autoridade-Requisitante - é
a que assina, em função de suas atrtbuíçôes ou por delegação de autoridade competente, o documento denominado Requisição de 'I'ransporte,
destinado a uma organização de
transporte.
2 - Autortdade-Solícítante -- é (I
que assina expediente dirigido a uma
Autoridade-Requisitante, solic'tando
providências para a execução de
transporte.
3 - Bagagem - é o conjunto de
objetos de uso pessoal do militar e
de seus dependentes. dos moveis aparelhos e utensílios de uso doméstico,
que guarnecem sua reaidêncía, e de
um automóvel de sua propriedade e
uso particular.
4 - Ofício-Requisição de transporte - é o documento, equívaten'e à
requisição de transporte, expedido
quando da impossibilidade de emissão desta.
5 - Requisição de Transporte -é o documento hábil, expedido por
uma Organização Militar. para requisitar ou solicitar transporte de organização estatal ou paraestatal ou
de empresa particular de transporte
com a qual haja contrato de prestação de serviços de transporte.
6 - Ressarcimento de despesa -, a
uma Organização Militar ou ao militar - é o pagamento devido em decorrência de despesas efetuadas i
conta de seus próprios recursos.
7 - Suprimento de fundos de transporte - é o numerário entregue a
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um agente responsável, para, atender a despesas de transpcrte .
8 - Transporte - é c direito a
passagem e translação da respectiva
bagagem que o militar, movimentado
por interesse do serviço, tem para si
e dependentes, por conta da União,
de residência a residência, se mudar
em observância e prescrições legais
ou regulamentares.
9 - 'I'ransporte-requisitâvel .o
passível de utilização por requisição
ou solicitação, através da requisição
de transporte ou ofício-requisição de
transporte.
10 - Transporte não requisttável
objetivando o cumprimento de missão eventual ou de caráter urgente -é o que não podendo ser requisitado ou solicitado, pela inexistência ou
insuficiência de linhas regulares ou
ainda pela falta de capacidade operativa das organizações existentes se
efetua mediante ajuste ou contratação verbal.
11 - As expressões "para oficiais"
e "demais oficiais" incluem os Guardas-Marinha e os Aspirantes a Oficial.
cAPíTULO II
é

Das Condições Gerais de Transporte

Art. 3°. O meio de transporte a
ser utilizado será, tanto quanto possível, o pertencente à trníào ou a
Empresa na qual a União tenha participação, desde que' compatível e
próprio ao atendimento das necessidades, dos direitos e das prerrogativas do militar.
Parágrafo único. Para os transportes que não possam ser atendidos pe-·
los meios de que trata este artigo, os
Ministérios Militares deverão contratal' com empresas partaculares de
transportes, em consonância com a
legislação pertinente.
Art. 4°. A autoridade-requisitante
escolherá a natureza do :'I'.e-i~) de
transporte a ser utilizado, atendendo
às necessidades do serviço, à conveniência econômica da União, à urgência e tmportâncía do serviço ou
da missão cometida ao ml'Jtar. e às
características de acomodações previstas neste Decreto.
§ 1°. Na escolha do meio de transporte e das acomodações, .-t serem utilizadas será também levaria em consideraç'ão, S~ for o caso, a situação
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especial relacionada com c estado de
saúde do militar ou seu dependente,
mediante informação prestada pela
autoridade-solicitante .
~ 2°. Em caso de extrem 1. necessidade relacionado com a saúde do militar ou de seu dependente, poderá o
Comandante da Organização Militar a
que aquele pertencer ou o t: imandante da Guarnição onde eventualmente esteja ou, ainda, autoridade militar equivalente, providenciar sobre o
meio mais rápido e apropr-ado para
o transporte, justificando-o posteriormente.
§ 3". O militar ou seu dependente,
que viajar por motivo de saúde, poderá ser, de acordo com parecer médico, acompanhado de uma, pessoa,
tendo esta também, direito a transporte por 'conta da União.
Art. 5". Para a execução de transporte de dependentes é indispensável
que seus nomes constem, como tal,
n0'6 assentamentos do militar r{',spúD-"
sável ,
,!, I
Art. 6". O militar com dependente tem direito ao transporte de um
empregado doméstico.
Art. 7
A transladação do ÇOl'pO
do militar da ativa, falecido para localidade solicitada pela família farse-á de acordo com o artigo 38 da
Lei de Remuneração dos Militares.
Parágrafo único. A ramína do militar falecido em serviço nttvo que
desejar exercer o direito que lhe é
assegurado pelo parágrafo 2" do artigo 53 da Lei de Remuneração dos
Militares, deverá solicitar o transporte, nele compreendidos a passagem e a translação da respectiva bagagem, ao Comandante da Organização onde servia o militar p.;1 ocasião
do óbito.
Q

•

Art. 8". O militar movimentado em
decorrência de comissão 0'.1 missão de
duração superior a seis (13) meses,
cuja natureza não lhe permita tazer-se acompanhar da tamtha terá
direito ao transporte dos dependentes
e respectiva bagagem, nos te-mes deste Decreto, para nova residência em
território nacional.
Parágrafo único. O direito a que
'Se refere este artigo prescreve dentro de nove meses, a contar da data
de movímentação do militar.

EXECUTIVO
CAPÍTULO IIr

Do uso dos meios de transportes ae
uma Força Armada por outra

Art. 9". A utilização ias disponibilidades de transporte de uma das
Forças Armadas tem caráter obr igatório e prtorttátrto para as .iecessídades de serviço das demais. nos
limites fixados pelo Ministério fornecedor do transporte.
Parágrafo único. A uttliaacão das
quotas de transporte. concedidas pelo
Correio Aéreo Nacional, será regulada pelo Ministério utdlízador .
CAPÍTULO

IV

Dos atos administrati.vos

Art. 10 As requisições serão emitidas pelas autoridades competentes,
mencionadas nos regulamentos ou em
Instruções Ministeriais.
parágrafo único. A.s requisições se··
rão emitidas separadamente para passagens e para' bagagem, segundo os
modelos adotados em cada Ministério Militar.
Art. 11. As solicitações' de transporte serão feitas em expediente -ítando o ato que autortzou a movimentação do militar, e menctenando
as pessoas com direito ao transporte,
de acordo com os artigos 5'" e 6" doste Decreto.
~ 1". Em situações especiais, justificadas. pela urgência, 'Ol.3 solicitações poderão ser feitas ve.be Imante,
confirmadas, no entanto, !')OI' escrito,
dentro de quarenta e oito horas.
~ 2".
A autortdade-sohcit.ante é
responsável pela exatidão dos dados
fornecidos à Organização Militar
emissora.
Art. 12. Nas requisições para passagem deverão constar:
1 - Exercício financeiro e notação
orçamentária a conta da qual correrá a despesa;
2 - Posto ou graduação, nome o
identidade do militar; nomes dos. seus
dependentes. de acordo com o constante em seus assentamentos; nome
do empregado doméstico, quando for
o caso;
3 - NOme da empresa transportadora; número de passagens inteiras e
de meias passagens requisitadas. com
discriminação das respectivas classes
e acomodações; nome das localidades
de origem e destino;
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4 - Indicação do ato oficial que
determinou a movimentação cu autorizou o deslocamento do mlãtar ,
Art. 13. As requisições para bagagem deverão conter os dados constantes do artigo anterior <2 mais os
seguintes:
- número de quilogramas ou metragem cúbica da bagagem a ser
transportada;
- limite, peso ou volume, a que
tiver direito o militar movimentado
em função do número de pessoas COm
direito ao transporte;
- valor atribuído à bagagem.
Art. 14. As requisições, atendendo
às formalidades específicas de cada.
meio de transporte, serão emitidas em
tantas vias quantas necessá-Ias para
atender à empresa transportadora e
aos .demais órgãos interessados no
sistema.
Art. 15. A embalagem deverá Obedecer às normas gerais de segurnnça compatíveis com a natureza do
meio de transporte e da própr-Ia bagagem, sem ônus para a trn :ão
Art. 16. Quando o transporte não
for realizado sob responaabiltdade da
União, o militar será indenizado da
quantia correspondente às despesas
decorrentes dos direitos a que faz
jus.
§ 1°. O militar fará opção pelo rêcebimentc em dinheiro, no valor total das passagens a que ti ver direito
para si e seus dependentes.
§ 2°. A critério do '1:intstriJ da
respectiva Força Armada o militar
poderá receber, em dinheiro, o valor
correspondente à translação da respectiva bagagem.
§ 3.° O militar não será beneficiado pelos direitos deste artigo, ouando
houver disponibilidade de transporte
que não onere o Ministério Militar ou
for utilizado gratuitamente transporte da União.
Art. 17. Quando o transporte não
puder ser realizado pelos meios normais ou por trajetos ou para regiões
onde não haja linha regular de passageiros ou de carga, ou, ainda, em
outras situações especiais e a critério da autortdade-requísttants, poderão ser feitos suprimentos de fundos,
pelo órgão pagador, a agente responsável, até o limite esttmado da
despesa.
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Parágrafo único. A prestação de
contas desses suprimentos de fundos
será feita mediante apresentação dos
comprovantes e na forma estabelecida pela legislação específica de cada
Ministério Militar, ocasião em que
será feito o respectivo acerto de contas.
Art. 18. Os órgãos movímentadores
de pessoal e as autoridades competentes para determinar des.ocamentos: de militares, por conta da União,
deverão atentar para as disponibilidades creditícias sendo os únicos responsáveis pelo' comportamento das
despesas geradas com o transporte
decorrente da movimentacâo ou deslocamento, em função dos créditos
disponíveis.
Parágrafo único. Os órgãos competentes deverão ser alertados em
tempo útil pelos controladores dos
créditos, quando da necessidade de
solicitação de suplementações.
CAPíTULO

V

Do uso dos meios de transporte
Art. 19. As acomodações e categorias a que fazem jus os militares e
seus dependentes são as segumtes:
1 - Nos transportes ferroviários:
a) Carro Especial ligado a trem de
carreira para Almirante-de-Esquadra
ou equivalente;
b) Cabina privativa, Ieíto ou poltrona, para os demais Oficiais-Generais;
C) Cabina, leito ou poltrona, para
os demais oficiais;
d) Leito ou ta classe para Aspirante, Cadete, Aluno do Colégio Naval.
Aluno de Escola Preparatór-ia ou de
Formação de Oficiais. Suborícíars
Subtenentes e Sargentos;
e) 2" classe para as demais praças,
voluntário, conscrito e empregado doméstico do militar.
2 - Nos transportes aquaviários:
a) Camarote de luxo, privativo, para Oficial-General;
b) Camarote de 1n classe ou equivalente, prtvatívo, para Oficial-Superior;
c) Camarote de In classe ou equivalente, para os demais ofíctufs e privativo quando acompanhados de dependentes;
d) Camarote de 2" classe. na falta
deste, em 1" classe ou equivalente,
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para Aspirante, Cadete, Aluno do Colégio Naval, Aluno de Escola Prepa-

ratória ou de Formação de Oficiais,
SuboficiaI, Subtenente e Sargento;
e) 3n classe, na falta deste, em 2n
classe, para as demais praças, voluntários, conscritos e empregados doméstícos.
3 - Nos transportes aéreos e rodoviários:
Sempre que as condições o permitam, as passagens serão fornecidas de
sorte a observar, tanto quanto possível o escalonamento hierárquico.

Art. 20. As passagens Um'> trans-

portes aéreos serão concedidas:
1 -

Aos Oficiais-Generais e Ofi-

ciais-Superiores e aos seus dependentes, sempre que houver linha regular
entre as localidades de origem e de
destino ou em trechos do trajeto;
2 ~ Aos demais militares e p~OS seus
dependentes quando:
a) houver necessidade urgente do
deslocamento do militar movimentado;
b) for mais econômico para o Estado, a critério da autoridade-requisitante;
c) verificar-se insuficiência de
transporte por outros meios;
d) houver interesse do serviço a
critério da autoridade competente' de
cada Força.
,'fi/li
§ 1.0 O transporte de que trata o
item 1 deste artigo será completado
por um dos meios regulares de transporte existentes, a livre escolha do
militar.
§ 2°. Aos elementos do EstadoMaior de Oficial-General pode-rão ser
concedidas passagens na mesma aeronave em que viajarem essas autoridades.
CAPíTULO VI

Da Bagagem

Art. 21. O transporte da bagagem
a que tem direito o militar obedecerá aos seguintes limites:
1 - Pelas ferrovias, para:
a) Oficial-General: três mil e quinhentos <3.500) quilogramas para cada passagem inteira até -duas. mil e
quinhentos 0.500) quilogramas para
cada uma das demais e mil (1.000)
quilogramas para cada meia passágem;
I-

b) Oficial, Suboficial, Sub tenente e
Sargento: três mil (3.0001 quilogramas para cada passagem inteira até
duas; mil e quinhentos (1 500) quilogramas para cada uma das demais e
seiscentos (600) quilogramas para cada meia passagem;
c) Aspirante, Cadete. Aluno de 0scola Preparatória ou de Formação de
Oficiais ou Colégio Naval: duzentos e
cinquenta (250) quilogramas;
d) Cabo, Soldado, Marmbefrc E'
Taífeiro: dois mil <2.000, quilogramas para cada passagem inteira até
duas; mil (1.000) quilogramas para
cada uma das demais e duzentos e
cinquenta (250) quilogramas para, cada meia passagem;
e) Para os demais, com direito a
passagem de 2"- classe; cem (100) quilogramas por passagem ou meia passagem;
2 - Por rodovia ou aquavía, para:
a)
Oficial-General: sete metros.
cúbicos (7m3) para cada passagem
inteira até duas; três metros cúbicos
(3m3) para cada uma das demais;
dois metros cúbicos (2m3) para cada
meia passagem;
b) Oficial. Suboficial', Subtenente e
Sargento: seis metros cúbicos (6m3)
para cada passagem inteira até duas;
três metros cúbicos (3m3) para cada
uma das demais; dois metros cúbicos
(2m3) para cada meia passagem
c) Aspirante, Cadete, Aluno de Escola Preparatória ou Formação de
Oficiais ou Colégio Naval: um metro
cúbico (1m3);
d) Cabo, Soldado, Marinheiro e
Taifeiro: três metros cúbicos (3m3)
para cada passagem inteira até duas;
um e meio metros cúbicos (1 1/2 mâ)
para cada uma das demais; meio metro cúbico (l/2m3) para cada meia
passagem;
e) Para os demais, com direito a
passagem de 3."- classe meio metro
cúbico (l/2m3) por passagem ou meia
passagem.
3 - Por via aérea somente o limite de peso incluído no custo da Passagem, sendo que o restante do volume ou peso de bagagem, a que tem
direito o militar, seguirá pelos outros
meios de transporte.
§ I'". Para os transportes fetrovtários, nos casos de urgência justcncada e quando os volumes não puderem
ser transportados como bagagem, po-
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derão ser despachados como encomendas nos trens de passageiros ou
mistos, desde que a despesa não exceda o total resultante da aplicação
d03 limites máximos estabelecidos no
item 1 deste artigo.
§ 2°. A translação da bagagem para o local de embarque, e dos pontos
de desembarque para a resldêncía do
militar, será atendido sem ônus para
o militar.
§ 3°. O militar obrigado a mudança de residência na mesma sede, por
interesse do serviço ou por ordem de
autoridade competente, terá direito ao
transporte por conta da União.
Art. 22, Quaisquer despesas resultantes da ultrapassagem dos limites
determinados para a bagagem nesta
regulamentação, assim como das diferenças provenientes da uttlizaçãc
pelo militar de um meio de transnorte para sua bagagem, diferente -daquele que normalmente seria utilizado. serão pagas diretamente pela militar à empresa transportadora
Art. 23. Além dos limites impostos
nos itens 1 e 2 do artigo 21 deste
Decreto, o militar terá direito ao
transporte, por conta da União, de
um automóvel de sua propriedade e
uso particular.
Parágrafo único. Também terá direito ao transporte gratuito de um
cavalo de sela, seja ele de sua propriedade ou pertencente à União,
oficial de arma montada quando
transferido.
CAPÍTULO VII

Disposições Finais

Art. 24. Os Ministros Militares
baixarão instruções complementares
necessárias à execução do presente
Decreto.
Art. 25. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
Art. 26. Ficam revogadas o Decreto n- 55.619. de 22 de janeiro de
1965 e disposições em contrário.
Brasília, 28 de junho de 1972;
151° da Independência e 340 da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Adalberto de Barros Nunes
Orlando Geisel
J, Araripe Macêdo
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DECRETO Nº 70.773 JUNHO DE

DE 28 DE

1972

Regulamenta o pagamento dos militares por crédito em coma-corrente
bancária.

O Presidente da Repúbüca, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição, e
de acordo com o artigo 153, da Lei nv
5. 787; de 27 de junho de 1972 (Lei
de Remuneração dos Militares) decreta:
Art, 1º. O sistema de pagamento
por crédito em conta-corrente bancária, para remuneração dos militares.
da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, tem a denommaçâo de "Pagamento por crédito em Conta" e
aplicação nos pagamentos
mensais
devidos aos Oficiais, Suboftclaís e Sargentos da ativa, da reserva remunerada e reformados.
Art. 2º A extensão do "Pagamento por Crédito em Conta" a outros
militares e beneficiarias, será determinada pelos Comandantes de Organizações Militares depois de verificada
sua conveniência e viabilidade.
Parágrafo único.
E' considerado,
também, como "Pagamento por Crédito em Conta" aquele efetuado por
cheque cruzado, em nome do interessado.
Art . 3." A designação do Banco ou
Caixa Econômica através dos quais
devem ser feitos os pagamentos em
nome dos militares favorecidos, fica
a critério dos Comandantes das Organizações Militares, que dpeverâo considerar as conveniências do efetivo a
ser pago e peculiaridades da rede .bancáría local, conciliando-os com os interesses do serviço.
§ i».
Serão escolhidas prtorttartamente as agências do Banco do Brasil
ou Caixa Econômica.
§ 29.
Poderá ser facilitada ao ínteressado a escolha do estabelecimento, dentre os considerados na forma
deste artigo, para o fim de receber
remuneração ou pensão.
Art, 49. O "Pagamento por Crédito em Conta" poderá incluir as pessoas sob tutela ou curatela, na rorma,
da legislação vigente.
Art. 59, Aplica-se o "Pagamento.
por Crédito em Conta" aos analrabe-.
tos e aos incapazes de assinar, sempre que a Caixa Econômica ou Bancoo admitir.
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O "Pagamento por

Cré~

dito em Conta" rar-se-ã mediante
ajustes escritos ou cartas de compromisso com as diversas Organizações
Militares nos quais aerâo assumidos
os seguintes compromissos pelas Caixas Econômicas ou Bancos:
1 - Abrir conta bancária individual para cada interessado, a qual não

será encerrada sem prévia consulta
à Organização Militar quando, eventualmente, o saldo chegar a zero;
2 - Creditar a cada correntista a
importância constante a seu favor da
"Relação de Aviso de Crédito", dan-

do quitação na mesma, em duas vias;
3 - Efetuar os lançamentos de crédito nas contas dos correntistas, no
prazo improrrogável de deis (2) dias

úteis, após o recebimento da "Relação
de Aviso de Crédito";

4 - Designar uma Agência Distribuidora, quando for o caso, para manter todas as relações financeiras com
a Organização Militar;
5 - EXimir-se da realízaçâo de
qualquer operação de crédito sob garantia de futuros depósitos;
6 Aceitar ou provocar a d-enúncia dos ajustes ou compromissos como matéria sigilosa não punlicável,
dispensada a alegação de motivos. sem
qualquer ônus financeiro ou de outra
natureza, para qualquer das partes.
Ârt. 7.Q Compete à Organização Militar depositante:
1 - Providenciar os ajustes ou
apresentações das cartas de compromisso referidos no artigo anterior;
2 - Orientar o processo de abertura de contas-correntes;
3 - Remeter às Agências Distribuidoras' com ant-ecedência mínima de
três (3) dias úteis da data marcada
para o pagamento, as "Relações de
Avisos de Crédito" que conterão:
a) números das contas-correntes:
b) nomes completos dos correntistas;
c) valores dos depósitos a serem
efetuados;
d) indicação das agências a sarem
debitadas.
4 - Anexar às "Relações de Avisos de Crédito", organizadas em tantas vias quantas necessárias, cheques
nominativos, a favor da Caixa Econômica ou Banco;
5 - Divulgar a data a partir da
qual os correntistas poderão sacar sobre os depósitos efetuados;

6 - Fornecer aos Interessados, na
forma estabelecida em cada Organização Militar, um "Aviso de Credite",
no qual constarão a remuneração GU
pensão, os descontos e o líquido creditado,
7 - Cancelar o compromisso com fi,
Caixa Econômica ou Banco, quando
for o caso, e para produzir efeito somente sessenta (60) dias após a declaração de ciência.
Art. 8,Q Pare fins de pagamento,
escrituração e prestação de contas, as
Organizações Militares obedecerão as
normas estabelecidas pela respectiva
Força Armada.
Art. 9.Q Este Decreto entra em vigor na data de sua oubltcaçâo.
Art. 10. Ficam revogados o Decreto n.v 54.301, de 24 de setembro de
1964 e as disposições em contrário.
Brasília, 28 de junho de 1972;
151,Q da Independência e 84.9 da
República,
EMÍLIO G. MÉDICI

Adalberto de Barros N'unes
Orlando Geisel
J. Araripe M acêdo

DECRETO nv 70.774 - ainda não
foi publicado no Diário Oficial.
DECRETO N('I 70.775
JUNHO DE 1972

DE

28 DE

Altera o Decreto n Q 62.123, de 16 de
janeiro de 1968, que criou a Em"baixada do Brasil na República do
Iraque.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, itens IH e IX, da Constituição, dccretta:
Art. 1 Fvica revogado o artigo 2"
do Decreto nv 62.123, de 16 de janeiro de 1968,
Art , 2Q Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 28 de junho de 1972;
151('1 da Independência e 84'? da
República.
EMÍLIO G. lVIÉoreI

Mário Gibson Barboza

APENSO
No "Apenso" dos volumes da "Coleção de Leis" figuram:

I Os diplomas legais que, expedidos em trimestres
anteriores, foram publicados no "Diário Oficial" até o último
dia útil do trimestre ao qual corresponder o volume.
11 - As retificações e reproduções publicadas durante o
trimestre, quando referentes a diplomas legais expedidos em trimestres anteriores.

ATOS DO PODER EXECUTIVO
I:J/ECRETO N° 70.162 -

DE

18

DE

FEVEREIRO DE 1972

Ap1.Qva o regulamento
do Imposto
$obre Produtos Industrializados.

c:') DECRETO N.Q 70.274 -

Retificação

Na publicação feita no Diário O/icial de 21 de fevereiro de 1972. su-

plemento ao número 34, na página
14, 2" coluna, no parágrafo único do
artigo 163, onde se lê: '" a falta de
descrição incompleta... Leia-se: ... a
falta de descrição ou descrição in-

completa ...
Na página 18, 2a coluna, no artigo 220, § 10, no item lU, onde se lê:
' .. no artigo 124 numero. série, subsérie 'e data ... Leia-se: '" no artigo 124, numero, Série, subsérie e data ...

DECRETO NQ 70.198 -

. _. mínimas Indispyensáveísc
Leia-se:
... mínimas indispensáveis:

DE

24

DE

FEVEREIRO DE 1972

Retificação
Regulamenta o Decreto-Lei n Ç 1,023.
de 21 de outubro de 1969, que dispõe

ecore a Tartja de Utilização de

1;óis, e dd outras providências.

ra-

Na publicação feita no Diário ottcil'll de 25 de fevereiro de 1972, na
página 1. 586, 3" coluna, no artigo 2l!

onde se lê:
§ 39 As regalias de que trata o paragrafo anterior serão atribuídas ou
navio, reune as seguintes condições e
rorma seguintes:
Leia-se:
~ 3Q As regalias de que trata o parágrafo anterior serão atribuídas ou
sustadas aos paquetes, nas condições
e forma seguintes:
Na 4" coluna, no artigo 29, parágrafo 3 9, item I, onde se lê:

MARÇO DE

1972

DE 9

nn

Aprova as normas do eertmonua público e a ordem geral de precedência.

a Presidente da República, no uso
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constí tuíçâo,
necreta:
Art. 10 São aprovadas as normas
do cerimonial público e a ordem geral de precedência, anexas ao presente Decreto, que se deverão observar nas solenidades oficiais realizadas na Capital da República, nos
Estados, nos Territórios Federais e
nas Missões diplomáticas do Brasil.
Art. 2 0 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 9 de março de 1972;
1510 da Independência e 840 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Alfredo Buza2d
Adalberto âe Barras Nunes
Orlando Geisel
Mário Gibson Barboza
Antônio Delfim Netto
Mário David Andreazza
L. F. Cirne Lima
Jarbas G. Passarinhu
Júlio Barata
J. Araripe Macêdo
F. ROcha Lagôa
Marcus Vinicius Pratini de Moraes
eeniamim: Mário Bapt2Sta
João Paulo dos Reis Velloso
José Costa Cavalcanti
Hygino C. Corsetti
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NORMAS DO CERIMONIAL
PÚBLICO
CAPíTULO I

Da Precedência

Art. i- O Presidente da República
presidirá sempre a cerimônia a que
comparecer.
Parágrafo umco , Os antigos Chefes de Estado passarão logo após o
Presidente do Supremo Tribunal Fe-

deral, desde que não exerçam qualquer função pública. Neste caso, a
sua precedência será determinada
pela função que estiverem exercendo.
Art. 2° Não comparecendo o Presidente da República, o Vice-Presidente da República presidirá a ce.,.

rimônia a que estiver presente.
Parágrafo único. Os antigos Vice-

Presidentes da República passarão
logo após os antigos Chefes de Estado, com a ressalva prevista no parágrafo único do artigo 10.
Art. 3° Os Ministros de Estado
presidirão as solenidades promovidas
pelos respectivos Ministérios.
Art. 4° A precedência entre os Ministros de rcs.cdo, ainda que interinos, é determinada pelo critério histórico de criação do respectivo Ministério, na seguinte ordem: Justiça;
Marinha; Exército: Relações Exteriores; Fazenda; Transportes; Agricultura; Educação e Cultura; Trabalho e Previdência Social; Aeronáutica; Saúde; Indústria e Comércio;
Minas e Energia; Planejamento e
Coordenação Geral; Interior; e Comunicações.
S 1° Quando estiverem presentes
personalidades estrangeiras, o Ministro de Estado das Relações Exteriores terá precedência sobre seus colegas, observando-se critério análogo
com relação ao Secretário-Geral de
Política Exterior do Ministério das
Relações Exteriores, que terá precedência sobre os Chefes dos EstadosMaiores da Armada e do Exército. O
disposto no presente parágrafo não
se aplica ao Ministro de Estado em
cuja jurisdição ocorrer a cerimônia.
S 2° Têm honras, prerrogativas e
direitos de Ministro de Estado o Chefe do Gabinete Militar da Presídência da República, o Chefe do Gabinete Civil da Presidência da Repú-

bhca, o Chefe do Serviço Nacional
de Informações e o Chefe do EstadoMaior das Forças Armadas e, nessa
ordem, passarão após os Ministros de
Estado.
e 3° O Consultor-Geral da República tem, par., efeitos protocolares
e de correspondência, o tratamento
devida aos Ministros de Estado.
S 4° Os antigos Ministros de Estado, Chefes do Gabinete Militar da
Presidência da República, Chefes do
Gabinete Civil da presidência da República, Chefes do Servlçc Nacional
de Informações e Chefes do EstadoMaior das Forças Armadas, que hajam exercido as funções em caráter
efetivo passarão logo após os. titulares em exercício, desde qU0 não exerçam qualquer função pública, sendo,
neste caso, a sua precedência determinada pela tunçãc que estiverem
exercendo.
S 5° A precedência entre os diferentes postos e cargos da mesma categoria corresponde à ordem de précedêncía histórica dos Ministérios.
Art. 5° Nas Missões diplomáticas,
os Oficiais-Generais passarão logo
depois do Ministro-Conselheiro que
for o substituto do Chefe da Míssão
e os Capitães-de-Mar-e-Guerra, Coronéis e Coronéis-Aviadores, depois do
Conselheiro ou do Primeiro Secretário que for o substituto do Chefe da
Missão;
Parágrafo único. A precedência entres Adidos
Militares será regulada
pelo Cerimonial militar.
Da Precedência nos Estados, Distrito
Federal e Territórios

Art. 6° Nos Ertadcs, no Distrito
Federal e nos Territórios, o Governador presidirá as so.emdades a que
comparecer, salvo as dos Poderes Legislativo e Judiciário e as de caráter
exclusívamc .te militar, na: quais será observado o respectivo ·,erimnnin.\.
Parágrafo único. Quando para as
cerimônias militares for convidado o
Governador, ser-lhe-á dado o lugar
de honra.
Art. 7° No respectivo Estado, o Governador, o Vice-Governador, o Presidente da Assembléia Legislativa e
o Presidente do Tribunal de Justiça
terão, nessa ordem, precedência sobre
as autoridades federais.
Parágrafo único. Tal determinação
não se aplica aos presidentes do con-
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gresso Nacional, da Câmara dos
Deputados c do Supremo Tribunal
Federal, aos ~inistros de Estado, ao
C?ef~ do Gabinete Militar da PresidenC.la da República, ao Chefe do
G.ab~nete Civil da Presidência da Repubhca, ao Chefe do Serviço Nacional de Informações, ao Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas e ao
Consultor-Geral da República que
passarão logo após o Governador.
Art. 80 A .rrecedência entre os Governadoras dos Estados, do Distrito
Federal e dos Territórios é determinada pela ordem de constituição htst6rH::a dessas er.cídades, a saber:
BahIa, Rio de Janeiro, Maranhão
Pará. Pernambuco, São Paulo, Min~
Gerais, Goiás, Mato Grosso, Rio
G:r~nde do Sul, Ceará, Paraíba, EsP1TIto Santo, Piauí, Rio Grande do
Norte, Santa Catarina, Alagoas, Sergrpe, Amazonas, Paraná, Guanabara
Acre, pistIito Federal e "'erri~órlvs:
Amapá, Fernando de Noronha, Rondoma e Roraima.
Art. 9 0 A precedência entre membros do Congresso Nacional e entre
membros das Assembléias Legislativas é determinada pela ordem de
criação da unidade federativa a que
pertençam e, dentro da mesma unid~de, sucessivamente, pela data da
diplomação ou pela idade.
Art. 10. Nos Municípios, o Prefeito presidirá as solenidades municipais.
. Art. 11. E!U ígualdade de categona-. a precedência, em cerimônias de
carater federal, será a seguinte:
10 Os estrangeiros
0
2 As autoridades e os funcionários
da União;
3 0 As autoridades e os funcionários
estaduais e municipais.
Art. 12. Quando o funcionário da
carreira de diplomata ou o militar
da ativa exercer função administrativa civil ou militar, observar-se-á a
precedência que o beneficiar.
~rt. 13. t?s Inatívos passarão logo
apos os funcíonârlos em serviço ativo
de Igual categoria, observado o disposto no § 40 do artigo 40 •
Da Precedência de Personalidades
Nacionais e Estrangeiras

Art. 14. Os Cardeais
Catójíca, como possfveís
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da Igreja
sucessores

do Papa, tem situação correspondente
à dos Príncipes herdeiros.
Art. 15. Para a colocação de personalidades nacionais e estrangeiras,
sem função oficial, o Chefe do Cerimonial levará em consideração a
sua posição social, idade, cargos ou
funções que ocupem ou tenham desempenhado ou a sua posição na hierarquia eclesiástica.
Parágrafo único. O Chefe do Cerimonial poderá intercalar entre as
altas autoridades da República o
Corpo Diplomático e personalidades
estrangeiras.
Casos Omissos

Art. 16. Nos casos omissos, o Chefe do Cerimonial, quando solicitado,
prestará esclarecimentos de natureza
protocolar, bem como determinará a
colocação de autoridades e personalidades que não constem da Ordem
Geral de Precedência.
Da Representação

Art. 17. Em jantares e almoços,
nenhum convidado poderá fazer-se
representar.
Art. 18. Quando o Presidente da
República se fizer representar em solenidades ou cerimônias, o lugar que
compete a seu representante é à direita da autoridade que as presidir .
§ 10 Do mesmo modo, os representantes dos Poderes Legislativo e Judiciário, quando membros dos rereridos Poderes, terão a colocação que
compete aos respectivos Presidentes.
§ 20 Nenhum convidado poderá fazer-se representar nas cerimônias a
que comparecer o Presidente da República.
Dos Desfiles

Art. 19. Por ocasião dos desfiles
civis ou militares, o Presidem,' da
República terá a seu íado 0S Ministros de Estado a que eatíverem subordinadas as corporações que desfilam.
Do Hino Nacional

Art. 20. A execução do Hino Nacional só terá inicio depois que o Presidente da República houver ocupado
o lugar que lhe estiver reservado,
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salvo nas cerimônias sujeitas a regulamentos especiais.
Parágrafo único. Nas certmônías
em que se tenha de executar Hino
Nacional estrangeiro, este precederá,
em virtude do princípio de cortesia.

o Hino Nacional Brasileiro.

Do Pavilhão Presidencial

Art. 21. Na sede do Governo, deverão estar hasteados a Bandeira
Nacional e o Pavilhão Presidencial,

quando o Chefe de Estado estiver
presente.
Parágrafo único. O Pavilhão Pre-

sidencial será igualmente hasteado:
I - Nos Ministérios e xemais repartições federais, estaduais e municipais, sempre que o Chefe de Estado a eles comparecer; e
II - Nos locais' onde estiver realdindo o Chefe de Estado.
Da Bandeira Nacional

Art. 22. A Bandeira Nacional pode
ser usada em todos as manifestações
do sentimento patriótico dos brasileiros, de caráter oficial Ou particular.
Art. 23. A Bandeira Nacional pode
ser apresentada:
I - Hasteada em mastro ou adricas, nos edlfícíos DÚf)]~C·'.3 cu partaculares, templos, campos de esporte,
escritórios, salas de aula, auditórios,
embarcações, ruas e praças, em qualquer lugar em que lhe seja assegurado o devido respeito;
11 - Distendida e sem mastro,
conduzida por aeronaves ou balões,
aplicada sobre parede ou presa a um
cabo horizontal ligando edifícios, árvores, postes ou mastros;
111 - Reproduzida sobre paredes,
tetos, vidraças, veículos e aeronaves;
IV - Compondo com outras bandeiras, panóplías, escudos ou peças
semelhantes;
V - Conduzida em formaturas,
desfiles, ou mesmo individualmente;
VI - Distendida "O" '" ataúdes, até
a ocasião do sepultamento.
Art. 24. A Bandeira Nacional estará permanentemente no topo de
um mastro especial plantado na Praça dos Três Poderes de Brasília, no
Distrito Federal, como símbolo perene
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da Pátria e sob a guarda do povo
brasileiro.
§ 10 A substituição dessa Bandeira
será feita com solenidades especiais
no 10 domingo de cada mês, devendo
o novo exemplar atingir o topo do
mastro antes que o exemplar substituído comece a ser arriado.
§ 2" Na base do mastro especial
estarão inscritos exclusivamente os
seguintes dizeres:
Sob a guarda do povo brasileiro, nesta Praça dos Três Poderes, a Bandeira sempre no alto
- visão permanente da Pátria.
Art. 25. Hasteia-se diariamente a
Bandeira Nacional:
I - No Palácio da Presidência da
República;
11 - Nos edifícios-sede dos Ministérios;
III - Nas Casas do Congresso Nacional;
IV - No Supremo Tribuna: Federal,
nos Tribunais Superiores e nos Tribunais Federais de Recursos;
V - Nos edifícios-sede dos poderes
executivo, legislativo e judiciário dos
Estados, Territórios e Distrito Federal;
VI - Nas Prefeituras e Câmaras
Municipais;
vn-- Nas repartições federais, estaduais e municipais situadas na faixa
de fronteira;
VIII - Nas Missões Diplomáticas,
Delegações junto a Organismos Internacionais e Repartições Consulares de carreira, respeitados os usos locais dos países em que tiveram sede;
IX - Nas unidades da Marinha
Mercante, de acordo com as Leia e
Regulamentos da navegação, policia
naval e praxes internacionais.
Art. 26. Hasteia-se, obrigatoriamente, a Bandeira Nacional, nos dias
de festa ou de luto nacional, em todas
as repartições públicas, nos estabelecimentos de ensino e sindicatos.
Parágrafo único. Nas escolas públicas ou particulares, é obrigatório
o hasteamento solene da Bandeira
Nacional, durante o ano letivo, pelo
menos uma vez por semana.
Art. 27. A Bandeira Nacional pode
ser hasteada e arriada a qualquer
hora do dia ou da noite.
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§ 1.tI Normalmente faz-se o hasteamento às 8 horas e o arriamento
às 18 horas.
§ 2.° No dia 19 de novembro, Dia
da Bandeira, o hasteamento é realizado às 12 horas, com solenidades especiais.
'§ 3.° Durante a noite a Bandeira
dere estar devidamente iluminada.
Art. 28. Quando várias bandeiras
são hasteadas ou arriadas slmultaneamente, a Bandeira Nacional é a primeira a atingir o tope e a última a
dele descer.
Art. 29. Quando em funeral, a
Bandeira fica a meio-mastro ou a
meia-adriça. Nesse caso, no hasteamenta ou arriamento, deve ser levada
inicialmente até o tope.
Parágrafo único. Quando conduzida em marcha, Indíca-ee o luto o-r
um laço de crepe atado junto à lança.
Art. 30. Hasteia-se a Bandeira
Nacional em funeral nas segutntes situações:
I - Em todo o Pais, quando o Presidente da República decretar luto
oficial;
II - Nos edifícios-sede dos poderes
legtslatívos, federais, estaduais ou
municipais, quando determinado pelos
respectivos presidentes, por motivo de
falecimento de um de seus membros;
m - No Supremo Tribunal Fede~al, n?s Tribunais Superiores, nos
'I'rtbunais Federais de Recursos e nos
Tribun~is de Justiça estaduais, quando
determinado pelos respectivos presídentes, pelo falecimento de um de
seus ministros ou desembargadores;
IV - Nos edifícios-sede dos Governos dos Estados, Territórios, Distrito
Federal e Municípios, por motivo do
falecimento do Governador ou Prefeito, quando determinado luto oficial
pela autoridade que o substituir;
V - Nas sedes de Missões Dlplomãticas, segundo as normas e usos do
país em que estão situadas.

tandartes, em linha de mastros, panóplías, escudos ou peças semelhantes;
II - Destacada à frente de outras
bandeiras, quando conduzida em formaturas ou desfiles;
lI! - A direita de tribunas, púlpitos, mesas de reunião ou de trabalho.
Parágrafo único. Considera-se direita de 'um dispositivo de bandeiras
a direita de uma pessoa colocada junto a ele e voltada para a rua, para a
platéia ou, de modo geral, para o público que observa o díspcsâtívc.
Art. 32. A Bandeira Nacional,
quando não estiver em uso, deve ser
guardada em local digno.
Art. 33; Nas repartições públicas e
organizações militares, quando a Bandeira é hasteada em mastro colocado
no solo, sua largura não deve ser
maior que 1/5 (um qumtc) nem menor que 117 (um sétimo) da altura
do respectivo mastro.
Art. 34. Quando distendida e sem
mastro, coloca-se a Bandeira de modo
que o lado maior fique na horizontal
e a estrela isolada em cima, não podendo ser ocultada, mesmo parcialmente, por pessoas sentadas em suas
imediações.
Art. 35. A Bandeira Nacional nunca se abate em continência.

Art. 31. A Bandeira Nacional, em
todas as apresentações no território
nacional, ocupa lugar de honra compreendido como uma posição: '

Art. 37. O Presidente da Repúblíca eleito, tendo a sua esquerda o

1 - Central ou a mais próxima do
centro 6 à direita deste, quando com
outras bandeiras, pavilhões ou es-

Das honras militares

Art. 36. Além das autoridades especificadas no oertmontal militar, serão prestadas honras militares aos
Embaixadores e Ministros Plenipotenciários que vierem a falecer no exercício de suas funções no exterior.
Parágrafo único. O Governo pode
determinar que honras militares sejam excepcionalmente prestadas a
outras autoridades.
CAPíTULO II

Da posse do Presidente da República

Vice-Presidente e, na frente, o Chefe
do Gabinete Militar e o Chefe do Gabinete Civil, dirigir-se-á em carro do Estado, ao Palácio do Congresso
Nacional, a fim de prestar o compromisso constitucional.
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Art. 38. Compete ao Congresso
Nacional organizar e executa: a cerimônia do compromisso constitucional.
O Chefe do Cerimonial receberá do
Presidente do Congresso esclarecimentos sobre a cerimônia, bem como
sobre a participação na mesma das
Missões Especiais e do Corpo Diplomático.
Art. 39. Prestado o compromisso,
o Presidente da República, com os
seus acompanhantes, deixará o Palácio do Congresso dirigindo-se para o
Palácio do Planalto.
Art. 40. O Presidente da República será recebido, à porta principal do
Palácio do Planalto, pelo Presidente
cujo mandato findou. Estarão pre.. .
sentes os integrantes do antigo Ministério, bem como os Chefes do Gabinete Militar, Civil, Serviço Nacional
de Informações e Estado-Maior das
Forças Armadas. Estarão, igualmente,
presentes os componentes do futuro
Ministério, bem como os novos Chefes do Serviço Nacional de Informações e do Estado-Maior das Forças
Armadas.
Art. 41. Após os cumprimentos
ambos os Presidentes, acompanhado~
pelos Vice-Presidentes, Chefes do Gabinete Militar e Chefes do Gabinete
Civil, se encaminharão para o Gabinete Presidencial, e dali para o local
onde o Presidente da República receberá de seu antecessor a Faixa. Presidencial. Em seguida, o Presidente
da República conduzirá o ex-Presidente até a porta principal do Palácio do
Planalto.
Art. 42. Feitas as despedidas o
ex-Presidente será acompanhado 'até
sua residência ou ponto de embarque
pelo C?hefe do Gabinete Militar e por
um AJudante-de-Ordens ou Oficial de
Gabinete do Presidente da República
empossado.
Art. 43. Caberá ao Chefe do Cerip~nial, planejar e executar as cerimamas da posse presídenciai .
Da nomeação dos Ministros de Estado
Membros dos Gabinetes Civil e Milita;
da Presidência da República e Chefes
do Serviço Nacional de Informações e
do Estado-Maior das Forças Armadas.

Art. 44. Os decretos de nomeação
dos novos Ministros de Estado, do
Chefe do Gabinete Militar da Presidência da República, do Chefe do
Gabinete Civil da Presidência da

República, do Chefe do Serviço Nacional de Informações e do Chefe do
Estado-Maior das Forças Armadas serão assinados no Salão de Despachos.
§ 1.0 O primeiro decreto a ser
assinado será o de nomeação do Ministro de Estado da Justiça, a quem
caberá referendar os decretos de nomeação dos demais Ministros de Estado, do Chefe do Gabinete Militar da
Presidência da República, do Chefe
do Gabinete Civil da Presídêncla da
República, .do Chefe do Serviço Nacional de Informações e do Chefe do
Estado-Maior das Forças Armadas
§ 2.° Compete ao Chefe do Cerimonial da Presidência da Repúbüca
organizar a cerimônia acima referida.
Dos cumprimentos

Art. 45. No mesmo dia, o Presidente da República receberá, em audiência solene, as Missões Especiais
estrangeiras que houverem sido designadas para sua posse.
Art. 46. Logo após, o Presidente
receberá os cumprimentos das altas
autoridades da República, que para
esse fim se hajam previamente inscrito.
Da Recepção

47. A. noite, o Presidente da
República recepcíonará, no Palácio
do Itamaraty, as Missões Especiais estrangeiras e altas autoridades da
República.
Art.

Da comunicação da posse do
Presidente da República

Art. 48. O Presidente da República enviará Cartas de Chancelaria
aos Chefes de Estado dos países com
os quais o Brasil mantém relações diplomáticas, comunicando-lhes sua
posse.
§ 1.0 As referidas Cartas serão preparadas pelo Ministério das Relações
Exteriores.
§ 2.° O Ministério da Justiça comunicará a posse do Presidente da
República aos Governadores dos Estados da União, do Distrito Federal e
dos Territórios e o das Relações Exteriores às Missões diplomáticas e
Repartições consulares de carreira
brasileiras no exterior, bem como às
Missões brasileiras junto a Organismos Internacionais.
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Do traje

Art. 49. O traje das cerimônias de
posse será estabelecido pelo Chefe
do Cerimonial, após consulta ao
Presidente da República.
Da transmissão temporária do poder

Art. 50. A transmissão temporária do Poder, por motivo de impedimento do Presidente .ía Repuolíca, se
realizará no Palácio do Planalto, sem
solenidade, perante seus substitutos
eventuais, os Ministros de Estado, o
Chefe do Gabinete Milíuar ua Presidência da República, o Chefe do Gabinete Ci vil da Presidência da República' o Chefe do Serviço Nacional de
Informações, o Chefe do Estado-Maior
das Forças Armadas e os demais
membros dos Gabinetes Militar e
Civil da Presidência 'ia. Repúbltca .
CAPÍTULO

IH

Das visitas do Presidente da República
e seu comparecimento a solenidades
oficiais

Art. 51. O Presidente da República
retribui pessoalmente visitas,
exceto as de Chefe de Estado.
Art. 52. Quando o Presidente da
República comparecer, em caráter
oficial, a festas e solenidades ou fizer qualquer visita, o programa será
submetido à sua aprovação. por intermédio do Chefe do Cerimonial da
Presidência da República.
não

Das cerzmânias da Presidêncta
da República

Art. 53. Os convites para as cerimônias da Presldêncta ..ia Jcepúblíca
serão feitos por intermédio do Cerimonial do Ministério das Relações
Exteriores ou do Cerimonial da Presidência da República, conforme o local onde as mesmas se realizarem.
Parágrafo único.
Os cartões de
convite do Presidente da República
terão as Armas Nacionais gravadas a
ouro, prorrogativa essa que se estende
exclusivamente aos Embaixadores Extraordinários e Plenipotenciários do
Brasil, no exterior.

melro uniforme, o Presidente da
República usará, sobre o colete .da
casaca ou sobre o uniforme, a Faixa
Presidencial.
Parágrafo único. Na presença de
Chefe de Estado, o Presidente .da
República poderá substituir a_ Faixa
Presidencial por condecoração do
referido Estado.
Das audiências

Art. 55. As audiências dos Chefes
de Missão diplomática ,'orr: o Presídente da República serão solicitadas. por
intermédio do Cerimonial do Mímstérío das Relações Exteriores.
Parágrafo único. O Cerimonial do
Ministério das Relações Exteriores encaminhará também, em caráter excepcional, pedidos. de audiências formulados por altas personalidades estrangeiras.
Livro de visitas

Art. 56. Haverá, permanentemente, no Palácio do Planalto, livro destinado a receber as assinaturas das
pessoas que forem levar cumprfmentos ao Presidente da República e a
Sua Senhora.
Das datas nacionais

Art. 57. No dia 7 de setembro, o
Chefe do Cerimonial da Presidência,
acompanhado de um dos Ajudantesde-Ordens do Presidente da República, receberá os Chefes de Missão
diplomática que desejarem deixar registrados, no livro para esse fim existente, seus cumprimentos ao Chefe
do Governo.
Parágrafo único. O Cerimonial do
Ministério das Relações Exteriores no:"
tificará, com antecedência, os Chefes
de Missão diplomática do horário que
houver sido fixado para esse ato.
Art. 58. Os cumprimentos do
Presidente da República e do Ministro das Relações Exteriores pelo dia
da Festa Nacional dos países com os
quais o Brasil mantém relações diplomáticas serão enviados por intermédio do Cerimonial do Ministério das
Relações Exteriores.
CAPÍTULO IV

Da Faixa Presidencial

Das Visitas Oficiais

Art. 54. Nas cerimôníaa oücíaís
para as quais se exijam casaca ou pn-

Art. 59. Quando o Presidente da
República visitar oficialmente Estado
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ou Território da Federação, competirá à Presidência da República, em entendimento com as autoridades locais,
coordenar o planejamento e a execução da visita, observando-se o seguinte cerimonial:
§ i- O Presidente da República rerá
recebido, no local da chegada, pelo
Governador do Estado ou do Território e por um Oficial-General de cada
Ministério Militar, de acordo com o
cerimonial militar.
§ 2.Q Após as honras militares, o Governador apresentará ao Presidente da
República as autoridades presentes.
§ 3° Havendo conveniência, as autoridades civis e eclesiásticas e as autoridades militares poderão fo.mar separadamente.
§ 49 Deverão comparecer à chegada
do Presidente da República, o ViceGovernador do Estado, o Presidente
da Assembléia Legislativa, o Presidente do Tribunal de Justiça, Secretários
de Governo e o Prefeito Municipal observada a ordem de precedência estabelecida neste Decreto.
§ 5" Ao Gabinete Militar da Presidência na República, ouvido o Cerimonial da Presidência da República,
competirá organizar o cortejo de eutomóveis da comitiva presidencial,
bem como o das autoridades militares, a que se refere o parágrafo 1° -Ieste artigo.
§ 6" As autoridades estaduais encarregar-se-ão de organizar o cortejo de
automóveis das demais autoridades
presentes ao desembarque presidencial.
§ 7° O Presidente da República temará o carro do Estado, tendo a sua
esquerda o Chefe do Poder Executivo
Estadual e, na frente, seu Ajudantede-Ordens.
§ 8° Ha verá, no Palácio do Governo,
Um livro onde se inscreverão as pessoas que forem visitar o Chefe de Estado.
Art. 60. Por ocasião da partida (10
Presidente da República, observar-seá procedimento análogo ao da chegada.
Art. 61. Quando indicado por circunstâncias especiais da visita, a Presidência da República poderá dispensar ou reduzir as honras militares e
a presença das autoridades previstas
2.9 e 4.9 do artigo 59.
nos parágrafos
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Art. 62. Caberá ao Cerimonial do
Ministério das Relações Exteriores elaborar o projeto do programa das visitas oficiais do Presidente da Repú ~
blica e do Ministro de Estado das Relações Exteriores ao estrangeiro.
Art. 63. Quando em visita oficial a
um Estado ou a um Território, o VicePresidente da República, o Presidente
do Congresso Nacional, o Presidente
da Câmara dos Deputados e o Presidente do Supremo Tribunal Federal
serão recebidos, à chegada, pelo Governador, conforme o caso, pelo ViceGovernador, pelo Presidente do Poder
Legislativo ou pelo Presidente do Poder Judiciário estaduais.
Art. 64. A comunicação' de visitas
oficiais de Chefes de Missão diplomática acreditados junto ao Governo 11rZtsileiro aos Estados da União e Territórios deverá ser feita aos respectivos
Cerimoniais pelo Cerimonial do Ministério das Relações Exteriores, que
também fornecerá os elementos tio
programa a ser elaborado.
Art. 65. O Governador do Estado
ou Território far-ee-á representar à
chegada do Chefe de Missão diplomática estrangeira em visita oficiaL
Art. 66. O Chefe de Missão diplomática estrangeira, quando em viagem oficial, visitará o Governador. o
Vice-Governador, os Presidentes da
Assembléia Legislativa e do Tribunal
de Justiça e demais autoridades que
desejar.
Das Visitas de Chefes de Estado
Estrangeiros

Art. 67. As visitas de Chefes de Estado estrangeiros ao Brasil começarão, oficialmente, sempre que possível,
na Capital Federal.
Art. 68. Na Capital Federal, a vísíta oficial de Chefe de Estado eatrangeírc ao Brasil íniciar-se-á com o recebimento do visitante pelo Presidente
da República. Comparecerão ao desembarque as seguintes autoridades:
Vice-Presidente da República, Decano do Corpo Diplomático, Chefe ua
Missão do pais do visitante, Ministros
de Estado, Chefe do Gabinete Militar
da Presidência da República, Chefe
do Gabinete Civil da Presidência da
República, Chefe do Serviço Nacional
de Informações, Chefe do EstadoMaior das Forças Armadas, Governa-
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dor do Distrito Federal, Secretário-Geral de Política Exterior do Mínístérío
das Relações Exteriores, Chefes dos
Estados Maiores da Armada, do Exército e da Aeronáutica, Comandante
Naval de Brasília, Comandante Militar do Planalto, Secretário-Geral Adjunto para Assuntos que incluem os
do pais do visitante, Comandante da
VI ZOna Aérea, Diretor .Geral tio Departamento de Polícia Federal, Chefe
da Divisão Politica que trata de assuntos do pais do visitante, alem de
todos os acompanhantes brasileiros (10
visitante, o Chefe do Cerimonial da
Presidência da República, os membros
da comitiva e os funcionários diplomáticos da Missão do país do vísítante.
Parágrafo único. Vindo o Chefe de
Estado acompanhado de Sua Senhoria, o Presidente da República e as
autoridades acima indicadas far-se-ão
acompanhar das respectivas Senhoras.
Art. 69. Nas visitas aos Estados e
Territórios, será o Chefe de Estado
estrangeiro recebido, no local de desembarque, pelo Governador, pelo Vice-Governador, pelos Presidentes (la
Assembléia Legislativa e âo Tribunal
de Justiça, pelo Prefeito Municipal e
pelas autoridades militares previstas
no parágrafo 10 do artigo 59, além do
Decano do Corpo Consular, do Cônsul do país do visitante e das altas <l..Utoridades civis e militares especíatmente convidadas.
CAPÍTULO VI

Da Chegada dos Chefes de Missão
Diplomática e Entrega de Credenciais

Art. 70. Ao chegar ao Aeroporto da
Capital Federal, c novo Chefe de Missão será recebido pelo Introdutor Diplomático do Ministro de Estado das
Relações Exteriores.
§ 1 9 O Encarregado de Negócios pedirá ao Cerimonial do Ministério das
Relações Exteriores dia e hora para a
primeira visita do novo Chefe de Missão ao Ministro de Estado das Relações Exteriores.
§ 29 Ao visitar o Ministro de Estado
das Relações Exteriores, o novo Chefe
de Missão solicitará a audiência de
estilo com o Presidente da República.
para a entrega de suas Credenciais e,
se for o caso, da Revocatória de seu
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antecessor. Nessa visita, o novo Chefe
de Missão deixará em mãos do Ministro de Estado a cópia figurada das
Credenciais.
§ 30 Após a primeira audiência com
o Ministro de Estado das Relações Exteriores, o novo Chefe de Missão vtsitará, em data marcada pelo Cerimonial do Ministério das Relações Exteriores, o Secretário-Geral de Política
Exterior, o Secretário-Geral Adjunto
da área do país que representa e outros Chefes de Departamento.
§ 4" Por intermédio do Cerimonial
do Ministério das Relações Exteriores,
o novo Chefe de Missão solicitará data
para visitar o Vice-Presidente da República, o Presidente do Congresso
Nacional, o Presidente da Câmara dos
Deputados, o Presidente do Supremo
Tribunal Federal, os Ministros de Estado e o Governador do Distrito Pederal. Poderão igualmente ser marcadas audiências com outras altas autoridades federais.
Art. 71. No dia e hora marcados
para a audiência solene com o Presidente da República, o Introdutor
Diplomático conduzirá, em carro do
Estado, o novo Chefe de Missão, de
sua residência, até o Palácio do Planalto. Serão, igualmente, postos à
disposição dos membros da Missão diplomática carros do Estado.
§ 1.0 Dirigindo-se ao Palácio Presidencial, os carros dos membros da
Missão diplomática precederão o do
Chefe de Missão.
§ 2.0 O Chefe de Missão .ublrá a
rampa, tendo, à direita, o Introdutor
Diplomático e, à esquerda, o membro
mais antigo de sua Missão; os demais
membros da Missão serão dispostos
em grupos de três, atrás dos primei- ,
ros.
§ 3.0 À porta do Palácio Presidencial, o Chefe de Missão será recebido
pelo Chefe do Cerimonial da Presidência e por um Ajudante-de-Ordens
do Presidente da República, os quais
o conduzirão ao Salão Nobre.
§ 4.0 Em seguida, o Chefe do Cerimonial da Presidência da República
entrará, sozinho, no Salão de Credenciais, onde se encontra o Presidente
da República, ladeado, à direita, pelo
Chefe do Gabinete Militar da Presidência da República e, à esquerda,
pelo Ministro de Estado das Relações
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Exteriores e pelo Chefe do Gabinete

Ci\ i da Presídêncír da República, e
pedirá permissão para introduzir o
novo Chefe de Missão.

§ 5.° Quando o Chefe de Missão
for Embaixador, os membros dos Gabinetes Militar e Civil da Presidência
da República est» o presentes e se-

rão colocados

respectivamente,

por

ordem de precedência, à direita e à
esquerda do Salão de Credenciais.
~

6.9 Quando o Chefe dr-

Missão

for Enviado Extraordinário e Minis-

tro Plenipotenciário, -starao presen-

tes somente as autoridades mencio-

nadas no parágrafo 4.9
§ 7.° Ladeado, à direita, pelo Chefe do Cerimonial da Presidéneia "- à

esquerda, pelo Ajudante-de-Ordens do
Presidente da República, o, Chefe de

Míssao oenetrará no recinto, seguido
do
Introdutor Diplomático e dos
membros da Míssâo . A entrada do
S8:.180 de Credenciais, deter-se-á para
saudar o Presidente da República com
leve inclinação de cabeça.
§ 8.0 Aproximando-se do ponto em
que se encontrar o Presidente da
República, o Chefe de Missão, ao deter-se, fará nova saudação, após o
que o Chefe do Cerimonial da Presidência da República se adiantará
e fará a necessária apresentação. Em
seguida, o Chefe de Missão anresentará as Cartas Credenciais ao Presidente da República, que as passará às mãos do Ministro de Estado das
Relações Exteriores. Não haverá discursos.
§ 9.° O Presidente da República
convidará o Chefe de Missão a sentar-se e com ele conversar.

§ 10. Terminada a palestra, por
iniciativa do Presidente da República, o Chefe de Missão cumprimentará o Ministro de Es' ~:" rias Relações
Exteriores e será apresentado pelo
Presidente da República ao Chefe do
Gabinete Militar da
Presídêncía da
República e ao Chefe do Gabinete Civil da Presidência da República.
§ 11. Em seguida, o Chefe de Missão apresentará o pessoal de sua comitiva; cada um dos membros da
Missão se adiantará, será apresentado e voltará à posição anterior.

§ 12. Findas as apresentações, o
Chefe de Missão se despedirá do Presidente da República e se retirará

precedido pelos membros da Missão e
pelo Introdutor Diplomático e acompanhado do Chefe do Cerimonial da
Presidência e do Ajudante-de-Ordens
do Presidente da República. Parando
no fim do Salão, todos se voltarão,
para cumprimentar o Presidente na
República com novo aceno de cabeça.
§ 13. Quando chegar ao topo da
rampa, ouvir-se-ão os dois Hinos Nacionais.
§ 14.
O Chefe de Missão, o Chefe
do Cerimonial da Presidência e o Ajudante-de-Ordens do Presidente da
República descerão a rampa, dirigindo-se à testa da Guarda de Honra,
onde se encontra o Comandante, que
convidará o Chefe de Missão a. passá-la em revista. O Chefe do Cerimonial da Presidência e o Ajudantede-Ordens do Presidente da República passarão por trás da Guarda de
Honra, enquanto os membros da Missão e o Introdutor Diplomático se encaminharão para o segundo automóvel.
§ 15.
O Chefe de Missão, ao passar em revista a Guarda de Honra,
cumprimentará de. cabeça a Bandeira
Nacional. conduzida pela tropa, e despedir-se-á do Comandante, na cauda
da Guarda de Honra, sem apertarlhe a mão.
§ 16.
Terminada a cerimônia, o
Chefe de Missão se despedirá do Chefe do Cerimonial da Presidência e do
Ajudante-de-Ordens do Presidente da
República, entrando no primeiro automóvel, que o conduzirá, na frente
do cortejo, a sua residência, onde cessam as funções do Introdutor Diplomático.
§ 17.
O Chefe do Cerimonial da
Presidência da República fixará o
traje para a cerimônia de apresentação de Cartas Credenciais, após consulta ao Presidente da ReY""')lica.
§ 18.
O Diário Oficial publicará a
notícia da apresentação de Cartas
Credenciais.
Art. 72. Os Encarregados de Negócios serão recebidos pelo Ministro
de Estado das Relações Exteriores em
audiência, na qual farão entrega das
Cartas de Gabinete, que os acreditam.

Art. 73.

O novo Chefe de Missão

soncítaré, por intermédio do Cerimonial do Ministério das Relações Exte-
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rtores, que sejam marcados dia e
hora para que a sua esposa visite a
Senhora do Presidente da República,
não estando eS3~1 visita sujeita a protocaio csoccíal.
CAPíTULO VII

Do Falecimento do Presidente da
República

Art. 74. Falecendo o Presidente
da República, o seu substituto legal,
logo que assumir o cargo, assinará deereto de luto oficial por oito dias.
Art. 75. O Ministério da Jus·,\:B.
fará as necessárias comunicações aos
Governadores dos Estados da Untão,
do Distrito Federal e dos Terrttórtcs,
no sentido de ser executado o decreto
de luto, encerrado o expediente nas
repartições públicas e fechado o comércio no dia do funeral.
Art. 76. O Cerimonial do Ministério das Relações Exteriores fará as
devidas comunicações às Missões àiplomáticas acreditadas junto ao Governo brasileiro, às Missões diplomáticas e Repartições consulares de
carreira brasileiras no exterior e às
Missões brasileiras junto a Organismos Internacionais.
Art. 77. O Chefe do Cerimonial da
Presidência da República providenciará a ornamentação fúnebre do Salão de Honra do Palácio Presidencial,
transformado em câmara ardente.
Das Honras Fúnebres

Art. 78. O Chefe do Cerimonial
coordenará a execução das cerimônias
fúnebres.
Art. 79. As honras fúnebres serão
prestadas de acordo com o cerimonial
militar.
Art. 80. Transportado o corpo para
a câmara ardente, terá início a visitação oficial e pública, de acordo com
o que for determinado pelo Cerimonial do i\finistério das Relações Exteriores.
Do Funeral

Art. 81. As cerimônias religiosas
serão realizadas na câmara ardente
por Ministro da religião do Presidente falecido, depois de terminada a vísttecão pública.

Art. 82. Em dia e hora marcados
para o funeral, em presença de Chefes de Estado estrangeiros, dos Chefes dos Poderes da Nação, do Decano
do Corpo Diplomático, dos Representantes especiais dos Chefes de Estado estrangeiros designados para as
cerimônias e das altas, autoridades da
República, o Presidente da República.
em exercicio, fechará a urna funerária.
Parágrafo único. A seguir, o Chefe
do Gabinete Militar da Presidência
da República e o Chefe do Gabinete
Civil da Presidência da Repúbhc» cobrirão a urna com o Pavilhão Nacional.
Art. 83. A urna funerária será
conduzida da. câmara ardente para a
carreta por praças das Forças Armadas.
Da Escolta

Art. 84. A escolta será constituída de acordo com o cerimonial militar.
Do Cortejo

Art. 85. Até a entrada do cemitério, o cortejo será organizado da seguinte forma:
- Carreta funerária;
- Carro do Ministro da religião do
finado (se assim for a vontade ca
família) ;
- Carro do Presidente da República, em exercício;
- Carro da família;
- Carros de Chefes de Estado estrangeiros;
- Carro do Decano do Corpo Diplomático;
- Carro do Presidente do Congresso Nacional;
- Carro do Presidente da Câmara
dos Deputados;
- Carro do Presidente do Supremo
Tribunal Federal;
- Carros dos Representantes Especiais dos Chefes de Estado estrangeiros designados para as cerimônias;
- Carro do Ministro de Estado das
Relações Exteriores;
- Carro dos demais Ministros de
Estado'
- carros do Chefe do Gabinete
Militar da Presidência da República.
do Chefe do Gabinete Civil da Presidência da República, do Chefe do
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Serviço Nacional de Informações, do
Chefe do Estado-Maior das Forças
Armadas;
- Carros dos Governadores do Dis-

trito Federal, dos Estados da União e
dos Territórios;
- Carros dos membros dos Gabinetes Militar e Civil da Presidência
da República.

§ 1.0 Ao chegar ao cemitério, os
acompanhantes deixarão seus automóveis e farão o cortejo a pé. A urna
será retirada da carreta por praças
das Forças Armadas que a levarão ao
local do sepultamento.
§ 2.° Aguardarão o féretro, junto
à sepultura, 05 Chefes de Missão diplomática acreditados junto ao Governo brasileiro e altas autoridades
civis e militares. que serão colocados,
segundo a Ordem Geral de Procedência, pelo Chefe do Cerimonial.
Art. 86. O traje :.,,J!'á prevía.nente indicado pelo Chefe do Cerimonial.
Art. 87. Realizando-se o sepultamento fora da Capital da República,
o mesmo cerimonial será Observado
até o ponto de embarque do féretro.
Parágrafo único. Acompanharão os
despojos autoridades especialmente indicadas pelo Governo Federal, cabendo ao Governo do Estado da União
ou do Território, onde vier a ser efetuado o sepultamento, realizar o funeral com a colaboração das autoridades federais.
CAPÍTULO VIII

Do Falecimento de Autoridades

Art. 88. No caso de falecimento de
autoridades civis ou militares, o Governo poderá decretar as honras fúnebres a serem prestadas, não devendo o prazo de luto ultrapassar três
dias.
CAPÍTULO IX

Do Falecimento de Chefe de
Estado Estrangeiro

Art. 89.
Falecendo o Chefe de
Estado de um país com representação
diplomática no Brasil e recebida pelo
Ministro de Estado das Relações Exteriores a comunicação oficial desse
fato, o Presidente da República apresentará pêsames ao Chefe da Missão,

por intermédio do Chefe do Cerimonial da Presidência da República.
§ 1.0 O Cerimonial do Ministério
das Relações Exteriores providenciará para que sejam enviadas mensagens telegráficas de pêsames, em
nome do Presidente da República, ao
sucessor e à família do falecido.

§ 2.° O Ministro de Estado das Relações Exteriores enviará pêsames,
por telegrama, ao Ministro das. Relações Exteriores do reterrdo pais
,>
visitará, por intermédio do Introdutor
Diplomático, o Chefe da Missão.
§ 3.° O Chefe da Missão brasileira acreditado no país enlutado apresentará condolências
em nome do
Governo e associar-se-á às manifestações de pesar que nele se realizarem. A critério do Presidente da
República, poderá ser igualmente designado um Representante Especial ou
uma Missão Extraordinária para assistir às exéquias.
§ 4.° O decreto de luto oficial será
assinado na pasta da Justiça, a qual
fará as competentes comunicações aos
Governadores de Estados da União e
dos Territórios. O Ministério das Relações Exteriores fará a devida comunicação às Missões diplomáticas
brasileiras no exterior.
§ 5.° A Missão diplomática brasileira no país do Chefe de Estado falecido poderá hastear a Bandeira Nacional a meio-pau, independentemente
do recebimento da comunicação de
que trata o parágrafo anterior.
CAPÍTULO X

Do Falecimento do Chefe de Missão
Diplomática Estrangeira

Art. 90. Falecendo no Brasil um
Chefe de Missão diplomática acreditado junto ao Governo brasileiro, o
Ministério das Relações Exteriores
comunicará o fato, por telegrama, ao
representante diplomático brasileiro
no país do finado, ínstauíndo-o a
apresentar pêsames ao respectivo Governo. O Chefe do Cerimonial concertará com o Decano do Corpo Diplomático e com o substituto imediato
do falecido as providências relativas
ao funeral.

§ 1.0 Achando-se no Brasil a familia do finado, o Chefe do Cerimonial
da Presidência da República e o In-
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tradutor Diplomático deixar~o, em
sua residência, cartões de pesames,
respectivamente, em nome do Presidente da República e do Ministro de
Estado das Relações Exteriores.
§ 2," Quando o Chefe de Missão for
Embaixador, o Presidente da República comparecerá à câmara mortuária ou enviará representante.
§ 3" A saída do féretro, estarão
presentes o Representante do Prestdente da República. os
Chefes de
Missões diplomàttcas estrangeiras. o
Ministro de Estado
das
Re!ações
Exteriores e o Chefe do Cerimonial.
§ 4" O caixão será transportado
para o carro fúnebre por praças das
Forças Armadas.
§ 5" O cortejo obedecerá à seguiute precedência:
- Escolta fúnebre;
- Carro fúnebre;
- Carro do Ministro da religião
do finado;
- Carro da família;

- Carro do Representante do
Presidente da República;
- Carro do Decano do Corpo
Diplomático;
_ Carros dos Embaixadores estrangeiros acreditados perante o
Presidente da República;
-- Carros de Ministros de Eotado;
- Carros dos Enviados Extraordinários e Ministros Plenipotenciários
acreditados junto ao Governo braslIeíro:
_ Carro do substituto do Chefe de
Missão falecido;
dos
Encarregados de
- Carros
Negócios Estrangeiros;
Missão
- Carros do pessoal da
diplomática estrangeira enlutada;
§ 6" O traje da
cermônía será
fixado pelo Chefe do Cerímontar ,
Art. 91. Quando o Chefe de Missão diplomática não for sepultado r-c
Brasil, o Ministro das Relações Exteriores, com anuência da tamllía do
finado, mandará celebrar ofíelo religioso, para o qual serão convidados
os Chefes de
Missão
díplomátàca

acreditados junto ao GOverno brasileiro e altas autoridades da Repúnlíca..
Art. 92. As honras fúnebres eerào
prestadas de acordo com o cerimonial militar.
Art. 93. Quando falecer, no exterior, um Chefe de Missão
diplomática acreditado no Brasil,' 0 Presidente da República e o Ministro
das Relações Exteriores enviarão.
por intermédio
do Cerimonial do
Ministério das
Relações Exteriores,
mensagens telegráficas de pêsames"
respectivamente, ao Chefe de Estado
e ao Ministro das
Relações Exteriores do país do finado, e instruções
telegráficas ao representante diplomático nele acreditado para apresentar, em nome do Governo brastleíro,
condolências à família enlutada. O
Introdutor Diplomático,
em nome
do Ministro de Estado das Relações
Exteriores, apresentará pêsames ao
Encarregado de Negócios do mesma
país.
CAPÍTULO XII

Das Condecorações

Art. 94. Em solenidades premovidas pelo Governo da União só poderão ser usadas condecorações emedalhas conrerfdas pelo
Governe
federal. ou condecorações e medalhas conferidas por Governos estrangeiros.
Parágrafo
único. Os
militares
usarão as condecorações estabelecidas'
cada Forçapelos regulamentos de
Armada.
Ordem Geral de Precedência

A ordem de precedência nas cerimônias oficiais de
caráter federal',
na Capital da República, será a seguinte:
1 - Presidente da República
2 - Vice-Presidente da República
Cardeais
Embaixadores estrangeiros

3 - Presidente do
Congresso Nacional
Presidente da Câmara dos
Deputados
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Plenipotenciários
(Ministros
de 1.a classe) ('"5)
Tenentes-Brigadeiros
Presidente do Tribunal Federal
de Recursos
Presidente do Superior Tribunal Militar
Presidente do Tribunal Superior do Trabalho
Ministros do Tribunal Superior
Eleitoral

Presidente do Supremo T.dbunal Federal
4 -

Ministros de Estado (" 1)
Chefe do Gabinete Militar da
Presidência da República.
Chefe do Gabinete Ctvíl da
Presidência da República
Chefe do Serviço Nacional de

Informações
Chefe

do

Estado-Maior

Bncarreqado de Negócios
Estrangeiros

das

Forças Armadas
Consultor-Geral da República

G-

Enviados Extraordinários e Mi-

nistros Plenipotenciários es·
tramçeiros
Presidente -do Tribunal supe-

rior Eleitoral
Ministros do Supremo Trtbunal
Federal
Procurador-Geral da República

Chefes de

Governador do Distrito Federal
Governadores dos Estados da
União

(*2)

Deputados Federais ("3)

Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal
Presidente do Tribunal de Contas da União
Presidente do Tribunal Marítimo

Marechais

Marechais-do-Ar
Chefe do Estado-Maior da Armada

Estado - Maior - do -

Exército
Secretário-Geral de Política Exterior (4 "'4)
Chefe do Estado - Maior - da
Aeronáutica
5 - Almirantes-de-Esquadra
Generais-de-Exército
Embaixadores Extraordinários e

Vide artigo 40 e seus parágraias das Normas do Cerimonial
Público
(~2)
Vide artigo 80 das Normas do
Cerimonial Público
c-S) Vide artigo 90 das Normas do
Cerimonial Público
('l 4) Vide "artigo 4.0 § 1.0 das Normas
do Cerimonial Público

(~'1)

sediados no

Arcebispos católicos JU eavsralentes de outras religiões

Almirantes

do

Igreja

Brasil

Senadores

Chefe

Ministros do Tribunal Federal
de Recursos
Ministros do Superior Tribunal
Militar
Ministros do Tribunal Superior
do Trabalho
Vice-Almirantes
Generais-de-Divisão
Embaixadores (Ministros de La
classe)
Majores-Brigadeiros

(* 5)

Considerem-se apenas os Embaixadores que chefiam ou
tenham chefiado ,V11SS8.<J oroicmática no exterior, tendo
apresentado, nessa condição,
Cartas Credenciais a Governo
estrangeiro. Quando estiverem presentes diplomatas estrangeiros, os Embaixadores
em apreço terão precedência
sobre Almirantes-de- Esquadra
e Generais-de-Exército. Em
caso de visita de Chefe de Estado, Chefe do Governo ou
Ministro das Relações Exceriores estrangeiro, o Chefe da
Missão diplomática brasileira
no país do visitante. sendo
Ministro de 1." classe, terá
precedência sobre seus colegas, com exceção do Secretário-Geral de Política Exterior.
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Diretores - Gerais das Secretarias do Senado Federal e da
Câmara dos Deputados
Procuradores-Gerais da Justiça
Militar, Justiça do Trabalho e
do Tribunal de Contas da
União.
Secretários-Gerais dos Ministérios
Reitores das Universidades Federais
Diretor-Geral do Departamento
de Policia Federal
Presidente do Banco Central do
Brasil
Presidente do Banco do Brasil
Presidente do Banco Nacional
de Desenvolvimento Econômico
Presidente do Banco Nacional
de Habitação
Secretário da Receita Federal
Ministros do Tribunal de Contas da União
Juizes do Tribunal Superior do
Trabalho
Subprocuradores G e r a i s da
República
Personalidades inscritas no Livra do Mérito
Prefeitos das cidades de mais
de um milhão (1.000.0001 de
habitantes
Presidente da Caixa Econômica
Federal
Ministros-Conselheiros
estrangeiros
Adidos Militares estrangeiros
7 -

(Oficiais-Generais)
Contra-Almirantes
Generais-de-Brigada
Embaixadores Comissionados ou
Ministros de 2." Classe
Brigadeiros
Vice-Governadores dos Estados
da União
Presidentes das Assembléias Legislativas dos Estados da
União
Presidentes dos Tribunais de
Justiça dos Estados da União
Diretor-Geral do. Departamento
Admínístrativo do Pessoal Civil
Chefe do Gabinete da Vice- Presidência da República
Subchefes dos Gabinetes Militar e Civil da Presidência da
República
Assessor-Chefe da Assessoria
Especial da Presidência da
Republtca
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Assessor - Chefe da Assessoria
Especial de Relações Públicas
da Presidência da República
Assistente-Secretário do Chefe
do Gabinete Militar da Presfdêncía da República
Secretários Particulares do Presidente da República
Chefe do Cerimonial da Presídêncía da República
Secretário de Imprensa da Presidência da República
Diretor-Geral da Agência Nacional
Presidente da Central de Medicamentos
Chefe do Gabinete da Secretaria Geral do Conselho de Segurança Nacional
Chefe do Gabinete do Serviço
Nacional de Informações
Chefe do Gabinete do EstadoMaior das Forças Armadas
Chefe da Agência Central do
Serviço Nacional de Informações
Chefes dos Gabinetes dos Mi~
nistros de Estado
Presidente do Conselho Nacional de Pesquisas
Presidente do Conselho Federal
de Educação
Presidente do Conselho Federal
de Cultura
Governadores dos Territórios
Chanceler da Ordem Nacional
do Mérito
Presidente da Academia Brasileira de Letras
Presidente da Academia Brasileira de Ciências
Presidente da Associação Brasileira de Imprensa
Diretores do Gabinete Civil da
Presidência da República
Diretores-Gerais de Departamentos dos Ministérios
Superintendentes de órgãos Federais
Presidentes dos Institutos e
Fundações Nacionais
Presidentes dos Conseruos e (;0missões Federais
Presidentes das Entidades Autárquicas, Sociedades de Economia Mista e Empresas Públicas de âmbito nacional
Presidentes dos I'rjbunaí., Regionais Eleitorais
Presidentes dos Tribunais Regionais do Trabalho
Presidentes dos Tribunais de
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Contas do Distrito Federal e

Prefeitos das Capitais dos Estados da União e das cidades
de mais de quinhentos mil
(500.000) habitantes

dos Estados ra Umáo

Presidentes dos Tribunais de Alçada dos Estados da União
Reitores das Universidades Es-

taduais e Particulares

Primeiros Secretários
estrangeiros

Membros do Conselho Nacional

de Pesquisas
Membros do Conselho Nacional

Procuradores da República nos
Estados da União
Consultores - Gerais do Distrito
Federal e dos Estados da
União
Juízes do Tribunal Marítimo
Juízes dos Tribunais Regionais
Eleitorais
Juízes dos Tribunais Regionais
do Trabalho
Presidentes das Câmaras Municipais das cidades de mais de
um milhão (1.000.000) de habitantes

de Educação
Membros do Conselho Federal de

Cultura
Secretários de Estado do Governo do Distrito Federal
Bispos católicos ou equivalentes
de outras religiões
Conselheiros estrangeiros
Cônsules-Gerais estrangeiros
Adidos e Adjuntos Militares es-

trangeiros (Capítacs-de-Mare-Guerra e Coroueisr

8 -

presidentes das Confederações
Patronais e de Trabalhadores
de âmbito nacional
Consultores Jurídicos dos Ministérios
Membros da Academia Brasi-

leira de Letras
Membros da Academia Brasileira de Ciências
Diretores do Banco Central do
Brasil
Diretores do Banco do Brasil
Diretores do Banco Nacional de
Desenvolvimento .êconõmíoo
Diretores do Banco Nacíonaj da
Habitação
Capitães-de-Mar-e-Guerra
Coronéis do Exército
Conselheiros
Coronéis da Aeronáutica
Secretários de Estado dos Governos dos Estados da União
Deputados Estaduais
Chefes das Casas Militares de
Governadores
Chefes das Casas Civis de Governadores
Comandantes das Polícias Militares
Desembargadores dos Tribunais
de Justiça do Distrito Federal
e dos Estados da União
Adjuntos dos Gabinetes Militar
(Tenentes-Coronéis) e Civil
da Presidência da República
Procuradores-Gerais do Distrito Federal e dos Estados da
União

Aàidos e Adjuntos Militares estrangeiros (Capitães-de-Fra-

gata e Tenentes-Coronéis)
9

~

Juízes dos Tribunais de Contas
do Distrito Federal e dos Estados da União
Juízes dos Tribunais de Alçada
dos Estados da União
Delegados dos Ministérios nos
Estados da União
Presidentes dos Institutos e
Fundações Regionais e Estaduais
Presidentes das Entidades Autárquicas, Sociedades de Economia Mista e Empresas PÚblícas de âmbito regional ou
estadual
Monsenhores católicos ou eqiüvalentes de outras religiões

Capitães-de-Fragata
Tenentes-Coronéis do Exército
Primeiros-Secretários
'I'enentea-Coronéía da Aeronáutica
Ajudantes-de-Ordens do Presidente da República (Majores)
Adjuntos do Gabinete Militar
da Presidência da República
(Majores)
Chefes dos Serviços do Gabinete Militar da Presidência da
República (Majores)
Adjuntos dos Serviços do Gabinete Militar da Presidência
da República (Majores)

ATOS
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Presidentes das Federações Patronais e de Trabalhadores de
âmbito realonal ou estadual
Presidentes das Câmaras Municipais das Capitais dos Estados da União e das cidades de
mais de
quinhentos
mil
(500.000) habitantes
Juizes de Direito
Procuradores Regionais do 'I'rabalho
Diretores de Repartições Federais
Auditores da Justiça Militar
Auditores do Tribunal de Con-

Terceiros Secretários estrangei-

ros
Adidos e Adjuntos Militares estrangeiros (Capitães-Tenen-

tes e Capitães)
11 -

Capitães-Tenentes
Capitães do Exército
Terceiros-Secretários
Capitães da Aeronáutica
Presidentes das Câmaras Municipais
Diretores de Repartições do Distrito Federal. dos Estados da
União e Territórios
Diretores de Escolas de Ensino
Secundário
Vt .oadores Municipais

tas

Segundos Secretários
Cônsules estrangeiros
Adidos e Adjuntos Militares estrangeiros (Capitães-de-Cor-

veta, e Majores)
Oficiais de Gabinete do Gabinete Civil da Presidência da
República.
Chefes de Departamento das
Universidades Federais
DIretores de Divisão dos Ministérios
Prefeitos das cidades de mais de
cem mil 000.000) habitantes
Capitães-de-Corveta
Majores do Exército
Segundos Secretários
Majores da Aeronáutica
Ajudantes-de-Ordens do Presidente da República (Capitães)
Adjuntos dos Serviços do Gabinete Militar da Presidência
da República (Capitães)
Secretários-Gerais dos Territórios
Diretores de Departamento das
Secretarias do Distrito Federal e dos Estados da união
Presidentes dos Conselhos Estaduais
Chefes de Departamento das
Universidades Estaduais e
Particulares
Presidentes das Câmaras Municipais das cidades de mais de
cem mil 000.000) .habitantes

Professores de Universidade
Prefeitos Municipais
Cônegos católicos ou eqüivalentes de outras religiões

Promotores Públicos
Procuradores Adjuntos da República
Diret.ores das Faculdades Estaduais e Particulares

10 -
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A ordem de precedência. nas cerimônias oficiais, nos Estados da União,
com a presença de autoridades federais, será a seguinte:
1 - Presidente da República
2 - vtce-Prestdente da República
("1)

Governador do Estado da União
em que se processa a cerimônia
Cardeais
Embaixadores estrangeiros
:3 -

Presidente do Congresso Nacional
Presidente da Câmara dos
Deputados
Presidente do Supremo Tribunal
Federal

4 -

Ministros de Estado C'2)
Chefe do Gabinete Militar da
Presidência da República

. . ... . .... . . . .... . ... . . . ... ..... . ... . .
(" 1) Vide artigo 2.0 das Normas do

Cerimonial Público
( "2) Vide artigo 4.0 e seus parágra-

fos das Normas do Cerimonial
Público
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Embaixadores Extraordinários e
Plenipotenciários
(Ministros
de 1.a classe) (*6)
Tenentes-Brigadeiros
Presidente do Tribunal Federal
de Recursos
Presidente do Superior Tribunal
Militar
Presidente do Tribunal Superior
do Trabalho
Ministros do Tribunal Superior
Eleitoral
Prefeno da Camtal estadual em
que se processa a cerimónia

Chefe do Gabinete Civil da Presidência da República
Chefe do Serviço Nacional de
Informações
Chefe do Estado-Maior das

Forças Armadas
Consultor-Geral da República
Více-Governador do Estado da

União em que se processa a
cerimônia

Presidente da Assembléia Legislativa do Estado da União

em que se processa a cerimônia
Presidente do Tribunal de
Justiça do Estado em que se
processa a cerimônia
Enviados Extraordinários e Ministros Plenipotenciários es-

trangeiros

Presidente do Tribunal Superior Eleitoral
Ministros do Supremo Tribunal
Federal
Procurador-Geral da República
Governadores dos outros Estados da União e do Distrito
Federal C'3)
Senadores
Deputados Federais ('~4)
Almirantes
Marechais
Marechais-da-Ar
Chefe do Estado-Maior da Armada
Chefe do Estado-Maior do Exército
Secretário-Geral de Política Exterior (""'5)
Chefe do Estado-Maior da Aeronáutica

5 -

Almirantes-de-Esquadra
Generais-de-Exército

Vide artigo 8.°, artigo 9.° e artigo 10 das Normas do Cerimonial Público
(*4) Vide artigo 9.° das Normas do
Cerimonial Público
(*5) Vide artigo 4.° § 1.0 das Normas
do Cerimonial Público
(*3)

Encarie.qW.!./)!1 de Negô::'ios es-

tranqetrce

6 -

Ministros do Tribunal Irederal
de Recursos
Ministros do Superior Tribunal
Militar
Míntstr.is do Tribunal Supei-Ior
do Trabalho

vloe-Aímírantes
Gener ata-de- Divisão
Embaíxadorce (Ministros de !-"

classe)
Majores-Brigadeiros
Chefes de Igreja setiiados no
Brasil
Arcebispos católicos ou eouioalentes de outras religiões

Presidente do Tribunal de Contas da União
Presidente do Tribunal Marifimo

....................................
( "6) Considerem-se apenas os Em-

baixadores que chefiam ou tenham chefiado Missão díplomátíca no exterior, tendo apresentado, nessa condição, Cartas Credenciais a Governo estrangeiro. Quando estiverem
presentes diplomatas estrangeiros, os Embaixadores em
apreço terão precedência sobre Almirantes-de-Esquadra e
Generais-de-Exército. Em caso
de visita de Chefe de Estado,
Chefe do Governo ou Ministro
das Relações Exteriores estrangeiro, o Chefe da Missão diplomática brasileira no país do visitante, sendo Ministro de La
classe, terá precedência sobre
seus colegas, com exceção do
Secretárto-Geral de Política Exterior.
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Diretores-Gerais das Secretar-as
do Senado Federal e da Cárnara dos Deputados
Substitutos eventuais dos Ministros de Estado
Secretários-Gerais d'JS Ministérios
Reitores das Universidades Federais
Diretor-Geral do Departamento
de Polícia, Federitl
Presidente do Banco Central do
Brasil
Presidente do Banco do Brasrl
Presidente do Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico
Presidente do Banco Nacional de
Habitação
Ministros do Tribunal de contas da União
Juizes do Tribunal Superíor do
Trabalho
Subprocuradores-Gerats da República
Procuradores-Gerais da .rusttça
Militar
Procuradores-Gerais da .rusnca
do Trabalho
Procuradores-Gerais do 'r'rtlmna'l
de Contas da trntão
Vice-GovernadoreÍ> <J'.:: ouL,II):'; Estados da União
Secretário da Receita Federa!
Pcrsonlidades ínserttas no Livro do MérttPrefeito da ctdade em que se
processa a cerimônia
Presidente da Câmara .oturrlcipaI da cidade em .tue se processa a cerimônia
Juiz de Direito da Comarca e11\
que se processa a cerjmônia
Prefeitos das cídades de IH8"is óe
um milhão (1.000.00U, ele hu-

bitantes

Presidente da Caixa Econômica
Federal

Ministros-Conselheiros estrtm ~
geiros
Cônsules-Gerais estrangeiros
Adidos Militares
eetroruteiioe
(Ofícíais-Geraisj

7 -

Contra-Almirantes
Generais-de-Brigada
Embaixadores Comlsstonados ou
Ministros de 2" classe
Brigadeiros
Diretor-Geral do Departamento
Administrativo do Pessoal Civil
Chefe do Gabinete da Víve-Prestdência da Repúbl Ica

ExECUTIVO
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Subchefes dos Gabinetes Militar
e Civil da Presidência da República
Assessor-Chefe da Assessoria
Especial da Preaidêncía da rccpública
Assessor-Chefe na Assessoria,
Especial de Relações Públicas
da Presidência da República
Asslsfentc-Secretárto do Chefe
do Gabinete Mfhtar da Presidência da República
Secretários Particulares do Presidente da República
Chefe do Cerimonial da Presidência da República
Secretário de Imprensa da Presidência da Repúbllea
Diretor-Geral da Agência Na-

ctonal

Presidente da Central de Medi-

camentoss

Chefe do Gabinete da Secretaria-Geral do Conselho de Seguranca Nacional
Chefe do Gabinete do Servlco
Nacional de Informações
Chefe do Ga blnete do ESt8'lo-Maior das Forças Armadas
tI Ide da Agência Central do
Serviço Nacional de Informações
Presidente do Tribunal Regional
Eleitoral
Governadores dos 'I'errttór ios
Procurador da República no Estado
Procurador-Geral do Estado
Presidente do 'Tribunal Regional do Trabalho')
Presidente do Tribuna] de contas do Estado
Presidente do 'I'rtbunal de Alçada do Estado
Presidente do Conselho Nacional de Pesquisas
Presidente do Conselho Federal
de Educação
Presidente do Conselho Federal
de Cultura
Chanceler da Ordem Nacional
Mérito
Presidente da Academta Braslletra de Letras
Presidente da Academia Brasaleira de Ciências
Presidente da Associação Brastreira de Imprensa
Diretores do Gabinete Civil da
Presidência da República
Diretores-Gerais (los Departamentos de Ministérios
Superintendentes de órgãos Ft.-.
derais
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Presidentes dos Institutos e Fundações Nacíona.ís
Presidentes dos Conselhos e Comissões Federais
Presidentes das Cntidades Autárquicas, Sociedades de Economia Mista e Empresas PÚblicas de âmbito nacional
Chefes das Gabinetes dos Ministros de Estado
Reitores das Umverscltades Estaduais e Particulares
Membros do Conselno Nacional

de Pesquisas

Membros do Conselho Federal
de Educação
Membros do Conselho Federal
de Cultura

Secretários do Governa do Estado em que '38 processa a cerimônia
Bispos católicos ou equiuulcates
de outras reuoiôee
Conselheiros eetrtmçeíros
Adidos e Adjuntos tannoree estrangeiros <Capitães-de-Mar-eGuerra e Coronéis)
8 -

Presidentes das Confederações
Patronais e de 'I'rabalhedores da
àmbíto nacional
Consultores Jurídicos doe Ministérios
Membros da Academia Brasileira de Letras
Membros da Academia Brasilerra de Ciências
Diretores do Banco Central do
Brasil
Diretores do Banco do Brasil
Diretores do Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico
Diretores do Banco Nacional de
Habitação
Capitães-de-Mar-e-Guerra
Coronéis do Exército
Conselheiros
Coronéis da Aeronáutica
Deputados do Estado em que se
processa a cerimônia
Chefe da Casa \1:ilitar do Governo do Estado em que se
processa a cerimônia
Chefe da Casa' .:li vil do Governo
do Estado em que se processa
a cerimônia
Comandante da Policia Militar
do Estado em que se processa
a cerimônia

Desembargadores

do

'j'rtbunul

de Justiça do Estado em que
se processa a .erímôntr

Adjuntos dos Gabinetes Militar
e Civil da Presb-têncía da República
Prefeitos das cidades de mais
de quinhentos mil (500.000)
habitantes
Delegados do ennnsténos no Estado em que se pro~ess~ a 0erímónía

Prtmeíroe Secretários cstranqei-

ros
Cónentee estrangeiros

Consultor-Geral do Estadc em
que se processa a cerimônia
Juízes do Tribunal Marit.lmo
Juízes do 'I'rlbuna j 'Regional
Eleitoral do Estado em que se
processa a cerimônia
Juízes do Tribunal Regional
do Trabalho do Estado em
que se processa a cerimônia
Presidentes das Câmaras Municipais da Capital e àas cidades de mais de um milhão
(1. fJDO. 000) de habitantes
Adidos e Adjuntos Plilitares estrangeiros (Capitães-de-Fragata e Tenentes-Coronéis)
9 - Juiz Federal
Juízes do Tribunal de Contas do
Estado em que se processa a
cerimônia
Juizes do Tribunal de Alçada
do Estado em que se processa a cerimônia
Presidentes dos Institutos e
Fundações Regionais e Estaduais
Presidentes das Entidades Autárquicas, Sociedades de Economia Mista e Empresas Públicas de âmbito regional ou
estadual
Diretores das Faculdades Federais

Monsenhores catóiicoe ou e-]'i.!ivalentes de outras religiões
Capitães-de-Prata
Tenentes-Coronéis do Exército
Primeiros Secretários
Tenentes-Coronéis da Aeronáutica
Ajudantes-de-Ordens do Presidente da República (Majores)
Adjuntos do Gabinete Militar
da Presídenclu da República
Ma.J')!'Cs)
Chefes cios Serviç-os do Gabinete Mílirar da Presidência
da República (Majores)
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Adjuntos dos Servtcos do Gabinete Militar da t'residência
da Repúbltca c.Matoresj
Presidentes das Fecarações 1':1.
tronais e de Trabalhadores
de âmbito regional ou estadual
Presidentes das Ca.maras Municipais das Capitais dos Esr....dos da União ~ das cidades
de mais de quinhentos mil
(500.000) habitantes
Juizes de Direito
Procuradores Regionais do 'I'ra-

presidentes '12..s Câmaras Municipais das cidades de mais de
cem mil (100.000) habitantes
Terceiros Secretários eetmnaei-

ros

Adtdos e Adjuntos Militares estrangeiros (Capitães-Tenentes

11 -

Segundos
geiros

Secretários

estran-

Vwe-Cônsules estrangeiros
Adidos e Adjuntos Militares estrangeiros (Capitães-de-Cor-

10 -

veta e Majores)
Oficiais de Gabinete do Gabinete Civil da Presfdência da
República
Chefes .ie Departamento
Un'vereí-íades Federais

das

Diretores ele Divisão dos Ministérios
Prefeitos das cidades de mais
de cem mil (100.000) habitantes
Capitães-de-Corveta
Majores do Exército
Segundos-Secretários
Ma in e na Aeronâut íce
Ajudantes-de-Ordens do Prestdente da República (Capitáes)
Adjuntos dos Serviços do Gabinete Militar da Presidência
da República (Capitães)
Secretários-Gerais dos Territórios
Diretores de Departamento das
Secretarias do Estado em que
se processa a cerimônia
Presidentes dos Conselhos Estaduais
Chefes de Departamento das
Universidades Estaduais e
Particulares

e Capitães)
Professores de Universidade
Demais Prefeitos Municipais
Cônegos católicos ou equivalentes de outras religiões

balho

Diretores de Repartições Federais
Auditores da Justiça Militar
Auditores do Tribunal de Contas
Promotores Públicos
Procuradores Adjuntos da República
Diretores das Faculdades Estaduais e Particulares
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Capitães-Tenentes

Capitães do Exército

Terceiros secretários
Capitães da Aeronáutica
Presidentes das: demais Câmaras Munícípads
Diretores ele Repartições do Estado em que se processa a
cerimônia
Diretores de Escolas de Ensino
Secundário
Vereadore~ Municipais
A ordem de precedência, nas cerimônias oficiais, de caráter estadua.l~
será a seguinte:
1 ..- Governador

coraease
:::l

3

Vice-Governador
Presic'er-te da Assembléia Legtstativa

Presidente do Tribunal de Justiça
4 -

5 -

Almirantes-de-Esquadra

Generats-de-Exérctto

'I'ener.tes .Brfgadeiros
Prefeito da Capital estadual em
que se processa a cerimônia
Vice-Almirantes
Generais-de-Divisão
Majores-Brigadeiros
Chefes de Igreja sedtados
Brasil

110

Arcebispos católicos ou equioavalentes de outras religiões

Reitores das Universidades Federais
personalidades inscritas no Livro do Mérito
Prefeito da cidade em que se
processe a cerimônia
presidente da Câmara Municfpal da. cidade em que se processa a cerimônia
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Chefe da Casa Civil do Governador
Comandante da Polícia Mitltar
do Estado

Juiz de Direito da Comarca em
que se or cessa a cerímônta
Prefeitos das cidades de mais
de mais de
um milhão
(1.000.000) de habitantes

6

Desembargadores

Generais-de-Brigada
Brigadeiros

Preeíder-te do 'Trtbu- al Regtonal Eleitoral
Procuracor-Geral riu Estado

Presidente do Tribunal Regional do 'I'rabarnc
Presidente do Tribunal de Contas

Presidente do 'I'ríbural de Alçada
Chefe da Agência do Serviço

tárquicas, Socieda.ies "e

CIpaJS ca Capíta' ': das ('1dades -ie mais de um milhão

\ 1. .lOO. J{){)) .íe nacítantes
8

tI:c~

nomía Mista e wmnresas Publicas de âmbito uecíonal
Reitores das Uníversídadee Estaduais e Pa.rtíc. L1al'CS
Membros 00 Conselho Nacional
de "" ....squísaa
Memtn-os (Jl Oonselh-i Federa!
de Eríucaçao
Memnrcs uo Conselho Federal
de Cultura
'Secretários de Estado
Bispos católico" ou ecnuxxüetites de outras religiôes
7 - Presidentes daa ooruederacões
PatrOn::L1S e de rraoatnecores 'te âmbito nacíon,...l
Membros da Academia Brasileira de Letras
Membros d., Academia Brasileira de Ciências
Diretores do Banco (entra] no
Brasil
Diretores do Banco do bra3lJ

Juiz Federal
Juizes do Tribunal de Contas
Juizes do I'rtounar de Arçaoe
Presidente dos Insrttuíos e
Fundações Regionais e Estaduais
Presidentes das Entidades Autárquicas, Socíeoanes ae 'Economia Mista e Empresas PÚblicas de âmbito regtcnal ou
estadual
Diretores das l.·'aculàades Federais
Iâcmsennores católicos ou equiioum 'es de "'Jutras reíiçiôes
Capitães-de-Fragata
'I'enentes-Coroné's do Exército
'I'enentes-Coronets da Aeronáuuca
Presidentes das Federações Patronars e -re Trabalhadores de
ameno regional ou estadual
Prest.tent-e ctas Oamaras Municipais' das cidades de mais
de quinhentos mil (500.0.00)

habitantes
Juizes de Direito
Procurador Regional

do

'Tra-

08111('

Auditores da Justiça Militar
Auditores do Tribunal de Contas

Diretores do Banco jqacíonaí rte

Desenvolvimento EcnntjJ"UICO
Diretores do Banca Nacional da
Habitação
Ca prtães-de-Mar-e<.. jucr ra
Coronéis do Exército
Coronéis da Aeronáutica
Deputados Estaduais
Chefe da Casa Militar do Governador

'I'rtbunar

Cõnsuzes f'.<;trc.llQ(:!'!"o.,
Consultor-v-era. do Estado
Juizes n,! Tribunal Regtonal
€leitufft,
Juizes io 'j'nounu Regional
Ou I'raba.ho
Presidente das Câmaras J\I.I:tlDi-

Proc.rrador Regtcnat da Repô.blica no Estado

Nacional de Informações
Superintendentes de órgãos Federais
Presidentes dos Institutos
e
Fundações Nacionais
Presidentes dos Couselhcs e
Comissões Federais
Presidentes das Entidades Au-

do

de JU5t.lÇa.
Prefeitos .tas cidaoes di"! mais
de quinhentos mil (SOO.OllO)
habitantes
Delegados lOS Míníatérros

Contra-Almirantes

Promotores Públicos
Diretores das Faculdades Estaduais

9

Par-tícut.n es

Vice-Cônsules ,:!sr.I"({,"tt,.1eiTOS
Chefes de Departamento das
Universidades Pederaie
Prefeitos -ias cidades de mais
de cem mil t100.000) habitantes
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Capitães-de-Corveta
Majores do Exército
Majores da Aeronáutica
Diretores de Departamento das
Secretarias
Presidentes dos Conselhos Estaduais
Chefes de Departamento das
Universidades
Estaduais
e
Particulares
Presidentes das Câmaras Municipais das cidades de mais
de cem mil (10C}.OOO) habitantes
DECRETO N° 70.304 -

Altera.
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Professores de Universidade
Demais Prefeitos Municipais
Cônegos católicos ou equivalentes de outras religiões

Capitães-Tenentes
Capitães do Exército
Capitães da Aeronáutica
Presidentes das demais Câmaras Municipais
Diretores de Repartição
DIretores de Escolas de Ensino
Secundário
Vereadores Municipais
DE 2U DE MARÇO DE

1972

o RUMAER cummaâo pelo Decreto n." 41 660,

áf 7 de junho de 1957.
(Publicado nc Diáric Cticuü de 29 de marçr de 1972

Retificação

República-se os modeles do ''CrORRO SEM PALA'- para Oficiais, Subcnc.ars. Sargentos, Cadetes e Praças, por não terem sido totalmente publicados D( Dzário O/zeial de 29 de março de 1972, página 2.764.

-OFIC1AISGORRO SEM PALA
AZUL-BARATÉIA

~

,,
,

!

- Fig 172-

350

ATOS DO PODER EXECUTIVO

SUSOFICIAIS. SARGENTOS. CADETES E PRACAS
GORRO SEM PALA
AZUL- BARATÉ1A

- Fig 173-

- Fig
DECRETO NO? '10.342 MARÇO DE 1972

28

DE

DE

'

outorga à Centrais Elétricas de Goiás
S. A. concessão para o aprcoeitamenta hidráulico de um trecho do
Ribeirão Laçecdc Grande, no município de Tocantinia, Estado
de

Goiás.
Retificação

Na publicação feita no Diário Oficial de 29 de março de 1972, na pá-

gina. 2. 766. 4~ coluna, no artigo 3°,
onde se lê:
.. ' no prazo do despacho de aprovação dos projetos, ...

174 -

Leia-se:
... no prazo fixado no despacho de
aprovação dos projetos, ...

DECRETO N° 70.349 -

lJE

29

DE

MARÇO DE 1972

Redistribui, com o respectivo ocusxmte, para o Ministério da Aerondu·
tica, cargo da extinta Comissão 0'0
Vale do São Francisco, e dá outras

proouiêncuis,

o Presidente da Repúbdca, usando das atribuições que lhe confere o

ATOS DO PODER EXECUTIVO

artlgc 81, Item UI, da ,",,,nstltuiç.io
e tendo em vista o dISPO:St..O no § 2<)
ao artigo 99, do Decreto - ,>-Jj n'' ~O[),
ce 25 de fevereiro de 1967, dccr ata:
Art. 1" FIca recnstrrcuioo com o
respectivo ocupante, para li l",luadro
de Pessoal
Parte .e-ermer.ente, do
Mtmsterio da Aeronaunca. um (,a1'go de Guarda, co digo ..iL-:'::U::5.10.B,
ocupado por lzidoro Ribeiro Sctmnno, mtegrame do Quad.I·) de Pessoal da extinta Comissao do Vale do
Sao .c'rancisco. mantruc o regime JUrnnco do servidor.
Art. z» A reuistrtbutçao de
que
trata este Decreto nao comcroga situação que, em virtude de síndícãnera. mquerrto aommistrata 'I;J JU revisâc de enquadramento, venha a ser
consicerada nula, Ilegal ou ccntràrra
as normas admmist.ratavas em vigor .
Art.. ~') U ocupante uc cargo ora
rernstríbuido continuara .i perceber
seu~ vencimentos e
van . . agens pela
oupermtenuencia do
Valo:' oc Sao
l<'l"<.lHCISCO, ate que o orçamento
do

Mímsteno ua Aerouáutíca consigne
Oi; recursos necessarros ,."..... ~,<tg",lnt;;Jl~O
das despesas resunantes J. cumprimenta ao cnspostc neste ato.
Art. 4" U orgao de pessvar c.a aupermtendência do Vale do .sao FranCISCO remetera ao do Mrmsterro
da
Aeronáutica, no pr<ttA de au ([.l·inta)
dias, a contar da pubncaça«
oeste
Decreto, os assentamentos i uncionais
do servidor mencionado no artagu 1".
Art, 5" Esr.e Decreto encr e ra em
vigor na data ao sua puolícaçâo, revogauas as disposlçoes em -unrar:o .
Brastüa, :d9 -to março de
1972;
1510 da Independência e 8:1:" da
Repubtíca .
EMiLIO G. MÊDICI

A ranpe Macedo
Jose Costa Cavalcantt

J.

DECRETO N° 70.350
cs 29
MARÇO DE 1972

a5!

artigo 81, item lU, da Cvnstítuíçâo.
e tendo: em vista o disposto no § 2"
do artigo 99, do Decreto-Ie. n.c 200,
de 25 de fevereiro de 1967, decreta:
Art. 10 Ficam redistribuídos com
os respectivos ocupantes, para o Quadro de Pessoal - Parte Permanente.
do Departamento Nacional de Obras
de Saneamento, 1 (um) cargo de Oficial de Administração, código AF-.
201.12.A, ocupado por Ma-Ia Ildete
Pinto, 1 (um) cargo de Redator, <:0digo EC-305.20.A, ocupado por Newton Guimarães Ferreira, e 1 (um)
cargo de Médico, código TC-SD1.21.A,
ocupado por João Ildeu Braga, integrantes de Idênticos Quadro e Farte
do Departamento Nacional de Obras
Contra as Secas, mantido o regime
Jurídico dos servidores.
Art. 2° A redistribuição de que trata este Decreto não homologa situação que, em virtude de sindicância,
inquérito administrativo
ou revisão
de enquadramento. venha a se! considerada nula, ilegal ou contrária às
normas administrativas em vigor,
Art. 3" Os ocupantes dos cargos
UIa redístrtbutdos contínuaràc a perceber seus vencimentos e vantagens
pelo órgão de origem, até (JHe o orçamento do Departamento Nacional
de Obras de Saneamento consigne O~
recursos necessaríos ao paganrenro das
despesas resultantes do cumprnnento
deste ato.
Art. 4" O órgao de pessoal do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas remetera ao uc Departamento Nacional de Obras de Saneamento, no
prazo de ~O (trinta)
dias, a contar da putnicacào
deste
Decreto, os assentamentos runcronats
dos servidores mencionados no arttgo 1".

DE

Redietrítnu, com os respectwos ocupantes. cargos do
Deuariamenta
Nacioncü de Obras Contra as Secas
para o Departamento NIlCW1U},f, de
Obras de Stmeamenco, e da outrrc«
providencias.

o Presidente da Repur.uca, usando das at.rtbuíçôes que lhe confere o

Art. 5° Este Decreto entrara
em
vigor na data da sua pubhcaçáo, revogadas as disposíçoes em c.mtrarío .
Brasília, 29 de
rnacço de 1972;
151" da
independência c 84° da
República.
EMiLIO G. Mf:DICI

José Costa Cavalcantz
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DECRETO N° 70.351 - ua 29
MARÇO DE 1972
Redistribui cargo,

DE

com a respectiva

ocupante, para o Estado-Maior da:.
Forças Armadas, e dá outras providêncids.

o Presidente da' Repúbr'ca. usando das atrtbuíçóes que lhe confere o
fatigo 81, Item IH, da Constituição.
e tendo em .vísta o díspos'«- no § 2°
do artigo 99, do Decreto lei n'' 2Gu,

de 25 de Ievereíro de 1967, -fecreta:
Art. 10 Fica tedístribuido, com a.
reepectrva ocupante, para J Quadro
de Pessoal
Parte Especíar -- do Es·
tado-Mator das Forças Arrnactas, um
cargo de Bibliotecário, código EC~
lÜ1.21.B, ocupado por Marta .rosen.
na Campos Torres, oriundo do extin..
to Quadro Especial de Pessoal
d",
Faculdade de Direito de Sergipe, incorporada à Fundação Universidade
Federal de Sergipe. manta-to o regtme juridico da servidora.
Art. 20 O órgão de pessoal da Fundação Universidade Federal de Sergtpe remeterá ao do Estado- Maior das
Forças Armadas, no prazo de .10, ...

EXECUTIVO

(trinta) dias. a contar ia publlcaçâc
deste Decreto, os assentamentos funcionais da servidora mencionada no
artago 1<>.
Art. 3° O disposto neste Decreto

não homologa situação que, em vtrtude de sindicância, inquérito adminístratívo ou revísão de enquadramento,
venha a ser considerada nn'a ilegal
ou contrária às normas admínístra
ti vas em vigor.
Art. 4° A ocupante do cargo ora
continuará a perceber
seus vencimentos e vantagens
pelo
órgão de -mgem ate que o orçamento do Estado-Maior das Forças. Armadas consigne os recursos -tecessános
ao pagamento das despesas resultantes do cumprimento do disposto neste ato.
Art. ~o Este Decreto entrará
em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrárto .
Brastlía. 29 de março de 1972;
da
independência e 34° da
1510
República.
redistrfbuído

EMÍLIO G. MÉDICI

Jarbas G. Passarinho
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-

mento (Decreto nc 70.753, de 23 de
junho de 1972).
Vils, Johnson - Revogação (Decreto nc 70.404, de 13 de abril de
1972) .

-

Funciona-

lWoods Hole Oceanographic
Funcionamento (Decreto nl? 70.762,
de 26 de junho de 1972).

EXÉRCITO. Crédito.

Ver Forças Armadas e

F
FACULDADES -

Ver Ensino.

FORÇAS ARMADAS
- Estado-MaioT'- "Redistribuição de

cargo -

Retificação (Decretonú-

mero \70.741, de 8 de maio de
1972) .

-

Gratificações _. Vaiares (Decreto

-

nc 70.771, de 28 de junho de 1972) .
Hospitais Militares - Bolsas de
Estudo (Decreto nc 70.763, de 26
de junho de 1972).

-

Disponibilidade - Anulação (Decreto nc 70.628, de 26 de maio de
1972) .
- Força Aérea Brasileira - Cor-heraldica (Decreto nv 70.708, de 9 de
junho de 1972).
- Inspetoria Geral - Alteração do
Regulamento - Art. 31 (Decreto
no 70.467, de 2 de maio de 1972) .
-

-

Organização de Aviação Civil Internacional - Alteração (Decreto
ne 70.707, de 8 de junho de 1972).

-

Redistribuição de cargo (Decreto
nc 70.349, de 29 de março de 1972) .
Redistribuição de cargo - Retificação (Decreto no 70.468, de 2 de
maio de 1972).

-

Redistribuição de cargo (Decreto
no 70.698, de 8 de junho de 1972) .

o

Exército

-

Pagamento dos militares por crédito (Decreto nc 70.773, de 28 de
junho de 1972).

-

EXECUTIVO

DO PODER

-

Regulamento da Medalha Militar

-

Alteração de dispositivos (De-

Centro de

Operações Cartográfi-

cas (Decreto nc 70.725, de 19 de

junho de 1972).
Comissão de Promoções do Corpo
de Oficiais da Reserva - Extinção
(Decreto nv 70.726, de 19 de junho
de 1972).
Companhia de Serviços - Extinção (Decreto nc 70.397, de 12 de
abril de 1972).

creto nc 70.751, de 23-6-72).

-

-

Serviço Militar
Convocação
(Decreto na 70.585, de 22 de maio
de 1972).

Diretoria de Obras de Cooperação
- Subdiretor (Decreto no 70.552,
de 17 de maio de 1972).

-

-

Tabela de Etapas ~ 2 0 semestre
(Decreto nc 70,674, de 5 de junho
de 1972).

Oficiais Distribuição (Decreto
nc 70.446, de 25 de abril de 1972).

-

Redistribuição de cargo - Anulação (Decreto n? 70.472, de 3 de
maio de 1972).

-'- Transporte em tempo de paz (Decreto nc 70.772, de 28 de junho
de 1972).
i> Aeronáutica

~

~

-

Administração indireta - Vinculação (Decreto nv 70.131, de 19 de
junho de 1972).
Aproveitamento de servidora (Decreto nv 70.372, de 6 de abril de
1972) .
Base Aérea de Belo Horizonte (Decreto nc 70.626, de 25 de maio de
1972) .

<?> Marinha

-

Diretoria. de Eletrônica e Prote-

ção ao Vôo (Decreto n- 70.627, de
25 de maio de 1972).

-

Aproveitamento
creto nv 70.484,
1972) .
Aproveitamento
ereto nc 70.485,
1972) .
Aproveitamento
creto nc 70.695,
197~) .

- Anulação (Dede 9 de maio de
-- Anulação (De~
de 9 de maio de
- Anulação (Dede 8 de junho de

Corpo de Fuzileiros Navais - Regulamento - Alteração (Decreto
nc 70.705, de 8 de junho de 1972) .
Diretoria de Ensino Regulamento - Alteração do art. 49 (De-
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ereto no 70.583, de 22 de maio de
1972) .

-

Disponibilidade - Anulação (Decreto no 70.433, de 18 de abril de
1972) .
- Disponibilidade - Anulação (Decreto nc 70.483, de 9 'de maio de
1972) .
- Disponibilidade - Anulação (Decreto nv 70.693, de 8 de junho de
1972) .
-

-

Disponibilidade - Anulação (Decreto nv 70.754, de 23 de junho
de 1972).
Enquadramento - Retificação '(Decreto no 70.479, de 4 de maio
de 1972) .
Enquadramento - Alteração (De··
ereto nc 70.607, de 24 de maio de
1972) .
Funções gratificadas (Decreto número 70.368, de 5 de abril de
1972) .
Funções gratificadas (Decreto número 70.416, de 14 de abril de
1972) .
Oficiais - Promoções - Alteração do Regulamento - Art. 132
«Decreto nc 70.500, de 11 de maio
de 1972).
Oficiais - Promoção - Alteração
do Regulamento (Decreto número 70.584, de 22 de maio de 1972) .
Ordenança Geral - Alteração (Decreto no 70.499, de 11 de maio
de 1972).
Pessoal Subalterno - Regulamento - Alteração (Decreto no 70.681,
de 7 de junho de 1972).
Quartel de Marinheiros - Regulamento (Decreto no 70.451, de 25
de abril de 1972).
Redistribuição de cargo (Decreto
no 70.567, de 18 de maio de 1972).
Redistribuição de cargo - Retificação (Decreto nv 10.406, de 14
de abril de 1972).
Tribunal Marítimo - Tempo integral (Decreto nc 70.415, de 14 de
abril de 1972).

Uniformes - Aprovação (Decreto
no 70.655, de 30-5-72)
FUNCIONARIO - Ver Servidor Público.
FUNDAQbO HOSPITALAR Distrito Federal - Alteração do De-

ereto nO 48.298, de 1960 - Art. 2°
(Decreto nv 70.691, de 8 de junho
de 1972).

I
JDREJA DOS MARTíRIOS - Tombamento - Cancelamento (Decreto
uc 70.389, de 11 de abril de 1972) .

ILHA DA CONCEICÁO - Aforamento (Decreto no -70.445, de 24 de
abril de 1972).
rMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS Alteração
do Decreto ns 70.435, de 18 de abril
de 1972 ---: Art. 19, parágrafo único
(Decreto nc 70.480, de 4 de maio
de 1972).
- Redução de alíquotas (Decreto número 70.435, de 18 de abril de
1972) .
_ Redução de alíquotas (Decreto número 70.660, de 30 de maio de
1972).
IMPOSTO ÚNICO SOBRE LUBRIFICANTES - Redução de alíquota (Decreto nv 70.522, de 15 de
maio de 1972).
INSTITUTO BRASILE1RO DE DIVUliGAÇÃO DO :M:ItRITO - Suspensão do funcionamento (Decreto nv 70.668, de 2 de junho de
1972) .
INTERVENQAO FEDERAL _ Município de Irapuru (Decreto número 70.475, de 4 de maio de
1972) .

L
LOTERIAl ESPORTIVA __ Alteração
do Decreto nv 68.703, de 3 de junho de 1971 - Art. 29 (Decreto
n? 70.631, de 26 de maio de 1972).

fV1
MARINHA ver Forças Armadas
e crédito.
MUSEU DE HISTóRIA MARECHAL
RONDON Suspensão do funcionamento (Decreto nv 70.669, de
2 de junho de 1972).

N
NAVEGAÇÃO
Reparação Naval
Brasileira Grupo de Trabalho
(Decreto nv 70.408, de 14 de abril
de 1972).
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o

PRESIDENTE CCST'" E

ORDEM NACIONAL DO MÉRITO
EDUCATIVO - Alteração do artigo 29 (Decreto no 70.564, de 18
de maio .de 1972).

p
PARQUE - Emas - Regulamentaçâo (Decreto nv 70.375, de 6 de
abril de 1972).

-

Serra da Bocaina

Alteração

(Decreto nv 70.694, de 8 de junho de 1972).

-

Serra da Canastra

Criação
(Decreto n- 70.3-55, de 3 de abril

de 1972).

-

Tocantins -

Alteração de r.cme

(Decreto no 70.492, de 11 de maio
de 1972).
PETROBRAS
Desapropriação Aracaju (Decreto nv 70.574, .de
22 de maio de: 1972).
- Desapropriação
Nova Iguaçu
(Decreto nv 70.742, de 20 de junho de 1972).

-

Estatutos nv 70.711,
1972) .

Alterações (Decreto
de

13 de junho de

PLANO DE CUSTEIO _ Previdência
Social (Decreto nv 70.358, de 4
de abril de 1972).

PORTUGlJ:€IS -

dade -

to

Estatuto da Igual-

Regulamentação (Decre-

nv 70.436, de 18 de abril de
1972) .

PREFEITURA DE CABO FRIO
Urbanização (Decreto n? 70.540,
de 16 de maio de 1972).
PREFEITURA DA GURAPUAVA -

Doação de terreno (Decreto número 70.718, de 14 de junho de
1972) .

PREFEITURA DE LAGOA SECA
Doação de terreno (Decreto número 70.599, de 23 de maio de
1972) .
PREFEITURA DE SÃO LEOPOLDO

- Doação de terreno (Decreto número 70.353, de 3 de abril de
1972) .

PREFEITURA

DE

SÃO

LUíS

Aforamento - Urbanizacão (Decreto nv 70.512, de 12 "de maio
de 1972).

EXECUTIVO

SILVA __

o

Desapropriação
'I'aquart (Decreto nv 70.487, de 10 de maio de
1972) .

PREVID:E:iNCIA SOCIAL
Autônomo - Alteração do Regulamento
- Art. 164 (Decreto nv 70.766,
de 27 de junho de 1972).
- Plano de custeio (Decreto número 70.357, de 3 de abril de 1972).
'PROTERRA - Regulamentação (Decreto nc 70.677, de 6 doe junho de
1972).

R
REFORMA AGRARIA! Desapropriação - Mato Grosso (Decreto
nv 70.356, de 3 de aorü de ]972).
--..: Desenvolvimento agropecuário
Plano de assistência (Decreto número 70.430, de 17 de abril de
1972) .

_ Regulamentação (Decreto número 70.678, de 6 de junho de 1972).
RELAÇõES EXTERIORES

-

Ar-

gentina - Ajuste - Complementação industrial nv 17 (Decreto
nv 70.738, de 20 de junho de
1972) .

Convenção' - Aviação Civil
Alteração do texto (Decreto número 70.653, de 30 de maio de
1972) .

_ Congresso Interamerlcan-, pndlgenlsta (Decreto nv 70.734, de H~
de junho de 1972).
_ Estatuto da Conferência da Haia
de Direito Internacional Privado
(Decreto nv 70.390, de 12 de abril
de 1972).

- França - Convenção - Bitributaçâo (Decreto nv 70.506, de 12
de maio de 1972).
- Fundação nacxanôrc de Gusmão
- Estatuto (Decretovnv 70.670,
de 5 de junho de 1972).
- Iraque - Embaixada - Alteração (Decreto nv 70.775, de 28 de
junho de 1972).
- Portugal - Convenção - Igualdade de Direitos e Deveres (Decreto nv 70.391, de 12 de abril
de 1972).

- Zaire - Missão diplomática (Decreto nv 70.388, de 11 de abril
de 1972).

íNDICE

-

REMISSIVO

Zona de Livre Comércio - Execução (Decreto n- 70.378 de 7
de abril de 1972).
•

REPARAÇÃO NAVAL
Grupo de
Trabalho (Decreto nv 70.408. de
14 de abril de 1972).

s
SALARIa Alteração do saláriomínimo (Decreto n? 70.465, de
27 de abril de 1972).
- Atualização - Abril (Decreto número 70.405, de 13 de abril de
1972) .
- Atualização - Maio (Decreto número 70.520. de 15 de maio de
1972) .
Junho (Decreto
- Atualização
de
7 de junho de
nc 70.687,
1972) .
SECA A'Çude Estreito (Decreto
nv 70.414. de 14 de abril de 1972).
Russas
- Açude Santo Antônio (Decreto nv 70.463, de 26 de abril
de 1972).
- Irrigação - Planície de Icó (Decreto nv 70.717, de 14 de junho
de 1972).
SERVIÇO POOLICO
órgãos de
Deliberação Coletiva
(Decreto nv 70.482, de 9 de maio
de 1972).
- MA! _ Sistema Nacional de Centrais de Abastecimento - SINAC
Regulamentação (Decreto número 70.502, de 11 de maio de
1972) .
- MC - Conselho Nacional de Comunicações Criação (Decreto
no 70.'568. de 18 de maio de 1972) .
.....: MEC - Conselho Nacional de
Serviço Social
SecretariaExecutiva (Decreto n" 70.716, de
14 de junho de 1972).
- MF Departamento do Pessoal
(Decreto nv 70.402, de 13 de abril
de 1972).
- M]C - IPEM - Desapropriação
S. Paulo (Decreto nv 70.399.
de 12 de abril de 1972).
- MIe - SUSEP - Quadro do Pessoal (Decreto nv 70.429. de 17 de
abril de 1972).
- MJ - Estação de Rádio - Transferência (Decreto nc 70.557. de
17 de maio de 1972).
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- MJ Departamento de Polícia
Federal - Alteração da estrutura (Decreto nv 70.665. de 2 de
junho de 1972).
- MS - Secretaria Especial de Saúde da Região Amazônica (Decreto nv 70.640. de 29 de maio de
1972).
- MT - DER-SP ~ cessão de Imó...
vel (Decreto nv 70.696, de 8 de
junho de 1972).
- Processamento Eletrônico Comissão (Decreto nv 70.370, de 5
de abril de 1972).
- Setor de Ciência
e Tecnologta
(Decreto nc 70.553. de 17 de maio
de 1972).
- MTPS - IPASE Reorganização
provisória (Decreto no 70.755,· de
23-6-72)
SERVIDOR PúBLICO

o

Agricultura
_ Cargos em Comissão - Funções
gratificadas (Decreto nv 70.756, de
23 de junho de 1972).
_ Conselho do Fundo Federal Agropecuário - Classificação - Anulação (Decreto nv 70.675. de 6 de
junho de 1972).
- Enquadramento
Retificação
(Decreto n" 70.444. de 19 de abril
de 1972).
- IBDF Quadro de Pessoal
Retificação (Decreto ns 70.443, de
19 de abril de 1972).
- INCRA _ Redistribuição de cargo (Decreto n? 70.413. de 14 de
abril de 1972).
- Redistribuição de cargo (Decreto
nv 70.441. de 19 de abril de 1972).
- Professores
hproveitamento
(Decreto nv 70.765, de 27 de junho
de 1972).
- Redistribuição de cargo (Decreto
nv 70.636. de 26 de maio de 1972) .
- Reintegração (Decreto nv 70.639.
de 29 de maio de 1972).
- Reintegração (Decreto nv 70.722.
de 19 de junho de 1972).
- SUNAB - Redistribuição de cargo (Decreto nv 70.442. de 19 de
abril de 1972).
<$>

Educação e Cultura

-

Criação de função (Decreto número 70.601, de 23 de maio de
1972) .
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-Funções gratificadas (Decreto número 70.447, de 25 de abril de
1972) .

- Instituto Joaquim Nabuco - Cargos em Comissão
Alteração
(Decreto nv 70.531, de 16 de maio
de 1972).

- Professor de Ensino Especializado -

Retificação

(Decreto nú-

mero 70.545, de 16 de maio

de

1972>'

-

-

-

<!> Interior

-

Comissão do Vale do S. Francisco - Enquadramento - Retificação (Decreto n- 70.769, de 27
de junho de 1972).
- DNER Redistribuição de cargo (Decreto nv 70.663, de 31 de
maio de 1972).
- DNOCS - Redistribuição de cargo (Decreto nv 70.662, de 31 de
maio de 1972).

Redistribuição de carga -- Retificação <Decreto nv 70.406, de 14
de abril de 1972).
Redistribuição de cargo (Decreto
nv 70.461, de 26 de abril de 1972).
Redístríbuiçâo de cargo (Decreto
n? 70.518, de 12 de maio de 19-72) ..

....., DNOS -

Redistribuição de cargo (Decreto
nv 70.519, de 12 de maio de 1972).

o

- Redistribuição de cargo (Decreto

Redistribuição de cargos (Decreto nv 70.3"50, de 29 de
março de 1972).
- .Território Federal do Amapá
Quadro do Pessoal (Decreto número 70.572, de 19 de maio de
1972) .

-

Redistrlouiçâo de cargo lação (Decreto n'? 70.709,
de junho de 1972).

Anude 13

Redistribuição de cargo (Decreto
nv 70.752, de 23
de junho de
1972) .

<ê> Fazenda

- Disponibilidade - Anulação (Decreto nv 70.648, de 29 de maio de
1972) .

_

ce

1972).

- Magistério - Alteração (Decre~ú
nc 70.593, de 23 de maio de 19'(2).
- Ministério PúbliCO - jte.üs-rtbuíçâo de cargo (Decreto nv 70.539,
de 16 de maio de 1972).
- Ministério Público - Redistribuição de cargos - Retificação (Decreto n- 70.541, de 15 de maio
-

de 1972).

- Exclusão de cargo (Decreto número 70.647, de 29 de maio de

-

1972) .
nv 70. 737~
1972) .

Redistribuição de cargo
(Decreto nv 70.692, de 8 de junho

DPF

de 1972).

- Enquadramento - Alteração (Decreto n? 70.740, de 20 de junho

- Exclusão

de
servidor (Decreto
de 20 de junho de

-

Ministério Público - Exclusão de
cargos (Decreto nv 70.554, de 17
de maio de 1972).
Ministério Público - Redistribuição de cargo (Decreto nv 70.556,
de 17 de maio de 1972)_
Redistribuição de cargo (Decreto
nv 70.352, de 3 de abril de 1972).
Redistribuição de cargo (Decreto
nv 70.432, de 18 de abril de 1972).
Redistribuição de cargos (Decreto
nv 70.466, de 27 de abril de 1972).
Redistribuição de cargo (Decreto
nv 70.676, de 6 de junho de 1972).

- R-edistribuição de cargos - Retificação (Decreto nv 70.403, de 13
de abril de 1972) .

-

- Redistribuição de cargo (Dect eto
n' 70.650, de 29 de maio de 1972).

-

o

o

Saúde

~

DNQS -

Indústria e Comércio

- Enquadramento
Retificação
(Decreto nv 70.652, de 30 de maio
de 1972).

Redistribuição de cargo

(Decreto nv 70.504, de 12 de maio
de 1972).

D? 70.u66, de 2 de junho de 1972).

-

Justiça

- DPF -

Redistribuição de cargos (Decreto ns 70.377, de 7 de
abril de 1972).
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-

DNER _ Tabela ele Gratfficaçâo
(Decreto nc 70.503, de 12 de maio
de 1972).
Enquadramento
Alteração (Decreto n? 70.514, de 12 ::1'3 "maío de
1972) .

Enquadramento - Alteracâo (Decreto nv 70.417, de 12 "de maio
de 1972).

-

"- Redistrfbuíção de cargo (Decreto
nv 70.768, de 27 de junho de 1972).

-

,0 Trabalho e Previdência Socicü

-

Enquadramento
Retificação
(Decreto n- 70.697, de 8 de junho
de 1972).

-

Funções gratificadas (Decreto número 70.354, de 3 de abril de
1972) .

CIP - Reclassifíoacão - Retificação (Decreto nv "70.664, de 31
de maio de 1972).
. - Extinção "de cargo .roecrcto número 70.542, de 16 de maio dê
1972) .

_ Redistribuição de cargo (Decreto
nv 70.634, de 26 de maio d-e 1972).

-

HSE Disponibilidade Anulacão
(Decreto nv 70.629, de 26 de maio
de 1972).

_

-

IPASE Alteracões no Quadro
(Decreto nv 70. 43{ de 18 de abril
de 1972).

% Presidência da República

-- IPASE - Redistribuição de cargo
(Decreto nv 70.452, de 25 de abril
de 1972).
-- IPASE - Disponibilida<::le Exclusão (Decreto nv 70.510, de 25
de maio de 1972).
-

IPASE - Enquadramento - Retificação (Decreto nv 70.764, de
27 de junho de 1972).

supressão de cargos (Decreto número 70.407, de 14 -Ie abril de
1972) .

_

EMFA Redistribuição de cargo (Decreto nv 70.351, de 29 de
março de 1972).

-

CNEN Quadro do Pessoal
Alteração (Decreto no '10.604, de
23 de maio de 1972).
CNEM - Redistribuição de cargo
(Decreto n? 70.685, de '1 do junho
de 1972).

-- IPASE - Aproveitamento - Anulação (Decreto nv 70.638. de 29
de maio de 1972).

SISTEMA NACWNAL
DE
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO Regulamentação (Decreto número 70.502; de 11 de maio de 1972).

-- Redistribuição de cargo (D-ecreto
n- 70.555, de 17 de maio de 1972).

T

-

Redistribuição de cargo (Decreto
nv 70.632, de 26 de maio de 1972).

-- -Secretarta da Previdência Social
- Cargos em Comissão (Decreto
nv 70.623, de 25 de maio de 1972).
-- Secretaria do Trabalho -- FUnções gratificadas (Decreto núme1'0 70 .:538, de 16 de maio de 1972).

-0 Transportes

TÉCNICO DE ADMINISTRAQÃO
Alteração do Regulamento - Artigo 50 (Decreto nv '10.6n, de 5
de junho de 1972).
TEMPO, INTEGRAL

Tribunal
Marítimo (Decreto nv 70.415, de
14 de abril de 1972).

TOURING CLUB DO BRASIL
Cessão de imóvel (Decreto número 70.649, de 29 de maio de
1972) .

DNER Redistribuição ele cargos (Decreto nv 70.369, de 5 de
abril de 1972).

TRA:BALlIO - ICOMI
Domingos
e feriados (Decreto nc 70.537, de
.
16 de maio de 1972).

. - DNER - Redistribuição de cargo
(Decreto nv 70.637, de 29, de maio
de 1972).

TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL _ Comissão InternunisteriaI - Atribuições (Decreto número 70.37n, de 6 de abril de 1972) .

DNER - Redístrthuíção ele caro·o
(Decreto n? 70.654, de 30 de mata
.de 1972).

TELECOMUNICAÇõES
Central
de telex Blumenau (Decreto
nv 70.412, de 14 de abril de 1972).

.-

366
-

Central de Telex

. ATOS

DO PODER EXECUTIVO

Fortaleza

(Decreto n? 70.582, de 22 de maio
de 1972) .

-

-

Microondas -

Governador Vala-

dares (Decreto nv 70.748,

de 22

de junho de 1972).

Central Telefônica - Vitória (Decreto n- 70.410, de 14 de abril
de 1972).

-

Conselho Nacional de Telecomu-

- Serviços públicos de telefonia

nicações -

Criação do CNC (Decreto nv 70.568, de 18 de maio
de 1972).

_ Micr<>ondas - Campinas (Decreto nv 70.401, de 13 de abril de
1972) .

_ Microondas - Fortaleza (Decreto nv 70.400, de 13 de abril de
1972) .

Microondas -

Magé (Decreto nú-

mero 70.749, de 22 de junho de
1972) .

Ceará (Decreto nv 70.481,
de maio de 1972).

de

5,

li
UNIVERSIDADES - ver Ensine.
URBANIZAlQAO Aforamento de
terreno - Espírito Santo (De-

creto nv 70.'543, de 16 de maio
de 1972).
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neiro de 1911, que concedeu
à empresa Brazilian Trade
Corporation autorização para funcionar na República
Federativa do Brasil. - Publicado no D. O. de 5 de

70.777 - Decreto de 3 de julho de 1972 - Transfere de

sede o 4Q Batalhão de Engenharia de Construção e dá
outras providências. - Publicadono D. O. de 4 de julho de 1972

3

70.778 - Decreto de 3 de julho de 1972 Abre à Presidência da ,República, em
favor do Departamento Administrativo do Pessoal CiCr$ 1.260.000,00, para reforço

de dotações consignadas no
vigente Orçamento. - Pu-

3

70.779 - Decreto de 3 de julho de 1972 - Concede honras de Chefe de Estado ao

Decreto de 4 de julho de 1972 - Revoga o Decreto nc 8.754, de 31 de maio
de 1911, que concedeu à empresa Gem Exploration Company autorização para runcionar na República Federativa do Brasil. - Publicado
no D. O. de 5-7-72
70.781 - Decreto de 4 de julho de 1972 - Revoga o Decreto nc 8.506, de 4 de ja-

4

Decreto de 4 de julho de 1972 - Revoga os Decretos TIS. 9.384, de 21 de fevereiro de 1912 e 9.577, de
8 de maio de 1912, que concederam à empresa Amazon
Land And Colonization Company autorização para funcionar na República Federativa do Brasil. - Publicado
no D. O. de 5-7-72

4

Decreto de 4 de julho de 1972 - Dispõe sobre
alterações
no
Quadro· de
Pessoal da Superintendência
Nacional do Abastecimento e
dá outras providências. Publicado no D. O. de 6 de
julho de 1972

6:

Decreto de 4 de julho de' 1972 - Retifica os
Decretos ns. 55.276, de 22 de
dezembro de 1964, 64.698, de
13 de junho de 1969, 65.893,
de 17 de dezembro de 1969, e
65.895, de 19 de dezembro
de 1969, relativos a enquadramento e reclassificação
de cargos integrantes do
Quadro de Pessoal do Ministério da Saúde. - Publicado
no D. O. de 6-7-72

6

70.783 -

Marechal Humberto de Alencar Castello
Branco,
por
ocasião da trasladação de
seus restos mortais. - Publicado no D •.o. de 4 de julho de 1972

. ... ...

70.782 -

vil, o crédito suplementar de

blicado no D. O. de 4 de julho de 1972

julho de 1972

4

70.784 -

70.780 -

4
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70.785 - Decreto de 4 de julho de 1972 Retifica os
Decretos ns . 53.312, de 16 de
dezembro de 1963, que apro-

vou

o

enquadramento das

funções da Tabela Numérica

Especial de Mensalista e ..
:54.359, de 30 de setembro de

1964, que classificou os cargos de nível superior da Parte Suplementar do Ministé-

rio da Saúde, retificado pelo
de nv 65.895. de 19 de de-

zembro de 1969, e dá outras
providências.

Publicado

no D. O. de 6 e retificado
no de 14-7-72

7

70.786 - Decreto de 4 de julho de 1972 - Dispõe sobre

o aproveitamento de servidores no Departamento de Polícia Federal, e dá outras
providências.
Publicado
no D. O. de 5-7-72 o . ' • • • • •

8

70.787 - Decreto de 4 de julho de 1972 ----.. :. Concede à Cerâmica Martini S. A. o direito de lavrar argila no mu-

nicípio de Mogi-Guaçu, Estado de São Paulo. - Publicado no D. O. de 5 de julho de 1972 .. . . . . . . . . . . . .. .
70.7'88 - Decreto de 4 de julho de 1972 - Altera os Decretos ns. 61.422, de 2 de outubro de 1967, 62.251, de 9 de
fevereiro de 19·68 e 66.553,
de 11 de maio de 1970, que
abrangem as partes Permanente e Especial do Quadro
de Pessoal do extinto serviço
de Alimentação da Previdência Social, e dá outros providências. Publicado no
D. O de 5-7-72 ...... ....
'70.789 - Decreto de 4 de julho de 1972 - Dispõe sobre
a execução do Protocolo
Adicional
Ampliatórío
do
Setor Industrial do Ajuste
de Complementação nc 14
sobre produtos do setor de
Refrigeração e Ar Condicionado e Alparelhos Elétricos,
Mecânicos e Térmicos de Uso
Doméstico, concluído, entre o
Brasil e o México. - Publicado no D. O. de 6 de julho de 1972

8

9

10

Págs.
7ú.790 - Decreto de 4 de julho de 1972 - Dispõe sobre
a execução do
Protocolo
Adicional
Ampliatõrio
do
Programa de Liberação
do
Ajuste de Complementação
nv 14, sobre produtos do setor das Indústrias de Refrigeração e Ar Condicionado e
Aparelhos Elétricos, Mecânicos e Térmicos de Uso Doméstico, concluido entre o
Brasil e o México. - Publicado no D. O. de 6 de julho de 1972
11
70.791 - Decreto de 4 de julho de 1972 - Altera o Deereto n? 63.566, de 6 de novembro de 1968, que aprovou o enquadramento
dos
servidores do Ministério da
Marinha, beneficiados pelo
parágrafo único do artigo 23
da Lei nc 4.069, de 11 de junho de 1962, retificado pelo
Decreto no 65.630, de 24 de
outubro de 1969, e dá outras
providências.
Publicado
no D. O. de 5-7-71 ........
12
70.792 - Decreto de 4 de julho de 1972 - Dispõe sobre
funções gratificadas do Departamento do Pessoal do
Instituto de Previdência e
Assistência dos Servidores do
Estado (IPASE), e dá outras
providências.
Publicado
no D. O. de 10-7-72 ..... ~.
70.793 - Decreto de 4 de julho de 1972 - Transfere as
atribuições do Escritório da
Reforma Administrativa e
dá outras providências.
Publicado no D. O. de 5 de
julho de 1972

13

70.794 - Decreto de 5 de julho de 1972 - Aprova o Regulamento do Departamento
Geral do Pessoal, do Ministério do Exército, e dá outras providências. Publicado no D. O. de 6 de julho de 1972

13

70.795 - Decreto de 5 de julho de 1972 - Aprova o Regulamento da Lei número
5.756-71, que dispõe sobre o
Ensino no Exército. - Publicado no D. O. de 6 de
julho de 1972

15
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bínetes Militar e Civil da Pre-

70.796 - Decreto de 5 de julho de 1972 - Revoga o De-

creto ne 8.085, de 7 de julho de 1910, que concedeu à

empresa The Brazil North
EMtern Rai1ways, Limited
autorização para funcionar
na República Federativa do
Brasil. - Publicado no D.a.
de 6 de julho de 1972 ......

70.797 - Decreto de 5 de julho de 1972 - Revoga o Decreto no 61. 546, de 17 de outubro de 1967. - Publicado
no D. O. de 6-7-72
70.798 - Decreto de 5 de julho de 1972
Concede à
S. A. de Cimento, Mineração
e
Cabotagem "CIMIMAR" o direito de lavrar

21

21

cálcário, no município de Pinheiro Machado, Estado do
Rio Grande do Sul. - Publicado no D. O. de 6 de julho de 1972

70.799 - Decreto de 5 de julho
de 1972. - Concede reconhecimento à Faculdade de Ciências Contábeis - Salvador
-BA. Publicado no Diário Oficial de 6-7-1972
70.800 - Decreto de 5 de julho
de 1972 - Dispõe sobre con ~
cessão de prêmios literários.
- Publicado no D.O. de 6 de
julho de 1972
70.801 - Decreto de 5 de julho
de 1972 - Declara de utilidade pública as instituições que
menciona. - Pub. no D.O.
de 6-7-1972
70.802 - Decreto de 5 de julho
de 1972 - Declara de utilidade pública as entidades que
menciona.
Publicado no
D. O. de 6-7-1972
70.803 - Decreto de 5 de julho
de 1972 - Concede a Minérios Metalúrgicos do Nordeste
Ltda. o direito de lavrar minério de manganês, no município de Lícínío de Almeida,
Estado da Bahia. Publicado no D. O. de 6-72
70.804 - Decreto de 5 de julho
de 1972 - Dispõe sobre a concessão de diárias aos servidores civis em exercício nos Ga-

21

22

23

23

24

24

sidência da República. - Publicado no D. O. de 6-7-72 ..

25

70.805 - Decreto de 5 de julho
de 1972 - Prorroga o prazo
da concessão, para uso exclusivo da Cachoeira do Furado, no rio Taquaraçu, outorgada à Companhia Siderúrgica Belgo Mineiro. - Publi ~
cada no D. O. de 6-7-72 .....

26

70.806 - Decreto de 5 de julho
de 1972 - Abre ao Ministério da Justiça, em favor do
Conselho Penitenciário Federal, o crédito suplementar
de Cr$ 110.200,00, para reforço
de dotação consignada no vigente Orçamento. - Publicado no D. O. de' 6-7-72

26.

70.807 - Decreto de 5 de julho
de 1972 - Abre ao Ministério da Justiça, em favor de
diversas unidades orçamentárias, o crédito suplementar de
Cr$ 2.568.700,00, para reforço
de dotações consignadas no
vigente Orçamento. - Publicado no D. O. de 6-7-72 .....

27

70.808 - Decreto de 5 de julho
de 1972 .:....- Autoriza o Serviço
do Patrimônio da União a
aceitar a doação do domínio
útil do terreno que menciona,
no Estado do Rio de Janeiro.
- Pub. no D. O. de 6~7-72 ..

29

70.809 - Decreto de 6 de julho
de 1972 - Concede autorização ao Consórcio Amsterdamsche Ballast Bagger en
Grond (Amsterdam Ballast
Dredgtng) N.V. e SOTEP Sociedade Técnica de Perfuração Ltda., para operar em
águas brasileiras com a dragá
"Prins Der Nederlanden", de
bandeira inglesa, nos serviços
de dragagem do canal de
acesso ao Terminal Mariti ~
mo Almirante Barroso, no Estado de São Paulo. - Publicado no D. O. de 7-7-72 ....

29

70.810 - Decreto de 7 de julho
de 1972 - Autoriza o funcionamento do curso de Ciências Biológicas da Faculdade
de Filosofia, Ciências e Le-
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tras "Barão de Mauá", de Ribeirão Preto - SP. - Publicado no D. O. d-e 7-7-72 .....

30

70.811 - Decreto de 7 de julho
de 1972 - Autoriza o funcio-

namento da Escola de Enge-

nheiros de Operação Vale do
Aço - Coronel Fabriciano -

Minas Gerais -

Publicado no

D. O. de

7-7-72
70.812 - Decreto de 7 de julho
de 1972 - Autoriza o fundo':'
namento da Faculdade de Ciências Contábeis de Rio Claro
- SP. - Publicado no Diário
Oficial de 7-7-72

30

30

Decreto de 7 de julho
de 1972 - Concede reconhecimenta à Faculdade de Ciências e Letras de Bragança
Paulista - São Paulo. - Pu-

'70.813 -

blicado no D. O. de 7-7-72 "

31

lecer uma estação de radiodi-

70.815 - Decreto de 10 de Julho
de 1972 - Dispõe sobre as
Delegacias Regionais do Ministério da Educação e Cultura e dá outras providências.
- Publicado no D. O. de 14
de julho de 1972

31

35

Decreto de 12 de julho de 1972
Concede à
Aguas Minerais Itaperoá S.A.
- AMISA o direito de lavrar
água mineral no município de
São Cristóvão, Estado de Sergipe. - Pub. no D. O. de 13
de julho de 1972
70.822 - Decreto de 12 de julho de 1972 - Concede o SOMICOL S.A. Mineração, Comércio e Indústria o direito de
lavrar minério de manganês,
no município de Maraú, Estado. da Bahia. - Publicado
no D.O. de 13, repub. 21Qr-7 e
retif. 4-8-72

36

37

Decreto de 12 de julho de 1972 - Concede à SOMICOL S.A. Mineração Comércio e Indústria o direito
de lavrar minério de manganês no município de Maraú,
Estado da Bahia. - Publicado no D. O. de 13 e repub. no
de 20-7-72

38

Decreto de 12 de julho de 1972 - Declara de utilidade pública, para fins de
constituição de servidão administrativa, uma faixa de
terra destinada a passagem
de linha de transmissão, no
Estado do Rio Grande do Sul.
- Pub. no D.a. de 13-7-72..

39

70.823 -

31

70.816 - Decreto de 10 de julho de 1972
Redistribui
cargos com os respectivos
ocupantes, para a Universidade Federal de Goiás, e dá outras providências. - Publicado no D. O. de 11-7-72

33

70.817 - Decreto de 10 de julho de 1972 - Extingue cargos no Quadro de Pessoal do
Ministério da Justiça. - Publicado no D. O. de 11-7-72 ..

33

70.818 - Decreto de 11 de julho de 1972 - Autoriza o funcionamento da Faculdade de.
Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis de
Aracaju - Sergipe. Publicado no D. O. de 11-7-72 .,

34

70.820 - Decreto de 12 de julho de 1972 - Concede à SOMICOL S.A. Mineração Comércio e Indústráa o direito
de lavrar mmérío de manganês - no município de Maraú,
Estado da Bahia. - Publicado no D. a. de 13 e retificado no de 20-7-72
70.821 -

70.814 - Decreto de 7 de julho
de 1972 - outorga concessão
à Televisão Cultura de Maringá Limitada, para estabefusão de sons e imagens (televisão) na cidade de Maringã, Estado do Paraná. - Pu..;.
blicado no D. O. de 10-7-72 "

Págs.
Decreto de 12 de julho de 1972 - Publica os índices de atualização monetária dos salários dos útímos
24 (Vinte e quatro) meses, na
forma estabelecida na Leí
n? 5.451, de 12 de junho de
1968, e dá outras providências.
- Pub. no D. O. de 13-7-72 ..

70.819 -

34

'10.824 -

70.825 - Decreto de 12 de julho de 1972 - Concede à Extração, Transporte e Comé~
cio de Minérios Ltda., o direito de lavrar minério de
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ferro no murucipio de Itabira, Estado de Minas Gerais.
- Pub. no D. O. de 13-7-72 ..
70.826 - Decreto de 13 de julho de 1972 - Altera a redação do artigo 4'{ do Decreto
nv 70.067, de 26 de janeiro de
de 1972, e dá outras providências. - Pub. no D. O. de 14
de julho de 1972
70.827 - Decreto de 13 de julho de 1972 - Dispõe sobre
alteração do enquadramento
de servidores do extinto Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística e dá outras providências. - Pub. no Diário
Oficiai de 14-7-72

40

41

D. O. de 17-7'-72

Decreto de 13 de julho
de 19'72 - Dispõe sobre a renovação das licenças de funcionamento das estações de
de telecomunicações - Publicado no D. O. de 14-7-72 ....
70.830 - Decreto de 13 de julho
de 1972 - Abre ao Ministério
da Saúde o crédito suplemen..
tar de Crê 16.000.000,00 para
reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento. Publicado no D. O. de 14-7-72
70.831 - Decreto de 13 de julho
de 1972 - Concede autorização à organização "woorts
Hole Oceanographtc Instrtutlon" para operar no mar territorial do Brasil com o navio
"Atlantis II, de bandeira norte-americana, nas pesquisas
que especifica. Publicado
no D. O. de 14 e retificado
no de 18-7-'72
:.......
70.:832 - Decreto de 13 de julho
de 19'72 - Retifica o Decreto
nv 63.566, de 6 de novembro
de 1968', que provou o enquadramento definitivo dos servidores do Ministério da Mari..
nha, beneficiados pelo parágrafo único do artigo 23, da

Decreto de 14 de julho
de 19'72 - Autoriza o funcionamento de cursos da Faculdade de Educação, Filosofia,
Ciências e Letras "Senador
Flaquer", São Paulo. - Publicado no D. O. de 17-7-72 ..
70.83'5 - Decreto de 14 de julho
de 1972 - Autoriza o funcionamento da Faculdade de
Administração de Empresas
de Catanduva, Estado de São
Paulo - Publicado no D. O.

45

45

70.834 -

42

70.828' - Decreto de 13 de julho
de 1972 - Autoriza o funcionamento da Escola de Engenharia, mantida pela Associação Universitária Veiga de
Almeida - Rio de Janeiro,
GB. - Publicado no D. O. de
14-7-7Q . •...................

Lei nv 4;069, de 11 de junho
de 1962, e dá outras providências. - Publicado no D. O. de
14 e retificado no de 18 de
julho de 19721.
70.833 - Decreto de 14 de julho
de 1972 - Autoriza o funcionamento da Faculdade de
Administração São Marcos São Paulo
Publicado no

de 17-7-72'
42

70.829 -

42

43

44

46

46

70.836 - Decreto de 14 de julho
de 1972 - Concede reconhe-

cimento ao curso de Medicina
da Faculdade de Ciências da
Saúde da Universidade de
Brasília. - Publicado no D. O.
de 17-'7-72 .
70.837 - Decreto de 14 de julho
de 1972 - Retifica o Decreto
nv 68'.833, de 6 de julho de
de 1971, que alterou enquadramento no Instituto Nacional de Previdência Social, do
pessoal dos extintos Institutos
de Aposentadoria e Pensões,
e dá outras providências. Publicado no D. O. de 17-7-'712.
70.838 - Decreto de 17 de julho
de 1972 - Transforma função
gratificada no Quadro de Pessoal - Parte Permanente do Ministério da Educacão e
Cultura, e dá outras providências - Publicado no D. O.
de 18-7-'7'2
70.839 - Decreto de 17 de julho
de 1972 - Retifica o Decreto
nv 60.938, de 4 de julho de
1967, que aprovou o Quadro
Vnico de Pessoal da Universidade Federal de Minas Gerats.. e dá outras providências.
Publicado no D. O. de 18
de julho de 19'72.
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47
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70.840 - Decreto de 17 de .julhc
de 1972 - Altera o Decreto

nv 61.418, de 2 de outubro de
1961, que aprovou o Quadro
rrníco de Pessoal de Universidade Federal do Espírito Santo, e dá outras providencias.

- Publicado no D. O. de 25
de julho de 1972.

70.841 -

48

Decreto de 17 de julho

de 1:972' -

Retifica o Decreto

nv 60.986, de 11 de julho de

de 1967, que aprovou o Quadro único de Pessoal da Universidade Federal de Juiz de
Fora, e dá outras providências. - Publicado no D. O.
de 21-1-72

48

70.,842 - Decreto de 17 de julho
de 1972 - Retifica o enquadramento de funcionário do
Ministério da Educação e
Cultura, reclassifica cargos do
Quadro de Pessoal desse Ministério e dá outras providências - Publicado no D. O,
de

18-7-72

49

70.843 - Decreto de 171 de julho
de 1-972 - Altera o Decreto
nv 62.794, de 30 de maio de
de 196&,que retificou o de
nv 60.986, de 11 de julho de
de 1:967, que aprovou o Quadro único de Pessoal da Universidade Federal de Juiz de
Fora. - Publicado no D. O.
de 18-7-72

70.844 - Decreto de 17 de julho
de 1972 - Altera o Decreto
n? 61. 583, de 20 de outubro de
1967, que aprovou o Quadro
tJnico de Pessoal da Universidade Federal Rural do Rio
de Janeiro, e dá outras providências.
Publicado no
D. O. de 2'5-7 e retificado no
de 4 e 14-8-'72.
70.845 - Decreto de 17' de julho
de 1972 - Concede a Cimento
Itaú de Corumbá S. A. o direito de lavrar calcário no
município de Corumbá, Estado de Mato Grosso - Publicado no D. O. de 18-7'-72.
70.846 - Decreto de 17 de julho
de 1972 - Concede à Mineração Nigri Ltda. o direito de
lavrar caulím no munícípíc

50

Págs.
de São Paulo, Estado de São
Paulo. - Publicado no D. o.
de 18-7-72
'70.847 - Decreto de 17 de julho
de 1972 - Autoriza o tuncíonamento da Faculdade Espiríto-santense de Administração. - Publicado no D. O.
de 18-'7-72

51

52

70.848- - Decreto de 17 de julho
de 1972 - Autoriza o funcionamento da Faculdade de ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis, da Fundação Universitária Municipal
de São João Del Rei - MG.
- Publicado no D. O. de 18
de julho de 19'72.
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70.849 - Decreto de 19 de julho
de 1972'
Dispõe sobre o
Quadro de Pessoal do Ministério dos Transportes, e dá
outras providências. - Publicado no D. O. de 28-7-n
(Suplemento) .

53

70A~50

- Decreto de 19 de julho
de 1-9'72: - Exclui do Quadro
de Pessoal do Ministério da.
Fazenda cargos, com os respectivos ocupantes, oriundos
do extinto SAPS - Publicado
no D. O. de 20-7-72

54

70.851 - Decreto de 19 de julho
de 197-2 - Cria a Secretaria
de Tecnologia Industrial, no
Ministério da Indústria e do
Comércio, e dá outras providências.
Publicado no
D. O. de 21)-7-72'

50

52

70.852 - Decreto de 20 de iulhc
de 19·72 Dispõe sobre a
aplicação do Programa de
Acompanhamento fixado pelo
Decreto nv 68.993', de 28 de
julho de 1971, aos Planos Nacionais de Desenvolvimento
instituídos pelos Atos Complementares nv 43, de 29' de
janeiro de 1969, e nv 76, de
21 de outubro de 1969.Publicado no D. O. de 21 de
julho de 19'12.
70.853 - Decreto de 20 de julho
de 1972 - Concede a P. Amaral Sobreira, firma individual
o direito de lavrar minério de
ferro no município de Antônio
Dias. Estado de Minas Gerais.
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- Publicado no D. O. de 21
de julho de 197:2.
57
70.854 - Decreto de W de julho
de 1972 - Declara de utilidade publica as instituições
que menciona. Publicado
no D. O. de 21~7-72 ••......
53
70 . .&55 - Decreto de 21 de julho
de 1972 - Regula a execução
do disposto nos artigos 15,
16 e 17 da Lei ns 5.740, de 1
de dezembro de 197'1. - Publicado no D. a. de 24-7-72.
59
70.856 - Decreto de 21 de julho
de 1972· - Retifica o Quadro
único de Pessoal da Universidade Federal de JlÚZ de
Fora, e dá outras providências. - Publicado no D. O. de
25-7-72. .

60

70.85·7 - Decreto de 21 de julho
de 1972 - Retifica o Decreto
nv 69.034, de 9' de agosto de
19-7,1, que incluiu nas relações

de que trata o Decreto numero 55.244, de 21 de dezembro de 1-964, os cargos de Professor de Ensino Especializado, e dá outras providências.
-- Publicado no D. a. de 25
de julho de 197'2.
70.858 - Decreto de 24 de julho de 1972 - Aprova a Tabela de Empregos destinada a
atender às atividades do Serviço de Tarifa do Ministério
do Exército, institui o referido Serviço e dá outras providências
Publicado no
o.o, de 25 de julho de 1972
70.859 - Decreto de 25 de julho de 1972 - Altera os Decretos que menciona e dá outras providências Publicada no D.a. de 27 de julho
de 1972
70.860 - Decreto de 25 de julho de 1972 - Declara de in-

teresse social, para fins de
desapropriação pelo Departamento Nacional de Obras
Contra as Secas, a área de
terreno necessária à implantação do Projeto de Irrigação do Vale do Itapicuru,
abrangendo parte dos municipios de Arací, Tucano, Quinjingue, Queimados e Santa
Luz, no Estado da Bahia -
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61

Págs.
Publicado no D.a. de 26 de
julho de 1972
63
70.861 - Decreto de 25 de julho de 1972
Estabelece
prioridade quanto à política
de valorização do trabalhador
- Publicado no D.a. de 26 de
julho de 1972
63
70.862 - Decreto de 25 de julho de 1972 - Abre ao Ministério da Fazenda em favor
do Primeiro e Terceiro Conselho de Contribuintes, o crédito suplementar de
.
Cr$ 234.500,00, para reforço
de dotações consignadas no
vigente Orçamento - Pühltcada no D.a. de 26 de julho
de 1972 ..

Decreto de 25 de julho de 1972 - Abre ao Ministério do Interior, em favor
da Secretaria Geral - Entidades Supervisionadas, o crédito suplementar de
.
Cr$ 7.900.000,00, para reforço
de dotações consignadas no
vigente orçamento - Publicado no D.a. de 26 e retificado no de 8 de agosto de 1972
70.864 - Decreto de 25 de julho de 1972 - Abre ao Ministério da Educação e Cultura,
em favor de Diversas Unidades o crédito suplementar de
Cr$ 1.858.400,00, para reforço
de dotações consignadas no
vigente Orçamento - Publicado no D.a. de 26 de julho
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.
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providências - Publicado no
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70.874 - Decreto de 25 de julho de 1972 - Declara de uti-

Pàçs,
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cional de Clubes 4-S, com
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de 1972
70.885 - Decreto de 28 de jUlho de 1972 - Regulamenta a
isenção do Imposto Único sobre Combustíveis e Lubrificantes Líquidos e Gasosos
incidente sobre o combustível consumido por embarcações de pesca, prevista no
art. 29 do Decreto-lei número
1. 118, de 10 de agosto de 1970

76

77

77

78

80

81

Págs ,

- Publicado no D.a. de 28
de julho de 19'('2

81

70.886 - Decreto de 28 de julho de 1972 - Autoriza o funcionamento da Escola de Administração de Empresas da
Bahia - Salvador - BA Publicado no D.a. de 31 de
julho de 1972
82
70.887 - Decreto de 28 de julho de 1972 - Retifica o Decreto n Ç 69.781-71, referente
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de 31 de julho de 1972 .....
83
70.890 - Decreto de 28 de julho de 1972 - Altera o Plano Geral da Convocação para
o Serviço Militar Inicial nas
Forças Armadas no ano de
1973, aprovado pelo Decreto
nv 70.585, de 22 de maio de
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de 10-8-72

158

Decreto de 9 de agosto de 1972 - Extingue o Curso de Informações da Escola
Superior de Guerra e dá outras providências. - Publicado no D.O. de 10-8-72 ...

158

Decreto de 9 de agosto de 1972 - Dispõe sobre a
revisão do Quadro de Pessoal
do Departamento Nacional de
Obras de Saneamento e dá
outras provídêncías . - Publicado no D.a. de 14 e retificado no de 16-8-72 .....

159

70.959 -

Decreto de 10 de
agosto de 1972 - Dispõe sobre recolhimento de díferenças de preços sobre estoques
de trigo e dá outras providências.
Publicado no

70.960
155

70.954 -

de 11-8-72 .

11-8-72

70.958 -

70.952 -

Decreto de 9 de agosto de 1972 - Retifica aproveitamento de disponível no
Quadro de Pessoal do Ministério da Marinha. - Publicada no D.O. de 10-8-72 ..

de

70.957 -

142

'10.951 - Decreto de 9 de agosto de 1972 - Regulamenta a
Lei n? 5.768, de 20 de dezembro de 1971, que dispõe sobre
a distribuição gratuita de prê-

mios, mediante sorteio, valebrinde ou .concurso, a título
de propaganda, e estabelece
normas de proteção à poupança popular. - Publicado
no D.a. de 10 e retificado
no de 16-8-72 .. '. . . . . . . . . . . .

Págs.

nal Amplíatôrio do Programa
de Liberação do Ajuste de
Complementação no 15, sobre
produtos da Indústria Químico-Farmacêutica,
concluído
entre a Argentina, o Brasil e
o México. - Publicado no

Decreto de 8 de agosto

ti.o . de 11-8-72

159

Decreto de lO de
agosto de 1972 - Abre à Justiça Eleitoral, em favor de
diversos Tribunais Regionais
Eleitorais, o crédito suplementar de Cr$ 3.116.100,00,
para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. - publicado no D.O.

70.961

156

de

11-8-72

161

XVII

1NDICE

Págs.

Decreto de 10 de
agosto de 1972 - Dispõe sobre funções gratificadas do
Quadro de Pessoal - Parte
Permanente - do Ministério
do Trabalho e Previdência
Social, e dá outras providências. - publicado no D.o.

70.962 -

de

14-8-72

70.963 -

165

Decreto de 11 de
agosto de 1972 - Dispõe sobre o Quadro de Pes_soal do
Ministério das Relações Exteriores' e dá outras providências. - Publicado no D.O.
28-8-72

70.965

de

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

166

D.O.

Decreto de 14 de
agosto de 1972 - Redistribui

Decreto de 14 de
agosto de 1972 - Autoriza
estrangeiros a adquirirem direitos sobre os terrenos que
menciona. - Publicado no

de 15-8-72
166

166

169

167

170

Decreto de 14 de
agosto de 1972 - Concede a
Cerge Serbinenko e Cía.. Li-

70.975

mitada o direito de lavrar
amianto no município de Rio
Pomba, Estado de Minas Gerais. - Publicado no D.O.
de 15 e retificado no de 21
de agosto de 1972
;.

170

Decreto de 14 de
agosto de 1972 - Concede à
Mineração Rio Branco S. A.
o direito de lavrar talco no
município de Cananéla, Estado de São Paulo. - Publicado no D.O. de 15-8-72 ..

171

70.976

Decreto de 11 de
agosto de 1972 - Autoriza a
efetivação da doação dos imóveis que menciona, situados
em Cuiabá, Estado de Mato
Grosso. - Publicado no D.O.

70.969

169

Decreto de 14 de
agosto de 1972 Declara
nulo decreto de caducidade de
lavra, na parte que menciona. - Publicado no D. O .

70.968

de 14-8-72

Decreto de 14 de
agosto de 1972 - Concede reconhecimento à Faculdade de
Filosofia, Ciências e Letras
de Barbacena - Minas Gerais. - Publicado no D. O.

70.974

-

de 18-8-72

169

D.O. de 15-8-72

Decreto de 11 de
agosto fie 1972 - Dispõe sobre alterações no enquadramento de funcionários de nível superior do Ministério da
Aeronáutica e dá outras providências. Publicado no

70.967

Decreto de 14 de
agosto de 1972 - Concede reconhecimento à Faculdade de
Direito "Padre Anchieta", de
.Iundiaí - SP. - Publicado
no D.O. de 15-8-72 .

70.973

-

14-8-72

168

de 15-8-72

Decreto de 11 de
agosto de 1972 - Publica os
índices de atualização monetária dos salários dos últimos 24 (vinte e quatro) meses, na forma estabelecida na
Lei no 5.451, de 12 de junho
de 1968, e dá outras providências. - Publicado no D.O.

70.966

Decreto de 14 de
agosto de 1972 - Concede reconhecimento da Faculdade
de Ciências Econômicas de
Joinville - Santa Catarina.
- publicado no D. O. de 15
de agosto de 1972

70.972 -

165

Decreto de 11 de
agosto de 1972 - Autoriza o
funcionamento da Faculdade
de Administração de Empresas de Jaú - São Paulo. Publicado no D.O. de 14 de
agosto de 1972 . . . . . . . . . . . .

167

70.971

70.964 -

de

D.O. de 15-8-72

70.970 -

164

Decreto de 10 de
agosto de 1972 - Revoga os
Decretos ns , 58. 698, de 22 de
junho de 1966 e 61.284, de 5
de setembro de 1967. - Publicado no D.O. de 14-8-72

Págs.

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

-

Decreto de 14 de
agosto de 1972 - Concede à
Magnesita S.A. o direito de

70.977

-
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Págs.

Págs.

lavrar argila no Município de
Poços de Caldas, Estado de
Minas Gerais. Publicado
no D.a. de 15-8-72 ..
0

•••

".

Decreto de 14 de
70.978 agosto de 1972 - Concede à
Mineração Boquira S.A. o
direito de lavrar minério de
chumbo no município de Boqulra, Estado da Bahia. Publicado no D. O. de 15 de
agosto de 1972

172

172

de constituição de servidão
administrativa, faixas de terra destinadas à passagem de
ramal de linha de transmis-

70.980 agosto

Decreto
de

1972

de
-

14

175

Decreto de 16 de
agosto de 1972 --- Dlspbe sobre retificação de enquadramento de Iuncionárlos do Ministério da Educação e Cultura e dá outras providências.
Publicado no D. O. de
......... .
17-8-72 .

176

Decreto de 16 de
agosto de 1972 _.- Declara zonas prioritárias, nus Estados
de São Paulo, Rio de Janeiro
e Guanabara, para Iíns de
reforma agrária, e dá outras
providências. -- Publicado no
D.a. de 17-8-72

176

de 16 d~
agosto de 1972 -- Concede a
lBACIP rndústráa Barbalhense de Cimento Portland S.A. o direito de lavrar
calcário no
nnmícl pio de
Barbalha, no Estado do Ceará. Publicado no D.O.
de 17-8-72

177

Decreto de 17 de ageto de 1972 - Altera o Quadro de Pessoal do Ministério
do Exército e dá outras providências.
Publicado no
D.O. de 28--8-72
,

178

Decreto de 17 de
70.989 agosto de 1972 - Concede fi,
MINEBRA .- Minérios Brasileiros S. A. - Mineração e
Industrialização o direito de
lavrar magneaita e talco no
município de Brumado, Estado da Bahia. - Publicado no
D. O. de 1'8 de agosto de 19'7~

1:79

Decreto de 17 de
agosto de 1972 ~ Concede a
José Biondi Sobrinho, firma
individual, o direito de lavrar bauxita no município de
de Lavrinhas, Estado de São
Paulo. - Publicado no D.O.
de 18-8-72

180

70.986

173

de

Incluã

cargos em corrussao e funções
gratificadas no Quadro de
Pessoal
Parte Perma-

70.987

nente do Instituto de
Previdência e Assistência dos
Servidores do Estado, e dá
outras providências. - Publicado no D.O. de 15-8-72
70.981 - Decreto de 14 de
agosto de 1972 -- Dá nova
redação ao item J do artigo
4'" do Decreto nv 70.913, de 2
de agosto de 1972, que dispõe
sobre a transformação em
sociedade de economia. mista
da Empresa Brasileira de Telecomunicações EMBRATEL. - Publicado no D. O.
de 15-8-72

175

Decreto de 15 de
70.982 agosto de 1972 - - Transfere
a concessão outorgada pelo
Decreto nv ;:;5.756, de I'! de
julho de 1954. -- Publicado
no D.a. de 16-8-72·

175

Decreto

-

70.988 -

70.990
Decreto de 15 de
agosto de 19'72 - Estabelece
normas para 0S progra~~s de
fabricação da indústria automobilística e da indústria de
tratores.
Publicado no
D.a. de 16-3-72 ... .......

Decreto

-

70.985

Decreto de 14 de
70.979 agosto de 1972 - Declara de
utilidade pública, para fins

são, no Estado de São Paulo.
- Publicado no D.a. de 15
de agosto de 1970

de 15 de
agosto de 19'.2 - Torna sem
efeito aproveitamento de disponível no Qu:tdl'o de Pessoal
do Ministério da Marinha e
cassa a díaponibilídade do
mesmo. - Publicado no D.O.
de 16-8-72 ........ ........

70.984

70.983

175

-
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l'ágs.
'70.991 Decreto de 17 de
agosto de 1972 ,- Concede a
José Peres de Moura, Erma
individual, o dlretfo de lavrar
grafita no município de Arcos, Estado de Mlnaa Gerais. - Publicado no D.O ..
de 18-8-72

181

'70.992 Decreto ele 1"7 de
agosto de 1972 _. Concede à
Empresa Aguas Minerais do
Pagé Ltda. o direito de lavrar água mineral no munictpío de Sobral, Estado do
Ceará. - Publicado no Ir.O,
de 18-8-72 .
.

183

'70.993 Decreto de 17 ele
agosto de 19'1'2 -- Concede à
Comércio e Mine..»ção Itabirito Ltda. o direito de lavrar
minério de ferro no município de Brumadinho,
Estado
de Minas Gerais. - Publicado no D.a. de 18-8-72

184

70.994 Decreto de 17 de
agosto de 19'12 - Concede à
Companhia Ma.terlada Sulfurosos MATSULFUH, o
direito de lavrar calcário em
Brasília, Disbrtto
Pederal..
Publicado no D.a. de 18 de
agosto de 1972

135

Decreto de 17 de
agosto de H'72
Concede
reconhecimento à Faculdade
de Filosofia, Ciências e Letras de Barra. do Píraí RJ. Publicado no D . O .
de 18-8-72

186

~iO.9g5

-

70.996 Decreto de 17 de
agosto de 1572 -- Autoriza o
funcionamento elos cursos de
Estudos Sociais e Cíôncías, da
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Botucatu,
Estado de São Paulo.
Publicado no D. O. de 18 de
agosto de 1972

blíoteconcmía -

187

70.999 Decreto de 17 de
agosto de 13'12 - Institui o
Programa do Troptco úmido e dá outras provtdêncías.
Publicado no D. O. de 1B de
agosto de :i.Wf2 ..••...•.....

187

71. 000 Decreto de 18 de
agosto de 1972 ._- Retifica o
Quadro 'único de Pessoal da
Universidade Federal do Rio
de .Ianeíro, aprovado pelo
Decreto número 60.455, de
13 de marco de HH37, e dá
outras provídências . -- Publicado no D . O . de 21 de
agosto de 1972 ..

188

71. 0011 Decreto de 21 de
agosto de 1972
-c-Abre ao
Ministério da Aeronáutica o
crédito suplementar de
Cr$ 17.358.100,00, para reforço de dotações consignadas
no vigente Orçamento - Publicado no D. a. de 22-8-72

189

- ' Decreto de 21 de
agosto de 1972 .- AIJr3 à Justiça Federal de 1 ~ Instância
o crédito suplementar de ...
Cr$ 4.001.000,00 para reforço de dotações consignadas
no vigente Orçamento.
Publicado no D. (I. de 22 de
agosto de 1972

190

71.rC'Ü2'

71. 003

186

70.997 Decreto de 17 de
agosto de 1972 Concede
reconhecimento aos cursos
de
Administração,
Física,
Arquitetura, Geolcgta e BiPublicado no D.a.
agosto de 1872

70.998 Decreto de 1'1 de
agosto de 18'12 ..- Declara de
utilidade publica, as instituições que menciona. -- Publicado no D.a. de 18 de
agosto de 1972

UFPA. de 18 de
186

-- Decreto de 21 de
agosto de 1972 - Retífica o
Decreto nv 70.778, de 3 de julho de 1972, que abre à Presídência da República, em
favor do Departamento Administrativo do Pessoal Civil,
o crédito suplementar de ...
Cr$ 1.260.000,00.-- Publicado no D. a.· de 22-8-72 ....

71.004 Decreto de 22 de
ag-osto de 1972 Declara
de utilidade pública, para fins
de constituição de servidão
administrativa, uma faixa ele
terra destinada à passagem
de linha de transmissão, no

191
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Págs.

Págs.
Publi~
Estado da Bahia
cado no D.a. de 23-3-72 ..

]~2

71.005 Decreto de 22 de
agosto de 1972
Declara
de utilidade pública, para
fins de desapropriação, áreas

iniciais

ao

aproveitamento

progressivo da energia hidráulica, denominado Sobradinho, no Rio São Francisco,
no Estado da Bahia. - Publicado no .0.0. de 23-8-72.
71.006

-

Decreto

de

22

192

de

agosto de 1972 -- Declara de
utilidade pública" para fins de

constituição de servidão administrativa, uma faixa de
terra destinada à passagem
de linha de transmissão, no
Estado de Goiás.
Publicado no D.a. de 23-8-72...

193

71.007 Decreto de 22 de
agosto de 1972 - Dispõe sobre a revisão do Ouadro de

Pessoal

do

Departamento

Nacional de Obras Contra as
Secas e dá outras providências. - Publicado no D.O.
de 4 e reto 110 de 13-9-72....
71.008 Decreto de 22 de
agosto de 1~72 -- Crla o Consulado Honorário do Brasil
em Matadi, República do Zaire. - Publicado no D. O. de
23-8-72 . . . . . . . . . . . . .
71.009 Decreto de 23 de
agosto de 1972 .- outorga
concessão
para
aproveitamento hídrelótrico, de uso
exclusivo.
Publicado 110
D.a. de 24-8 c reto no de
18-9-72 . .. . . . . . .. •........
71.010 Decreto de 23 de
agosto de 1972 .- Concede à
Pedreira Itaplsserra S. A.
o direito de lavrar granito no
município de Itapecertea da
Serra, Estado de São Paulo.
- Publicado no D. a. de 24
de agosto de 1972
7I.011 Decreto de 23 de
agosto de 1972 - Concede a
Cautim Mar de Espanha Limitada o direito de lavrar
caulim no munícípío de Mar

194

195

195

196

de Espanha, Estado de Minas
Gerais.
Publicado no
DI.:O de 24 de agosto de
1972

193

71. 012 Decreto de 23 de
agosto de 1972 - Concede reconhecimento do curso de
Ciências Biológicas, modalidade Biomédica, ministrado
pela Universidade Federal de
Pernambuco. - Publicado no
D. a. de 24 de agosto de
1972

199

Decreto de 23 de
7I .013 agosto de 1972 Declara
sem efeito o Decreto número 25.421, de 1 de setembro
de 1948.
Publicado no
D. a. de 24 de agosto de
1972

199

71.014 Decreto de 23 de
agosto de 1972 - Autoriza a
cesãâo, sob a forma de utilização gratuita, de parte do
imóvel que menciona, situado em Recife, no Estado de
Pernambuco.
Publicado
no D.a. de 24 de agosto de
1972

199

71.015 _. Decreto de 24 de
agosto de 1972 - Cria no Departamento Nacional de Portos
e
Vias
Navegáveis
(DNPVN), em caráter provisório, a Administração do
Porto do Forno (APFOR).
- Publicado no D. a. de 25
de agosto de 1972.

200

71.016 Decreto de 25. de
agosto de 1972 - Autoriza a
contratação de empréstimo
externo.
Publicado no
D. O. de 25 de agosto de
1972

201

71.017 Decreto de 25 de
agosto de 1972 - Fixa a distribuição em cada Arma e no
Quadro de Material Bélico,
em cada posto, das funções
privativas
e
gerais
dos
Oficiais do Exército, a vigorar
a partir de 2'5 de agosto de
1972. - Publicado no D-. O.
de 25 de agosto de 197-2 ....

201

Decreto de 25 de
71. 018 agosto de 1972 Abre à
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Págs.
Justiça do Trabalho em favor do Tribunal Superior do
Trabalho e Tribunal Regional
do Trabalho da 8~ Região, o
crédito suplementar de .,"
crs 2.305.000,00, para reforço
de dotações consignadas no
vigente Orçamento. - Publicado no D, O. de 25 de agosto de 1972
,""',.,.'
Decreto de 25 de
'71.019 agosto de 1972 - Abre ao Ministério das Relações Exteriores o crédito suplementar
de Cr$ 14.876.100,00, para
reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento.
- Publicado no D. O. de 25
e retificado no de 29 de agosto de 1972 . .. .. . . . . . . . . . . . .
71. 020 Decreto de 25 de
agosto de 1972 Abre ao
Ministério do Trabalho e Previdência Social em favor de
diversas Unidades o crédito
suplementar de Cr$ 7'29.000,00,
para reforço de dotações consignadas no vígente Orçamenta.
Publicada no
D. O. de 25 de agosto de
1972

203

204

205

71.021 Decreto de 25 de
agosto de 1972 - Torna sem
efeito a redístrtbuiçâc de servidor da extinta Fundação
Brasil Central para as Secretarias do Ministério Público Federal, e dá outras providencias. Publicado na
D. O. de 28 de agosto de
1972
. . .•. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

206

71 ,022 Decreto de 25 de
agosto de 1972 - Concede reconhecimento à
Faculdade
de
Direito
de
Campina
Grande, Estado da Paraíba
Publicado no D. O. de 28
de agosto de 1972

206

Decreto de 25 de
71.023 agosto de 1972 - Autoriza o
funcionamento da Faculdade
de Administração de Empresas Luzwell, de São Paulo
SP.
Publicado no
n. cr. de 28 de agosto de
1972

Págs.
71.024 Decreto de 28 de
agosto de 1972 - Reclassifica
cargos em comissão e suprime
runçáo gratificada no Quadro
de Pessoal Parte Permanente do Ministério da
Educação e Cultura, e dá outras providências. - Publicado no D, O. de 5 de setembro
de 1972

207

71'.025 Decreto de '28 de
agosto de 1972 - TOrna sem
efeito aproveitamento de disponíveis e dá outras providências.
Publicado no
D', a. de 29 de agosto de
1972

207

71.026 Decreto de 28 de
agosto de 1972 - Dispõe sobre
a utilização de colaboradores para execução de atividades ligadas ao Subprograma
de Apoio Governamental. à
Implantação do Plano NacIOnal de Sementes (AGIPLAN)
e dá outras providências.
Publicado no D, O, de 29 de
agosto de 1972

2Q9'

71.027' Decreto de 28 de
arrosto de 1972 - Altera as
c~ndicões da autorização para
aterro de mar e cessão de
terrenos da União referidas
no Decreto nc 55.847, de 19
de março de 1965, - Publicado no D. O. de 29 de agosto de 1972

210

71.028 Decreto de 28 de
agosto de 1972 - Redista'íbuí
para o Quadro único de Pessoal da Universidade Federal do Rio Grande do Norte cargo, com a respectiva
odapante, originário do Ministério dos Transportes, e
d8: outras providências.
Publicado no D. O, de 29 de
agosto de 1972
,.,'

211

71.029 Decreto de 28 de
agosto de 1972 - Dispõe sobre retificação do enquadramento de servidores do extinto Serviço de Navegação
da Bacia do Prata e dá outras providências. - Publicado na D·. O. de 29 de
')(17
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Págs.

71. 030 Decreto
agosto de 1972 -

de 28 de
Redistribut

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

D. O
1970

Publicado

211

nistério da Fazenda em favor
Inspetoria-Geral

de

Cr$ '750.000,00,

para re-

forço de dotações consignadas no vigente Orçamento.
- Publicado no D. O. de 29
de agosto de 1972

213

71.032 Decreto de 28 de
agosto de 1972 - Abre ao Mi-

nístério da Justica em favor
de diversas unidades orçamentárias o crédito suple-

mentar

de

crs 6.053.600,00,

para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento.
Publicado no
D. O.
1972

de

29 de

agosto de
.

Decreto de 28 de
agosto de 1972 - Abre ao Minísténo das Comunicações,
em favor da Secretaria-Geral,
o crédito especial no valor de
Cr$ 10.000.000,00, para o fim
que especifica. - Publicado
no DO. de 29 de agosto
de 1972

214

Decreto de 28 de
agosto de 1972 - Abre ao Ministério da Educação e Cultura, em favor de Diversas
Unidades, o crédito suplementar de c-s 8;.221.100,00',
para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento.
Publicado no

Decreto de 29 de
agosto de 1972 - Estabelece
o procedimento administrativo para concessão dos benefícios decorrentes de acidentes de trabalho, regulamenta o art. 15 da Lei número 5.316, de 14 de setembro
de 1967, com a nova redação
dada pelo Decreto-lei nc 893,
de 2{i de setembro de 1969, e
da outras providências. _
Publicado no D. O. de 30 de
agosto de 1972
.

219

Decreto de 29 de
agosto de 1972 - Declara de
utilidade pública as instituições que menciona. - Publicado no D. O. de 30 de
agosto e retificado no de 1
de setembro de 1972
.

221

Decreto de 29 de
agosto de 1972 - Autoriza o
funcionamento da Faculdade
de Administração de Empresas de São Carlos - São
Paulo.
Publicado no
D. O. de 30 de agosto de

71.039

215

71. 034 -

71. 035 -

219

71. 038 -

71.033

Decreto' de 28 de
agosto de 1972 - Abre ao Mín~rio dos Transportes, em
favor da Secretaria-Geral rerracedes Supervisionadas, o
crédito suplementar de ....
CrS 20.000.000,00, para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento.
- Publicado no D. O. de 29
de agosto de 1972

Decreto de 20 de
agosto de 1972 - Torna sem
efeito aproveitamento de disponível no Quadro de Pessoal
do Mínístérío da Marinha. Publicado no D. O. de 30 de
agosto de 1972
.

71.037

Fi-

nanças, o crédito suplementar
de

217

71. 036

no

de 1 de setembro de

'11.031 Decreto de 28 de
agosto de 1972 - Abre ao Mida

Págs.

O. de 29 e retificado no de
de agosto de 1972

D.
31

1972

221

Decreto de 30 de agesto de 1972 - Autoriza o funcionamento da Faculdade de
Comunicação do Instituto Metodista de Ensino Superior,
com sede na cidade de São
Bernardo do Campo, S. P ..
Publicado no D. O. de 31 de
agosto de 1972
.

222

71. 040 -

216

71.041 -- J)ecreto de 30 de

~gos

to de 1972 - Aproveita no
Quadro de Pessoal do Ministério do Trabalho e Previdência Social servidores em disponibilidade e dá outras providências. -- Publicado no
D.a. de 31-8-72 ...... ......

222
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Págs ..
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DECRETO N° 70.777 JULHO DE 1972

DE

3

DE

Transfere de sede o 4.9 Ba,talhiÍo de
Engenharia de Construção e dá outros providências.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo
81, item III, da. Conatitutçao, e de
conformidade com o disposto no Art.
46 do Decreto-lei n- 200, de 25 de fevereiro de 1967, decreta:
Art. 10 Fica transferido o 4° Batalhão de Engenharia de Construção de

sua sede atual para a cidade de Barreiras, Estado da Bahia.
Art. 2° O Ministro do Exército fica
autorizado a expedir os atos complementares necessários à efetiva execução deste Decreto.
Art. 3° Este Decreto entrará em vigor na data de sua pu blicaçâo, revogadas as disposições em contrário.

DECRETO NQ 70.778 -

Brasília,
3 de
julho de
1972;
151.9 da Independência e 34.9 da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Orlando Geisel

DE

3

DE JULHO DE

1972

Abre à prestáêncui da República, em favor do Departamento Administrativo
do Pessoal C1VÜ, o crédito suplementar de Cr$ 1.260.00000. para reforço de dotuçoes consignadas no vigente Orçamento.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o.
arttco 81, item UI. da Constituição, e da autorização contida no artigo 6°
da Lei n'' 5.754 de 3 de dezembro de 1971, decreta:
Art
1° Fica aberto à Presidência da Repúbuca, em favor do Departamento Administrativo do Pessoal Civil, o crédito suplementar no valor
de CrS 1.260.000.00 (um milhão, duzentos e sessenta mil cruseíros) , para
retorço de dotações orçamentárias consignadas ao subanexo 11.00, a saber:

crs
11. 00 11.11 1111.0101.1019 -

1,0~

PRESIDENCIA DA REPúBLICA
Departamento Administrativo do Pessoal Ctvü
Programa de Instalação e Equipamento do
Departamento

3.1.3. O -

Serviços de Terceiros

3.1.3 .2 -

Outros Serviços de Terceiros

.

4.1. 3. O ~- Equipamentos e Instalações

.

50.000

4.1.4.0 -

.

200.000

Material Permanente

300.000
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1111,0101.2013 -

3. 1. 3. O -

Atividades Gerais de Apoio

Serviços de Terceiros

3.1.3.2 -- Outros Serviços de Terceiros
3.1.4.0 -- Encargos Diversos
3.2.5.0 -

_

.
.
.

550.000
130.000
30.000

0._ ••• _•••••••.•.•

1.260.000

Contribuições de Previdência Socíal .
'I'QTAL '" .............•

Art ::lO OS recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão
de anutação parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigente Orçamento ao suoanexo 11.00, a saber:
Cr$ 1,00
11.00 -- PRESIDENCIA DA REPOELICA

11.11 -- Departamento Administrativo do Pessoal Civil
projeto -- 1111.0101.1021
4.1.2.0 -- serviços em Regime de Programação Especial

Ae-viceoe -3.1.3. O -3.1.3.2 -4.1.3.0 4.1.4.0 --

.

99.000

.

100.000

,' ..

450.000
50.000

;

Atividade -- 1111.0101.2013
3.1.2.0 -- Material de Consumo
:3. 1 .3. O -- Serviços de Terceiros
3. 1.3.1 _.- Remuneração de Serviços Pessoais
:3.1. 5. G .- Despesas de Exercícios Anteriores

,

1111. 0l01. 2014

serviços de Terceiros
Outros Serviços de Terceiros
Equipamentos e Instalações ..
Material Permanente ..

.

80.000
40.000
10.000

.

150.000

Atrc ídadc -- 1111.0101.2015
3.1.3. O ::L 1. 3.2 -

anvioade -

serviços de Terceiros
Outros Serviços de 'rcrccrroe
1111. 0101. 2019

3.1.3. O -- serviços de Terceiros
3.1.3.2 -- Outros Serviços de Terceiros
~roJeto -- 1111.0103.1017
4.1.3.0 - Equipamentos e Instalações
~roJet0 -- 1111.0103.1018
4.1.4.0 - Material Permanente .. ,.,

55.000
50.000
,

.

Atividade -- 1111.0103.2017
3.1.2.0 -- Material de Consumo,

35.000
20.000

Atrvtoade -- 1111.0103.2018
3.1. 2. O 3. 1. 3. O 3.1.3.1 -

Material de Consumo
Serviços de Terceiros
Remuneração de Serviços Pessoais

40.000
.

TOTAL

81.000
1.260.000

Art.. 3.Ç Este Decreto entrara em vigor na data de sua pub-licação,
revogadas as drsposíções em contrario.
Brasília.

ecepunnca..

3 de

julho

de 1972; 1518

EMÍLIO G. MÉDICI

Antonio Delfim Netto
Joao Paulo dos Reis Velloso

da

Independência e

84.Ç

da

5
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DECRETO N° 70.779
JULHO DE 1972

DE

3

DE

Concede honras de Chefe de Estado
ao Marechal Humberto de Alencar
Castello
Branco, por ocasião
da
trasladação de seus restos mortius.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição, decreta:
Art. 1° Serão prestadas honras de
Chefe de Estado ao Marechal Humberto de Alencar Castello Branco, por
ocasião da trasladação de seus restos
mortais do Rio de Janeiro para. a cidade de Fortaleza, Estado do Ceará,
no mês de julho de 1972.
Art. 2° Para o efeito deste Decreto,
os Ministros da Marinha, do Exército
e da Aeronáutica e as Autoridades
Civis adotarão as necessárias providências.
Brasília,
3 de
julho de
1972;
1510
da
Independência e 84" da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

DE

4

DE

4

DE

Revoga o Decreto nO 8.506, de 4 de ianeiro de 1911, que concedeu à empresa Brazilian Trade Corporation
autorização para funcionar na República Federativa do Brasil.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item In, da Constituição, e nos
termos do Decreto-lei nv 2.627, de 26
de setembro de 1940, decreta:
Art. 1° Fica revogado o Decreto número 8.506, de 4 de janeiro de 1911,
que concedeu à empresa Brazilian
Trade Corporatíon autorização para
funcionar no Brasil, e cassada a respectiva Carta, atendendo ao que consta no Processo MIC- nv 17.431 de
1970.
Art. 21' Este Decreto entrará em vigor na data de sua publícaçâo. revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 4 de julho de 1972;
1511' da Independência e 84° da
República.
EMÍLIO G. MEDICI
Marcus Vinicius Pratini de Moraes

Adalberto de Barros Nunes
Orlando Geisel
J. Araripe Macêdo

DECRETO N° 70.780 JULHO DE 1972

DECRETO N° 70.781 JULHO DE 1972

DECRETO NI' 70.782 JULHO DE 1972
DE

Revoga o Decreto n° 8.754, de 31 de
maio de 1911, que concedeu à empresa Gem Exploration Company autorização para funcionar na República Federativa do Brasil.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item In, da Constituição, e nos
termos do Decreto-lei nv 2.627, de 26
de setembro de 1940, decreta:
Art. 1° Fica revogado o Decreto número 8.754, de 31 de maio de 1911,
que concedeu à empresa Gem Exploration Company autorização para funcionar no Brasil, e cassada a respectiva Carta, atendendo ao que consta
no Processo MIC-17.432-70.
Art. 21' Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 4 de julho de
1972;
151'? da Independência e 84" da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Marcus Vinicius Pratini de Moraes

DE

4

DE

Revoga os Decretos n-s 9.384, de 21 de
fevereiro de 1912 e 9.577, de 8 de
maio de 1912, que concederam à empresa Amazon Land Anà Colonization Company autorização para funcionar e continuar a funcionar na
República Federativa do Brasil.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item In, da Constituição, e nos
termos do Decreto-lei nv 2.627, de 26
de setembro de 1940, decreta:
Art. 1.9 Ficam revogados os Decretos
ns. 9.384, de 21 de fevereiro de 1912 e
9.577, de 8 de maio de 1912, que concederam à empresa Amazon Land And
Colonlzatton Company atuorização para funcionar e continuar a funcionar
no Brasil, e cassadas as respectivas
Cartas, atendendo ao que consta no
Processo MIC-17.428-70.
Art. 21' Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 4 de julho de 1972;
151'? da Independência e 84° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Marcus Vinicius Pratini de Moraes
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DECRETO N." 70.783 -

DE

4 DE JULHO DE 1972

Dispõe sobre alterações no Quadru de Pessoal da Superintendência Nacional
do Abastecimento e dá outras providências

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

artigo 81, item IH, da. Constituição, e tendo em vista o disposto no artigo
56, da Lei D.O 3.780, de 12 de julho de 1960, e o que consta dos Processos
11.°551.235, de 1965, 28.117, de 1963. 5.824 e 30.349, de 1969, do Departamento

Administrativo do Pessoal Civil, decreta:
Art. 1.0 Ficam e.lteradas a ta bela numérica e a relação nominal anexas
ao Decreto n,« 62.358 de 6 de março de 1968, que aprovou na forma do

artigo !l." da Lei D.O 4.345, de 26 de junho de 1964, a classificação dos cargos
de nível superior da Superintendência Nacional do Abastecimento (SUNAB),
para efeito de ser considerado classificado na classe de Cirurgião-Dentista,
TC-901.20-A, o cargo ocupado per Orfapím Britto Pinto.
Parágrafo único. Os efeitos legais da alteração de que trata este
artigo vigoram a partir de 29 de junho de 1964.
Art. 2.° A tabela numérica que acompanhou o Decreto n.e 69.802, de
15 de dezembro de 1971, na. parte qUE' se refere à série de classes de CirurgiãoDentista, fica substituída pela anexa que é parte integrante deste decrete.
Art. 3.° Esta decreto entrará em vigor na data da sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 4 de julho de 1972; 151.° da Independência e 84.° da República.
EMÍLIO G. MÉDIC':

L. F

Cirne Lima

Os anexos mencionados no art. 19 foram publicados no D. O. de 6 de
julho de 1972.
DECRETO N." 70.784 -

DE

4

DE JULHO DE

1972

tcetitíca os Decretos n."s 55.276, de 22 de dezembro de 1964, 64.698, de 13 de
junho d6 1969, 65.893, de 17 de dezembro de 1969, e 65.895, de 19 de
aesenuno de 1930, relativos a enquadramento e reclassificação de
cargos inteçranies do Quaar(l de Pessoal do Ministério da Saúde.

O Presidente da Reoúbllca, usando da atribuição que lhe confere o
artigu 81, Hem lU, da Ccnstltuíção, e tendo em vista o disposto nas Leis
n.ss 3.7&0, de 12 de JUUIÚ de 1960, 4.345, de 26 de junho de 1964, e no
Decreto-lei n." 299, de 28 de fevereiro de 1967, e o que consta dos Processos
H.OS ':5.173, 7.159, 7.160. 7.161, 7.162 e 7,296, de 1971, do Departamento
Adminístrattvo do Pessoa; Civil, decreta:
Art. 1,<> Ftcam rehlncados, na forma das relações numéricas e nominais
anexas pe-tlnentes, para efeito de alteração ou inclusão, o enquadramento
dos cargos, funções e empregos do Quadro de Pessoal do Ministério da
Saúde, aprovado pelo Decreto n.s 55.276, de 22 de dezembro de 1964, a
classifrcaçàc dos respectivos cargos de nível superior, a que se refere o
Decreto n.v 65.895, de 19 de dezembro de 1969, e a reclassificação dos cargos
integrantes do Grupo Ocupacional P-1700 - Medicina, Farmácia e Odontologia. de que tratam os Decretos n.ss 64.698, de 13 de junho de 1969, e
65.893, de 17 de dezembro de 1969. Parágrafo único, Os efeitos decorrentes
das renncações previstas neste artigo prevalecem a partir de 1.0 de julho de
1960, se relatrvos a enquadramento, 29 de junho de 1964, com vantagens
ftnanceíraa retroatívas a 1.0 de junho de 1964. se resultantes da aplicação
de disposto no artigo 9,° da Lei n,v 4.345, de 26 de junho de 1964. e 28 de
fevereiro de 1967, se conseqüentes do cumprimento do disposto no Decretolei n.« 299. da mesma data.
Art. 2.° As medidas contidas neste Decreto não homologam situações
funcionais que, em virtude de denúncia, sindicância ou inquérito adminis-
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tratívo, venham a ser consideradas nulas, ilegais ou contrárias às normas
administrativas vigentes aplicáveis à espécie.
Art. 3.° O órgão de pessoal do Ministério da Saúde expedirá, aos
funcionários abrangidos por este Decreto, atos declaratórios da respectiva
situação func'onal, com observância do disposto no artigo 99 da Emenda
Constitucional n.v 1, de 17 de outubro de 1969.
Art. 4.° As despesas decorrentes da execução deste Decreto serão
atendidas pelos recursos orçamentários próprios do Ministério da Saúde.
Art. 5." Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brastha, 4 de julho de t972; 151.° da Independência e 84.° da República..
EMÍLIO

G.

MÉDICI

Máriu Lemos

Os anexos mencionados no art. lI? foram publicados no D.a. de 6 de
julho de 1972.
DECRETO

N."

70.785 -

DE

4

DE JULHO DE

1972

Retifica os Decretos n.Os 53.312, de 16 de dezembro de 1963, que aprovou o
enquadramento das funções da Tabela Numérica Especial de Mensalistas
e 54.359, de 30 de setembro de 1964, que classificou os cargos de nível
superior da Parte Suplementar do Ministério da Saúde, retificado pelo
de n.O 65.805, de 19 de dezembro de 1969, e dá outras providências.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo
81. item IH, da Constituição, e tendo em vista o que consta do Processo
n.s 1.610, de 1972, do Departamento Administrativo do Pessoal Civil, decreta:
Art. I." Ficam alterados, na forma dos Anexos, que são parte integrante deste Decreto, as Tabelas Numéricas e as relações nominais que
acompanham OS Decretos n.ss 53.312, de 16 de dezembro de 1963, que aprovou
o enquadramento das funções da Tabela Numérica Especial de Mensalistas e 54.359, de 30 de setembro de 1964, que classificou os cargos de nível
superior da Parte Suplementar do Ministério da Saúde, retificado pelo
de n.s 65.895, de 19 de dezembro de 1969, para o fim de corrigir a proporcionalidade dos cargos integrantes das séries de classes de Engenheiro,
código TC-602 e Enfermeiro, código TC-1201, com os respectivos ocupantes.
Art. 2.° Os efeitos financeiros decorrentes da aplicação deste decreto
vigoram:
a) a partir de 1.0 de julho de 1960, para os servidores beneficiados pela
Lei n.v 3.780, de 12 de julho de 1960;
b) a partir de 1.0 de junho de 1964, em decorrência da aplicação do
artigo 9.° da Lei n.v 4.345, de 26 de junho de 1964.
Art. 3.° Este Decreto não homologa situações que, em virtude de sindicância ou inquérito administrativo, venham a ser consideradas nulas,
ilegais, ou contrárias às normas administrativas em vigor.
Art. 4.° O órgão de pessoal do Ministério da Saúde apostilará os títulos
dos servidores abrangidos por este Decreto ou expedirá ato declaratório da
respectiva situação funcional, com observância do disposto no artigo 99 da
Emenda Constitucional n.v 1, de 17 de outubro de 1969.
Art. 5.° As despesas com a execução deste Decreto correrão à conta
dos recursos orçamentários próprios do Ministério da Saúde.
Art. 6.0 Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 4 de julho de 19'/2; 151.° da Independência e 84.° da República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Mário Lemos
Os anexos mencionados no art. lI? foram publicados no D.a. de 6 de
julho de 1972.
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DECRETO N9 70.786 -

DE

4

DE

JULHO DE 1972

Dispõe sobre o aproveitamento de servidores no Departamento de Policia
Federal, e dá outras providências.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
81, item lII, da Constituição, e tendo
em vista o disposto no parágrafo único do artigo 19 da Lei n« 4.483, de 16

de novembro de 1964, e o que consta do

Processo n" 5.952, de 1971, do Depar-

tamento Administrativo do Pessoal Civil, decreta:
Art. 19 Ficam aproveitados, em caráter provisório, de acordo com o parágrafo único do artigo 19 da Lei número 4.483. de 16 de novembro de 1964.

em cargos de Agente Auxiliar de Poli-

eia Federal, PF-604. 14. A. do Quadro

de Pessoal - Parte Permanente - do
Departamento de Polícia Federal, que
em 20 de novembro de 1964, se encontravam prestando serviços de caráter
polícial, no referido Departamento:
a) Claricio de Almeida Santos, soldado da Polícia Militar do Distrito Federal em cargo vago decorrente da demissão de João de Souza Flavio; e
b) Demerval da Cunha Brandão,
Oficial de Administração, nível .:.4-B,
em cargo resultante da aposentadoria de Euflaudlsio Wanderley.
Parágrafo único. A confirmação do
aproveitamento de que trata este artigo fica condicionada à aprovação dos
aproveitados, no curso correspondente, da Academia Nacional de Polícia,
no qual serão compulsoriamente matriculados, na forma do parágrafo único do artigo 19 da Lei n'' 4.483, de 16
de novembro de 1964.
Art. 2° As disposições deste Decreto não homologam situação que, em
face de sindicância ou inquérito administrativo, venha a se revelar Ilegal ou contrária ao interesse público.
Art. 3? O órgão de pessoal do Departamento de Policia Federal apostdIará os títulos dos funcionários abrangidos por este Decreto, expedindo portarias declaratórias, se não possuírem
eles tais títulos.
Art. 45' As despesas decorrentes da
execução deste Decreto correrão à conta dos créditos próprios do Departamento de Polícia Federal.

Art. 5? Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 4 de julho de 1972;
151'? da Independência e 84° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Alfredo Buzaid

DECRETO N.o 70.787
JuLHO DE

DE 4

DE

1972

Concede à cerâmica Iâartini S. A. o
direito de lavrar argila no município de Mogi-GUI1ÇU, Estado de
São Paulo.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item lI!, da Conatituíção,
nos termos do Decreto-lei TI.o 221, de
28 de fevereiro de 1967 lCódigo de
Mineração), alterado pelo Decretolei n.v 318, de 14 de março ne 1967,
decreta:
Art. 1.0 Fica outorgada à Cerâmica
Martini S. A. concessão para lavrar
argila ,em terrenos de propriedade da
mesma, no lugar denominado varjão,
distrito e município de Mogt-Guaçu.
Estado de São Paulo, numa área de
oitenta e cinco hectares oitenta e seis
eres (85,86ha), delimitada por um
polígono irregular, que tem um vértice a sessenta metros (60m), no rumo verdadeiro de clnquenta e cinco
graus sudoeste (55Q SW), do qunômetro sessenta e três (krn 53) da rodovia estadual São Paulo .- Poços de
Caldas e os lados, a partir desse vértice, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: cento e oitenta IGetros (180 m) , sul (S); noventa. metros (90 m), este (E);
trezentos ~
trinta metros (330m), sul (S); noventa metros (gOm), este (E); trezentos metros (300m), sul (S); novecentos e sessenta metros (960m).
oeste (W); cento e vinte
metros
(120 m) , sul (S); noventa metros
(gOm), oeste (W); cento e cínquenta
metros (150m), sul (S); duzentos e
quarenta metros (240m), oeste t W) ;
cento e cinquenta metros (Iõum), nor.,
te (N); cento e cínquenta metros
(150m), oeste (W); duzentos e setenta
metros (270m), norte (N); cento e
oitenta metros (180m), este (E); cen-
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to e cinquenta metros (l Sürrn , norte
(N); sessenta
metros (ôümj , este
(E); cento e cinqüenta metros 050m) ,
norte CN);
quatrocentos e oitenta
metros
(480m), este (El; cento e
vinte metros (l20m), norte (N); noventa metros (90m), este (E); cento
e cínquenta metros
(150m), nort-e
(N); noventa metros (90m), este (E);
cento e cinquenta metros
(l50m),
norte (N);
duzentos e dez metros
(210m), este (E); sessenta
metros
(60m), sul (S);
cento e oinquenta
metros (l50m), este (E). 'Seta concessão é outorgada mediante as condições constantes dos artigos 44, 47 e
suas alíneas e 51 do Código de Mineração, além de outras constantes do
mesmo Código, não
expressamente
mencionadas neste Decreto.
Parágrafo único. Esta concessão fica
sujeita às estipulações do
Regulamento aprovado pelo Decreto número
51.726, de 19 de fevereiro de 1963 e
da Resolução n.v 3, de 30 de abril de
1965, da Comissão Nacional de Energia Nuclear.
Art. 25' A concessionária fica obrigada a recolher aos cofres públicos,
na forma da Lei, os tributos devidos
à União, em cumprimento do disposto
no Decreto-lei n." 1.038, de 21 de
outubro de 1969.
Art. 3.° Se a concesslonárla não
cumprir qualquer das obrigações que
lhe ínclumbem, a concessão para lavrar será declarada caduca ou nula,
na forma dos artigos 65 e 6G do código
de Mineração.
Art. 4.° As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra, na forma
do artigo 59 do Código de Mineração.
Art. 5.° A concessão de lavra terá
por título este Decreto,
que será
transcrito no livro C - Registro dos
Decretos de Lavra, do Departamento
Nacional da Produção Mineral, do
Ministério das Minas e Energia.
Art. 6.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrárto.
(DNPM -

1. 228-62).

Brasília, 4 de julho de 1972;
151° da Independência e 84° da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO

N.O

70.788 1972

DE

4

DE

JULHO DE

Altera os Decretos nre 61.422, de 2
de outubro de 1967, 62.251, de 9 de
fevereiro de 1968 e 66.553, de 11 de
maio de 1970, que abrangem as Partes Permanente e Especial do Quadro de Pessoal do extinto Serviço
de Alimentação da Previdência Social, e dá outras providências.

o presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituicão, e
tendo em vista o artigo 56 da Lei número 3.780, de 12 de julho de 1960 e
o que consta do processo n.c 2.343-72
do Departamento Administrativo do
Pessoal Civil, decreta:
Art. 1.0 Ficam alteradas, na forma do anexo, as tabelas numéricas e
as relações nominais que acompanham os Decretos n." 61.422, de 2 de
outubro de 1967, 62.251, de 9 de fevereiro de 1968 e 66.553, de 11 de maio
de 1970, que abrangem as Partes Permanente e Especial, do Quadro de
Pessoal do extinto Serviço de Alimentação da Previdência Social, a fim de
sanar omissões e incorreções havidas
no respectivo enquadramento.
Parágrafo único. Em decorrência
do disposto neste artigo, ficam reviatos os quantitat.ivos das séries de classes e classes singulares abrangidas,
registradas nos anexos aprovados
pelos diplomas mencionados.
Art. 2.° Os valores dos niveis de
vencimentos dos cargos constantes da
retificação de que trata o artigo 1.0
são os previstos no Anexo I da Lei
número 3.780, de 12 de julho de 1960,
reajustados por leis posteriores.
Art. 3.° Os efeitos financeiros decorrentes da aplicação deste Decreto
vigoram:
a) a partir de 1 de julho de 1960
para o pessoal abrangido pelo artigo
19 da Lei n.v 3.780, de 12 de julho de
1960;
b) a partir de 6 de outubro de 1961,
para o pessoal beneficiado pelo artigo 2.° da Lei n.v 3.967, de 5 de outubro de 1961;
c) a partir de 15 de junho de 1962,
para o pessoal beneficiado pelo parágrafo único do artigo 23, da Lei número 4.069, de 11 de junho de 1962;
Parágrafo único. A despesa a que
se refere este artigo será atendida
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pelas dotações

próprias

dos órgãos

para os quais foram distribuídos os
servidores constantes das relações nomínats anexas, na forma do artigo 5.°,
e 6.° do Decreto-lei
28 de fevereiro de 1967.
§§ 1.<'

Art. 4.<'

TI.O

224, de

O disposto neste Decreto

não homologa

situações

funcionais

que, em virtude de sindicância ou inquérito administrativo, venham a ser

consideradas nulas, ilegais, ou contrá-

rias às normas administrativas em vigor.
Art. 5.° Os órgãos de Pessoal respectivos apostdlarão 1)S títulos dos
servidores abrangidos por este Decreto, ou expedirão atos declaratórios
DECRETO N.? 70.789 -

das situações dos mencionados servidores, com observância do disposto
no artigo 99 da Emenda Consti tucío-

nal n.c 1, de 17 de outubro de lf169.
Art. 6.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 4 de julho de 1972;
151.° da Independência e 84.° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Júlio Barata

Os anexos mencionados no art. 1Q
foram publicados no D.O. de 5-7-72.
DE

4

DE JULHO DE

1972

Dispõe sobre a execução do Protocolo Adicional Ampliatório do Setor
Industrial do Ajuste de Complementação n» 14 sobre produtos do setor
de Refrigeração e Ar Condicionado e Aparelhos Elétricos, Mecânicos e
Térmicos de Uso Doméstico, concluído, entre o Brasil e o México.

o Presidente da República, usando das atribuições que lhe confere o
artigo 81, item lII, da Constituição, e
Considerando que o Tratado de Montevidéu, aprovado pelo Decreto
Legislativo de 3 de fevereiro de 1961, que criou a Associação LatinoAmericana de Livre Comércio, prevê, no seu artigo 16, a celebração de
Ajuste de Complementação por setores industriais, matéria essa regulamentada pelas Resoluções 15 (1) I 16 (1) e 99 (IV) da Conferência das
Partes Contratantes do Tratado;
Considerando que os Plenipotenciários do. Brasil e do México, com
base nos dispositivos acima citados, assinaram em Montevidéu, no dia 10 de
dezembro de 1971, Protocolo Adicional Ampliatório do campo abrangido
pelo Ajuste de Complementação sobre produtos do Setor de Refrigeração
e Ar Condicionado e Aparelhos Elétricos, Mecânicos e Térmicos de Uso
Doméstico, posto em vigor, no Brasil, pelo Decreto n.s 68.797 de 23 de
junho de 1971;
Considerando que, em cumprimento do artigo 17 do Tratado de Montevidéu, e nos termos do artigo 18 da Resolução 99 (IV), o Comitê Executivo
Permanente da ALALC, pela Resolução 254, de 14 de janeiro de 1972,
declarou as disposições do Presente Protocolo Adicional compatíveis com
os princípios do Tratado;
Considerando que, o presente Protocolo Adicional deverá entrar em
vigor trinta dias após ter sido declarada sua compatibilidade, segundo
dispõe o seu artigo 5.°, decreta:
Art. 1.0 A partir de 13 de fevereiro de 1972, as importações do produto
especificado no artigo t.c do Protocolo anexo a este Decreto, orlgináríos
do México € dos países considerados de menor desenvolvimento econômico
relativo, Bolívia, Equador e Paraguai, ficam sujeitos aos gravames e
requisitos específicos de origem estipulados nos seus Anexos A e B, obedecidas as cláusulas e condições estabelecidas no cítado Protocolo.
Parágrafo único. As disposições deste Decreto não se aplicam às
importações provenientes dos países-membros da ALALC não mencionados
neste artigo.
Art. 2.° O Ministério da Fazenda tomará, através dos órgãos competentes, as providências eventualmente necessárias ao cumprimento do
disposto neste Decret-o.
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Art. 3.0 A comissão Nacional para os Assuntos da ALALC, criada
pelo Decreto n." 52.087, de 31 de maio de 1963 e reestruturada pelo Decreto
n." 60.987, de 11 de julho de 1967, acompanhará, através da Carteira de
Comércio Exterior do Banco do Brasil S.A., a execução do Protocolo
anexo, sugerindo as medidas julgadas necessárias ao seu fiel cumprimento.
Art. 4. 0 O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brastlía, 4 de julho de 1912: 151.0 da Independência e 84.0 da República.
EMíLIO G.

MÉDICI

Mário Gibson Barboza
Antônio Delfim Netto
~~

O anexo mencionado no art. 19 foi publicado no

DECRETO

N.O

70.790 1972

DE 4 DE

JULHO DE

Dispõe sobre a execução do Protocolo
Adicional Ampliatório do Programa
de Liberação do Ajuste de Complementação ns 14, sobre produtos do
setor das Indústrias de Refrigeração e Ar Condicionado e Aparelhos
Elétricos, Mecânicos e Térmicos de
Uso Doméstico, concluído entre o
Brasil e o México.

D.a. de 6-7-72.

e Ar Condicionado e Aparelhos 'Elétricos, Mecânicos e Térmicos de Uso
Doméstico, decreta:
Art. 1.0 A partir de 9 de janeiro
de 1972, a importação dos produtos
constantes do Protocolo Adicional
anexo a este Decreto, originários do
México e dos países considerados de
menor desenvolvimento econômico relativo. Bolívia, Equador e Paraguai,
ficam sujeitos aos gravames estipulados no seu Anexo, obedecidas as cláusulas e condições estabelecidas no
citado Protocolo.
Parágrafo único,
As disposições
deste Decreto não se aplicam às importações provenientes dos paísesmembros da ALALC não mencionados
neste artigo.
Art. 2.0 O Ministério da Fazenda
tomará, através dos órgãos competentes, as providências eventualmente
necessárias ao cumprimento do disposto neste Decreto.
Art. 3.° A Comissão Nacional para
Assuntos da ALALC, criada pelo Decreto n.« 52.087, de 31 de maio de
1963 e reestruturada pelo
Decreto
n.? 60.987, de 11 de julho de 1967,
acompanhará, através da Carteira de
Comércio Exterior do Banco do Brasil S, A.. a execução do Protocolo
anexo, sugerindo as medidas julgadas
necessárias ao seu fiel cumprimento.
Art.. 4.° O presente Decreto entrará
em vigor na data de sua publicação.
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 4 de julho de 1972:
151.0 da Independência e 84.° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e
Considerando que o Tratado de
Montevidéu, aprovado pelo Decreto
Legislativo de 3 de fevereiro de ] 961,
que criou a Associação Latino-Americana de Livre Comércio, prevê, no
seu artigo 16, a celebração de Ajuste
de Complementação por setores industriais, matéria essa regulamentada
pelas Resoluções 15 (I), 16 (I) e 39
(IV) da Conferência das Partes Contratantes do Tratado;
Considerando que, de acordo com o
disposto nos artigos 4° e 16, alínea
tn do Ajuste de Complementação do
Setor das Indústriais de Refrigeração e Ar Condicionado e Aparelhos
Elétricos, Mecânicos e Térmicos de
Uso Doméstico, posto em vigor, no
Brasil. pelo Decreto n. c 68.797, de 23
de junho de 1971, os Governos do
Brasil e do México poderão ampliar
anualmente o programa de liberação
contido no Anexo 1 do Ajuste mencionado;
Considerando que os Plenipotenciários do Brasil e do México, com base
nos dispositivos acima citados, assiMário Gibson Barbcza
naram em Montevidéu, no dia 10 de
Antônio Delfim Netto
dezembro de 1971, Protocolo Adicional
Amplíatór!o do Programa de liberação do Ajuste de Complementação soO anexo mencionado no arb. 19 foi
bre produtos do Setor de Refrigeração publicado no D.a. de 6-7-72.
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DECRETO N." 70.791 -

DE

4

DE

JULHO DE 1972

Altera o Decreto n." 63.566, de 6 de
novembro de 1968, que aprovou o
enquadramento dos servidores do
Ministêrio da Marinha, beneficiados
pelo parágrafo único do artigo 23
da Lei n." 4.069, de 11 de junho de
1962, retituxuio pelo Decreto número 65.630, de 24 de outubro de 1969,
e dá outras providências.

o Presidente da República, no uso
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item III da Constituição, e tendo em vista o disposto no parágrafo
único do artigo 23 da Lei n.v 4.069,
de 11 de junho de 1962 e o que consta
do Processo n.e 733, de 1969, do De-

partamento Administrativo do Pessoal
Civil, decreta:
Art. L" Ficam alteradas a tabela
numérica e relação nominal anexas
ao Decreto número 63.566, de 6 de
novembro de 1968, que aprovou o enquadramento dos servidores do Ministério da Marinha, beneficiados pelo
parágrafo ÚnICO do artigo 23 da Lei
número 4.069, de 11 de junho de 1962,
retificado pelo Decreto n.s 65.630, de
24 de outubro de 1969, para o fim de
incluir 8 (oito) cargos de Professor
de Ensino Industrial Técnico, ECDECRETO N." 70.792,

506.17, e neles considerar enquadrados Manoel Teixeira Gondar, Walfrido Waldemar Peregrino da Silva,
Evandro Ferreira Torres, Manoel Cavalcante Monteiro, Jorge Alves Pinto,
Henrique Boschí, Rubem Ferreira e
Milton Pimentel.
Art. 2." A partir de 29 de junho
de 1964, os cargos indicados no artigo
1." deste Decreto ficam reclassif'ícados
no nível 19, mantidos os respectivos
ocupantes. por força do disposto no
artigo 4." da Lei número 4.345, de 26
de junho de 1964, vigorando os efeitos financeiros a partir de 1 de junho
de 1964.
Art. 3." Aos servidores abrangidos
por este Decreto aplicam-se, no que
couber, as disposições do Decreto
número 63.566, de 6 de novembro de
1968.

Art. 4." A despesa com a execução
deste Decreto correrá à conta dos recursos orçamentários próprios do Ministério da Marinha.
Art. 5." Este Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação revogadas as disposições em contrário.
Brastlía, 4 de julho de 1972;
151." da Independência e 84." da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Adalberto de Barros Nunes
DE

4

DE JULHO DE

1972

Dispõe sobre junções gratijicadas do Departamento do Pessoal do Instituto
de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado (lPASE), e dá
outras providências.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81, itens IH e V da Constituição, e tendo em vista o artigo 11 da
Lei n.s 3.780, de 12 de julho de 1960, decreta:
Art. L" Fica aprovada, na forma do Anexo, a tabela discriminativa
das funções gratificadas integrantes do Quadro de Pessoal - Parte Permanente - do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do
Estado (IPASE), resultante da estrutura do Departamento do Pessoal
estabelecida pelo Decreto n.s 70.133, de 9 de fevereiro de 1972, e no Regimento Interno aprovado pela Portaria n." 3.099, de 23 de março de 1972,
do Ministro do Trabalho e Previdência Social.
Art. 2." As transformações de que trata este Decreto, constantes do
Anexo, somente se efetivarão com a publicação dos respectivos atos de
provimento, mantido, até então, o preenchimento das funções gratificadas
que figuram na situação anterior da tabela ora aprovada.
Art. 3." Os ocupantes dos cargos em comissão e das funções gratificadas do Departamento do Pessoal do Instituto de Previdência e Assistência
dos Servidores do Estado (IPASE) serão submetidos ao regime de tempo
integral e de dedicação exclusiva, de quarenta (40) horas semanais de
trabalho, em dois turnos corridos, observada a regulamentação própria.
Art. 4." As despesas com a execução deste Decreto será atendida com
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os recursos orçamentários próprios do Instituto de Previdência e Assistência
dos Servidores do Estado (IPASE).
Art. 5.° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brnstlía, 4 de julho de 1972; ;'51.° da Independência e 84.° da República.
EMÍLIO

G. MÉDICI

Júlio Barata

o

anexo mencionado no art. 19 foi publicado no

DECREI'O N9 70. 793
JULHO

~

DE 4 DE

DE 1972

Transfere as atribuições do Escritório
da Reforma Administrativa e dá oetras providências.

o Presidente da República, no uso
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item V, da Constituição, decreta:
Art. 19 Ficam transferidas para a
Secretaria Geral do Ministério
do
Planejamento e Coordenação Geral as
atribuições do Escritório da reforma
Admir.istrativa, criado pelo
Decreto
nv 61.383, de 19 de setembro de 11M7,
extinguindo-se. em conseqüência, o
referido Escritório.
Art. 29 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 4 de julho de 1972;
1519 da
Independência e 849
da
República.
EMíLIO G. MÉDICI
Jotío Paulo dos Reis Velloso

DECRETO N." 70.794 JULHO DE 1972

DE 5 DE

Aprova o Regulamento do Departamento Geral do Pessoal, do Ministério do Exército, e dá outras provi-

áénctas,

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o item
III do artigo 81 da Constituição, e de
acordo com o art. 46 do Decreto-lei
n.« 200, de 25 de fevereiro de 1967, decreta:
Art. 1.0 Fica aprovado o Regulamento do Departamento Geral do Pessoal, do Ministério do Exército, que
com este baixa.

D.a. de

10-7-72.

Art. 2.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 5 de julho de 1972;
151.° da Independência e 84.° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Orlando Geisel

REGULAMENTO DO DEPARTAMENTO GERAL

DO

PESSOAL

(R-156)
CAPÍTULO I

Do Departamento e suas finalidades

Art. 1.0 O Departamento Geral do
Pessoal (DGP) é um órgão de Direção Setorial incumbido de realizar
o planejamento, a orientação, o oontrole e a coordenação das atividades
do Sistema de Pessoal do Exército.
Parágrafo único. O DGF incumbese, também, da execução das atividades de administração de pessoal que
lhe são atribuídas pela legislação específica.
Art. 2.° Para o cumprimento de
suas finalidades, compete ao DGP;
1) Planejar, orientar, coordenar e
controlar as atividades relacionadas
com:
a) serviço militar;
b) movimentação;
c) promoção;
d) inativos e pensionistas;
e) cadastro e avaliação;
f) direitos, deveres e incentivos;
g) pessoal civil;
2) Planejar, orientar, coordenar c
controlar as atividades setoriais relativas a Pesquisa e Desenvolvimento,
Organização e Métodos, Planejamento
Administrativo, Programação e Orçamentação, Administração Financeira,
Contabilidade e Auditoria;
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3) Expedir diretrizes, instruções,
normas, planos e programas relativos
à execução das atividades que lhe são
pertinentes, com base na política fixada pelo Ministro do Exército e nas
diretrizes gerais do Estado-Maior do
Exército;
4) Planejar e dirigir as atividades
de mobilização de pessoal que lhe forem atribuídas;
5) realizar as licitações e as aquisi-

ções pertinentes ao material e aos serviços necessários ao cumprimento de

suas atividades;
Art. 5." As
nam-se:
1)

Diretoria

Diretorias
de

Serviço

denomiMilitar

(DSM);

2) Diretoria de Movimentação (D
Mov);
3) Diretoria de
Promoções (D
Prom.Y:
4) Diretoria de Inativos e Pensionis-

tas (DIP);
5) Diretoria de Cadastro e Avalia-

ção (DCA);
6) Diretoria de Contencioso de Pessoal (DCP);
7) Diretoria de Pessoal Civil
(DPC).

CAPíTULO IH
Das atribuições da ctietia

Art. 6° a Chefe do Departamento
Geral do Pessoal é o responsável perante o Ministro pelo cumprimento
das finalidades do Departamento.
Parágrafo único - Ao Chefe do ..
DGP compete:
1) dirigir as atividades do Departamento;
2) praticar os atos administrativos
que lhe forem atribuídos pela legislação em vigor;
3) orientar, coordenar e controlar
as atividades das Diretorias subordinadas, para assegurar o cumprimento
dos objetivos do Departamento;
4) celebrar convênios, contratos e
ajustes, quando autorizado pelo Ministro do Exército, com organizações
públicas ou privadas, visando à execução das atividades de competência
do DGP;
5) exercer ou delegar competência
para o exercício das funções de Agente Diretor.
Art. 7°. Ao Vice-Chefe compete:
1) dirigir os trabalhos de rotina af~
tos as Diretorias, na forma determínada pelo Chefe do Departamento;

2) despachar, conforme delegar o
Chefe do Departamento, a correspondência externa referente a assuntos
de rotina;
3) praticar os atos administrativos
que lhe forem atribuídos ou delegados
pelo Chefe do Departamento;
4) manter-se informado sobre os as"
suntos doutrinários, normativos e de
política administrativa a serem submetidos ao Chefe do Departamento
pelos Subchefes, opinando quando especialmente solicitado por aquela autoridade;
5) secundar o Chefe do Departamenta nas atividades de controle;
6) substituir o Chefe do Departamento nos seus afastamentos.
Art. 8°. Aos Subchefes compete:
1) realizar estudos doutrinários,
normatavos e de política administrativa, como lhes forem atribuídos pelo
Chefe do Departamento;
2) orientar os trabalhos afetos às
Diretorias quando e como for determinado pelo Chefe do Departamento;
3) praticar os atos administrativos
que lhes forem atribuídos ou delegados pelo Chefe do Departamento.
Art. tio. Ao Gabinete compete:
1) tratar dos assuntos referentes ao
pessoal civil e militar, informações,
segurança e relações públicas, das Diretorias subordinadas e da Chefia do
Departamento;
2) assegurar o apoio em pessoal, material e serviços, aos Chefe, Vice-Chefe, subchefes e Assessores;
3) executar os serviços de expediente, protocolo, arquivo e serviços gerais
para a Chefia do Departamento;
4) auxiliar o Agente Diretor na gestão econômico-financeira do Departamento e prestar apoio administrativo
às Diretorias.
Art. 10. A Assessoria compete assistir o Chefe do Departamento nas atividades de controle, nos estudos e elaboração de diretrizes, planos, instruções e normas de interesse geral do
DGP, particularmente nos assuntos
referentes a política de Pessoal do
Exército, Pesquisa e jjesenvolvimento,
Organização e Métodos, planejamento Administrativo, Programação e arçamentaçâo, Administração Financeira, Contabilidade e Auditoria, bem
como nos de natureza jurídica.
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CAPíTULO IV
Das atribuições das Diretorias

Art. 11. A Diretoria de Serviço Militar incumbe-se das atividades de recrutamento, mobilização da reserva do
Exército e identificação de pessoal.
Art. 1~. A Diretoria de Movimentação incumbe-se das atividades de movimentação de militares.
Art. 13. A Diretoria de Promoções
mcumbe-se de atrvidadee de promoção de militares.
Art. 14. A Diretoria de Inativos e
Pensionistas incumbe-se das atívtdaôes relacionadas com a transferência
de militares para a inatividade, com o
pessoal militar na inatividade e os
pensionistas.
Art. 15. A Diretoria de Cadastro e
Avaliação incumbe-se das atividades
de cadastramento e de avaliação do
mérito e do desempenho do pessoal do
Ministério do Exército.
Art. 16. A Diretoria de Contencíocioso de Pessoal incumbe-se dos assuntos relacionados com direitos, prerrogativas, deveres, incentivos e recompensas.
Art. 17. A Diretoria de Pessoal Civil incumbe-se de assuntos relacionados com o pessoal civil do Ministério
do Exército.
CAPíTULO V
Das disposições gerais

Art. 18. As Diretorias do DGP são
órgãos normativo-técnicos das atividades atribuídas aos órgãos regionais
de execução.
Parágrafo único. As Diretorias poderão ter encargos executivos, na forma que lhes for atribuída pela legislação específica.
Art. 19. As Diretorías constituem
órgãos de Apoio do DGP e não têm
autonomia administrativa. - Orlando
Geisel.

DECRETO N.O 70. 795 ~ DE 5 DE
JULHO DE 1972
Aprova o Regulamento da Lei número 5.756-71, que dispõe sobre o Ensino no Exército.

O
das
tigo
de

Presidente da República, usando
atribuições que lhe confere o Ar81, item !II, da Constituição, 6
conformidade com o disposto no

Artigo 29 da Lei n." 5.756, de 3 da
dezembro de 1971, decreta:
Art. 1.0 Fica aprovado o Regulamento da Lei n.e 5.756, de 3 de dezembro de 1971, que com este baixa,
assinado pelo Ministro do Exército.
Art. 2.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 5 de julho de 1972;
151.° da Independência e 84.° da
República.
EMÍLIO G. Mtnrcl
Orlando Geisel

REGULAMENTO DA LEI DO ENSiNO NO EXÉRCITO

Art. 1.0 Este Regulamento estabeIeee as normas de execução da Le1
n.O 5.756, de ~ de dezembro ele 19'(1.
que dispõe sobre o Ensino no Exército.
TíTULO I

Das Finalidades e Características
do Ensino no Exérctto

Art. 2.° O Exército manterá um
sistema próprio e integrado de ensino e pesquisa, com a finalidade de
proporcionar a seu pessoal, da ativa
e da reserva, a capacitação para o
exercício, na paz e na guerra, dos
cargos e funções previstas em sua organização e obter e produzir os mecos
materiais indispensáveis ao cumprimento de sua missão, em uma e outra situação.
§ 1.0 O Ensino MilitaT obedecerá a
um processo continuo e progressivo,
constantemente atualizado e aprimorado, de educação sistemática, que se
estenderá, através da sucessão de fases de estudos e práticas, de exigências sempre crescentes, desde a iniciação até os padrões mais apurados de
cultura profissíonal e geral, imprescindíveis ao exercício dos cargos de
comando, chefia e direção.
§ 2.° A pesquisa, no Exército, conetitui atividade que visa:
1) à aquisição dos conhecimentos ti
Informações referentes ao homem e
grupos humanos, necessários à ortentação científica e filosófica do processo educacional do pessoal do
Exército;
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2)
à investigação que assegura ~
conquista de novos e úteis conhecimentos científicos e tecnológicos, indispensáveis à realização de programas de desenvolvimento do equipa-

mento militar.

Art. 3.0 O Ensino Militar desenvolver-se-á segundo 2 (duas) linhas dístintas, sujeitas à mesma orientação;
I - Ensino Militar Bélico, ucstrnado ao preparo e adestramento de pessoal incumbido do planejamento, preparaçâo, direção e realização das
ações que, no quadro do Exército, ínteressam à Segurança Nacional;
II -

Ensino Militar Técnico e Cl-

entifico, destinado ao preparo e adestramento do pessoal para pesquisa
técnica e científica e obtenção e produção dos meios materiais índíspensávels ao equipamento do Exército,
e ainda para o tratamento da cíênela e da tecnologia, tendo em vista 1:\
Segurança Nacional.
Art. 4.° Entendem-se como ativídades de ensino no Exército aquelas
que, pertinentes ao conjunto integrado e indissolúvel do ensino e pesquisa, se 'realizam nos Estabeleci"
mentes de Ensino, Institutos de Pesquisa e outras Organizações Müítares que tenham tal incumbência.
Parágrafo único. Consideram-se,
também, atividades do Ensino Militar
os cursos e estágios, julgados de interesse do Exército, feitos por militares em organizações estranhas ao
mesmo.
Art. 5° O Exército ministrará, também, ensino para assegurar assísbênela educacional a filhos e órfãos de
militares e preparar candidatos à
matrícula
em Estabelecímentos de
Formação de Oficiais e de Sargentos,
obedecidas as disposições deste Regulamento.
§ 1.0 O Exército proporcionará ensino supletivo aos conscritos, como
colaboração cívica e para quahítcação
de mão-de-obra de reservista que retornam à vida civil.
§ 2.° O Exército, com a colaboração
do Ministério da Educação e Cultura
e dos Governos dos Estados ou Territórios, se incumbe da alfabetização
dos conscritos. Conforme as possibilidades peculiares, as Organizações
Militares, a título de ação cívica, poderão ainda participar de alfabetização de adultos.

TíTULO II

Da Organização do Ensino Militar
CAPíTULO I

Dos Tipos de Ensino MiUtar

Art. 6.° Distinguem-se dois tip<m
de Ensino Militar:
I - Ensino Fundamental, destinado a assegurar base humanística, rilosófica e científica ao preparo míhtal' e ao desenvolvimento da cultura
geral dos Quadros;
II - Ensino Profissional, destinado
ê. preparação e ao adestramento minter, técnico e cientifico dos Quadro~.
Art. 7.° A Instrução Militar é a
parte do Ensino Profissional atinente ao adestramento dos Quadros e da
;rropa.
§ 1.0 A Instrução dos Quadros tem
em vista assegurar a continuidade e
o aperfeiçoamento do preparo profíasíonal dos oueôroe ao longo da carreira, bem como desenvolver-lhes a
capacidade de comando e de exe ..
cuçâo mediante a aplicação dos co~
nhecímentos adquiridos nos Estabelecimentos de Ensino do Exército. E'
ministrada em todas as Organizações Militares, com particular ênfase
nos Corpos de Tropa.
§ 2.° A Instrução da Tropa é regulada basicamente, pelos ProgramasPadrão de Instrução. Tem por fim
tornar moblhzáveis os contingentes
de conscritos incorporados e adestrar
as Grandes Unidades e Unidades,
dando-lhes condições de operacionalidade.
CAPÍTULO II

Das Modalidades de Cursos do
Ensino Militar

Art. 8.') O Sistema de Ensino Milítar será constituido das seguintes
modalidades de cursos:
I - De Formação ou Graduação,
estes referentes ao Ensino Técnico e
Científico e aqueles ao Ensino Bélico,
ambos de caráter básico, visando ao
exercício dos cargos ou funções peculiares aos primeiros postos ou graduações da hierarquia militar;
II - De Especialização, destinados
à habilitação para cargos ou funções
CUjo exercício exija conhecimento e
prática especiais;
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In - De Extensão, destinados à
complementação de conhecimentos e
técnicas adquiridas em cursos anteriores;
IV - De Aperfeiçoamento destinados à atualização e ampliação de conhecimentos necessários ao exercicio
de cargos ou funções próprias de postos ou graduações superiores;
V - De pós-Graduação que, sucedendo aos cursos de Graduação, destinam-se à capacitação para o desenvolvimento do ensino e da pesquisa
cientifica e tecnológica, bem como à
complementação do ensino especializado;
VI - De Altos Estudos Militares,
destinados à seleção e à conseqüente
capacitação para o exercicio dos
Grandes Comandos Terrestres e Chefias da Alta Administração do Exército, bem como para o desempenho
de cargos de direção setorial incumbidos da elaboração de programas de
pesquisa tecnológica e de produção de
equipamento militar.
§ 1. 0
Os cursos e seus currículos
serão organizados de maneira a propiciar a necessária habilitação para o
exercício dos cargos ou funções militares.
§ 2.0
Nos Cursos de Formação e
Graduação, a aprovação em todas as
díscíplínas de um ano constitui condição essencial para a promoção ao
ano seguinte.
§ 3.0
A aprovação nos Cursos de
Aperfeiçoamento de Oficiais e Sargentos constitui condição essencial
para a promoção aos postos e graduações superiores, dos respectivos Quadros.
§ 4.0 A aprovação no Curso de Altos
Estudos Militares constitui condição
essencial para o acesso a General.
Art. 9.0 Os cursos, os estágios e a
instrução dos Quadros são entrosados,
segundo suas modalidades e graus de
ensino, a fim de que o processo do
Ensino Militar se faça sem solução
de continuidade.
§ 1.0 Os cursos têm seus objetivos
e denominação expressos e definidos
nos regulamentos dos Estabelecimentos de Ensino.
§ 2.0 Os objetivos dos cursos constituem o fundamento da sistemática
do Ensino Militar. Orientam o planejamento, a organização e conduta
do ensino, bem como a avaliação da
aprendizagem.

Art. 10. O Sistema de Ensino Ml~
litar será complementado por estágios ou cursos, considerados cteinteresse do Exército, realizados em organizações militares ou civis, nacíõnaís ou estrangeiras, com a fínalldade de proporcionar o conhecimento
de assuntos não consignados nOS
currículos dos cursos regulares, desenvolver estudos ou assegurar a prática de laboratório ou de oficina.
CAPíTULO

nr

Dos Graus do Ensino Militar

Art. 11. O Ensino Militar compreende 3 (três) graus:
Elementar
-

Médio

- Superior.
Art. 12. O Ensino Militar de grau
elementar, ministrado na Instrução
militar, visa capacitar o Soldado e o
Cabo ao desempenho de funções integrantes de uma qualificação miütar.
Art. 13. O Ensino Militar de grau
médio é constituído de 2 (dois) cíelos:
I
O prrmerro, abrangenrto aa
modalidades de cursos de Formação.
Especialização, Extensão e Aperfeiçoamento, prepara Sargentos para o
exercício de cargos ou funções próprias das qualificações militares correspondentes às suas graduações.
H - O segundo capacita PrímeírosSargentos e Subtenentes para o íngresso nos Quadros de Oficiais de
Adminlstraçao e de Oficiais Especíalistas.
Art. 14. O Ensino Militar de grau
superior compreende 3 (três) ciclos:
I
O primeiro, abrangendo as
modalidades de cursos de Formação
ou Graduação, Especialização e Extensão, capacita para o exercício de
cargos ou funções privativas de Oficial Subalterno e Capitão, prevtstoa
nos Quadros de Organização.
H
O segundo, abrangendo aa
modalidades de cursos de Aperfeiçoamento, Pós-Graduação, Especialização
e Extensão, capacita o Oficial para o
exercício dos cargos ou funções privativas de Oficial Superior, consígnados nos Quadros de Organização.
IH
O terceiro, abrangendo o
Curso de Altos Estudos Militares, capacita o oficial para o exercício dos
cargos ou funções previstas nos Qua-
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dros de Estado-Maior da Ativa e no
QuadTo de Oficiais-Generais.
Art. 15. Cada ciclo do Ensino Ml-

utar de grau superior compreendera
a realização de cursos, por ele abrangidos, seguido compulsoriamente, de
períodos de aplicação realizados, conforme o caso, em Corpo de Tropa,

Instituto de Ensino e Pesquisa, Estabelecimento Industrial, Estado-Maior
e outras Organizações Militares adequadas, onde o militar possa, inclusive, desenvolver os conhecimentos adquiridos.
Parágrafo único. Os períodos de
aplicação e estágios, referidos nesta
artigo, se desenvolvem sob a direção

dos respectivos comandantes de Organizações Militares, de acordo com as
diretrizes baixadas pelo Estado-Maior
do Exército.
CAPíTULO IV

Das Condições de Matrícula
nos Diferentes CursIJI$

Art. 16. A matrícula nos cursos de
Formação ou Graduação será concedida ao brasileiro que, conclutdc o
ensino de 1." grau, no caso de curso
do Ensino Militar de grau médio, ou
o ensino de 2." grau, no caso de curso
do Ensino Militar de grau superior,
habilite-se mediante concurso, sauefeitas as demais exigências da legislação vigente.
§ 1.0 A matrtcula na Academia Militar das Agulhas Negras será concedida, na forma estabelecida no respectivo regulamento, aos candidatos
que concluírem com aproveitamento
a última série do Ensino de 2.° Grau.
§ 2.° Para.
concurso de admissão
aos cursos de Formação de Oficiar
dos Serviços de Saúde e de veterínária, o candidato deverá possuir dlploma de conclusão de curso superior
correspondente ao respectivo Serviço.
realizado em estabelecimento de ensino civil, oficial ou reconhecido nu
pais. No ato de inscrição será permitido que o candidato apresento
certidão de que se encontra cursando
o último ano do curso; neste caso ao
matricula 56 será efetivada após a
apresentação do respectivo diploma.
§ 3.° Serão também matcículadoe
nos cursos profissionais de Graduação, os militares com o curso de
Formação de Oficial que, para tanto,
se habilitem mediante concurso.
Art. 17. A matrícula nos cursos de
Especialização será feita mediante re-

°

quertmento do interesado ou compulsoriamente, considerando-se, em um
e outro caso, o interesse do Exército.
Parágrafo único. Em cada ciclo, o
Oficial só poderá fazer um curso de
Especialização, devendo o curso do
ciclo mais elevado ter correlação com
Q anterior.
Art. 18. A matricula nos cursos ce
Bxtensão, considerados os graus e cíelos de ensino, será, de preferência,
concedida aos militares que a requerramo
Parágrafo único. Quando as vagas
não forem preenchidas por canuidatos voluntários, a matricula será rei,
ta compulsoriamente, conslderadus 03
interesses do Exército.
Art. 19. Serão mateículados nos
cursos de Aperfeiçoamento os militares que, tendo realizado o período de
aplicação, após o término de curso de
Formação ou Graduação, satisfaçam
às exigências da legislação militar.
§ 1.0 O adiamento de matrícula n03
eursos de Aperfeiçoamento, por mala
de duas vezes, eliminará, denníttvamente, o direito do militar à mateicula ,
§ 2.° Perderá o direito à rematrrcula o militar desligado por conceito
desfavorável ou motivo díscíphnar
§ 3." Ressalvados os casos de in..
teresse do serviço ou motivo de saúde,
perderão também o direito à rematrícula o Oficial desligado uma vez e
o Sargento desligado duas vezes pai
falta de aproveitamento.
Art. 20. A matrícula nos cursos ce
Pós-Graduação será concedida aos
Oficiais aperfeiçoados que a requeiram e satisfaçam às exigências de
seleção, observadas as respectivas e.'1~
pecíalidades técnicas e os interesses
do Exército.
Parágrafo único. Eventualmente,
poderão ser matriculados nos cursos
de Pós-Graduação os candidatos civis que preencham as condições previamente estipuladas.
Art. 21. A matrícula no curso ao
Altos Estudos Militares será conce..
dida a Capitães aperfeiçoados e a
Majores, em função da classificação a
da menção obtidas no curso de Aperfeiçoamento ou que, não tendo conseguido a classificação e a menção
exigidas, sejam aprovados e classificados em Concurso de Admissão, satisfeitas 3,S demais exigências da h,..
grslação em vigor.
§ 1.0 Em ambos os casos, a efetavaçâo da matricula dependerá de ser o
candidato considerado apto:
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1) moral e profissionalmente, perc
Chefe do Estado-Maior do Exército;
2) em Exames Médico, Psicológico e
lf'ísico.
§ 2.° A menção de que trata est~
artigo é a menção "Muito bem" ...
(MB).

§ 3.° O desligamento do curso por
conceito desfavorável, falta de apro-.
veítamento intelectual ou motivo dísplinar elimina, definitivamente, o direito
realização do curso.
Art. 22. Obedecidas as disposições
do artigo anterior, compete ao Estado-Maior do Exército, considerados
os interesses do Exército e mediante
proposta do Departamento de Ensino
e Pesquisa, fixar:
- o limite de classificação, dentro
das turmas de curso de Aperfeiçoamento, que assegura o direito à matrícula sem concurso, satisfeitas as
demais exigências da legislação em
vigor;
- a percentagem anual de vagas
disponíveis para candidatos dispensados do Concurso de Admissão, em
princípio não inferior a 50% do total fixado para o ano letivo.
Parágrafo único. No inicio de cada
ano, será publicada a relação dos
Oficiais que satisfazem às condições
de dispensa do Concurso de Admissão
e que concorrerão às vagas a serem
fixadas para o ano seguinte.
Art. 23. O Oficial chamado para
matrícula no CUTSO de Altos Estudos
Militares, em virtude do resultado
alcançado no curso de Aperfeiçoamento, poderá requerer adiamento da
matricula, por duas vezes, por motlvo excepcional, assim julgado pela
autoridade militar competente.
Art. 24. O candidato ao curso de
Altos Estudos Militares que, submetendo-se ao Concurso de Admissão, for
inabilitado por duas vezes perderá
definitivamente, o direito à matri..
cula .
à

CAPITULO V

Das Peculiaridades do Ensmo
do Pessoal da Reserva

Art. 25. A progressão do Enslno
Militar dos Quadros da Reserva. será
intermitente, abrangendo a modalidade do CUTSO de Formação e estágíos
de aplicação e atualização.
Parágrafo único. O ensino mtme .
trado nos cursos de Formação de Oficial Subalterno de Arma, Quadro cu
Serviço será essencialmente proflssíonal .

Art. 26. A formação dos Oficla1b
da Reserva se faz através de cursos
realizados em Centros de Preparação de Oficiais da Reserva (CPOR)
ou Núcleos de Preparação de Ofícíals
da Reserva (NPOR). estes últimos I
anexos a Corpo de Tropa ou a Esta"
belecimentos de Ensino.
Art. 27. Os oficiais e Aspirantesa-Oficial da Reserva realizam, mediante convocação anual, Estágio de
Instrução em Corpo de Tropa, deatlnado a consolidar os conhecimentos
adquiridos nos cursos que frequentaram, através do exercícío de funções
de comando e de instrutor, peculiares a seu posto.
Art. 28. Os Oficiais da Reserva -médicos, dentistas, farmacêuticos e veterinários - convocados ou incorporados em Organização Militar para a
realização do Estágio de Instrução ou
de Serviço, podem ingressar nos respectivos Quadros do Serviço Ativo di)
Exército desde que se submetam às
provas estabelecidas na legislação peculiar vigente.
Art. 29. Os Quadros da Reserva estão obrigados, sempre que o Ministro
do Exército julgar necessázío e mediante convocação, a realizar estudos
teóricos e a participar de períodos de
instrução de aplicação. visando ao
aperfeiçoamento e atualização dos conhecimentos militares, bem como a
sua capacitação para o exercício de
funções de' postos e graduações maía
elevados.
Art. 30. O pessoal da Reserva,
quando convocado para atender 51';'
tuecões de emergência, de calamidade pública ou de guerra, receberá pre ..
paro de atualização, de caráter prático.
TÍTULO III

Do Ensino de 1.° e 2.°

Grau~

Art. 31. O ensino ministrado nos
C o I é g i o s Militares compreende as
quatro últimas séries do 1.0 grau e as
do 2.° grau referidas na legislação
federal específica.
'
Parágrafo único. Poderão ser esta"
belecidos critérios de classificação dos
candidatos à matrícula, quando estes
forem em número superior ao de 'vagas fixadas.
Art. 32. O ensino ministrado na
Escola Preparatória de Cadetes do
Exército se destina a preparar candidatos a matricula na Academia Mllitar das Agulhas Negras.
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Parágrafo único. A seleção de candidatos a matrícula na Escola Preparatória de Cadetes do Exército rarse-á mediante concurso, na forma es..
tabeleclda no respectivo regulamento.
Art. 33. A Orientação Educativa
será instituída em todos os Estabecimentos Militares de Ensino de 1.0 e
2.° Graus.
Parágrafo único. Nos Colégios Mí-

fitares, a. Orientação Educativa in ..
cru: o aconselhamento vocaclonal,
abrangendo a cooperação das ramíuas
dos alunos e da comunidade com os
professores e instrutores.
Art. 34. Os cursos de formação de

mão-de-obra industrial realizar-se-ão
em escolas de aprendizagem instaladas. de preferência, em Estabelecimentos Fabris Militares ou, mediante
convênio, em entidades civis.
TÍTULO IV

Das Atribuições e prerroçatinas
na Administração do Ensino
no Exército

Art. 35. O Ministro do Exército estabelecerá a política de Ensino, mediante diretrizes baixadas aos órgãos
responsáveis pelo seu planejamento e
execução.
Parágrafo único. Ao Ministro de
Exército compete a aprovação dos regulamentos dos Estabelecimentos de
Ensino, Institutos de Pesquisa e Oentros de Estudos e de Instrução do
Exército.

Art. 36. Ao Estado-Maior do' Exército compete, de acordo com a politica definida pelo Ministro do Exército, expedir diretrizes traçando as
linhas gerais do Ensino Militar.
Parágrafo único. Compete, ainda,
ao Estado-Maior do Exército, tendo
em v~ta as necessidades do Exército,
expedir e aprovar atos, desde que não
impliquem em aumento de efetivos
ou despesas não programadas, nos seguintes aspectos:
1) criação, extinção, fusão, suspensão e reinício de funcionamento de
cursos e estágios;
2) diretrizes para o recrutamento
de pessoal, fixação de vagas e elaboração dos currículos dos diferentes
cursos.
Art. 37. O Departamento de Ensino e Pesquisa, como órgão central de
administração do Ensino e de acordo com as diretrizes do Estado-Maior

do Exército. dirigirá as atividades do
Ensino no Exército e a Instrução Militar nos órgãos e estabelecímentoe
de ensino que lhe são subordínados ,
§ 1.0 li: de competência do Departamento de Ensino e Pesquisa:
1) promover a evolução e o aperfetçoamento do ensino, mediante propostas de alteração nos regulamentos
e atualização das normas e instruções vigentes;
2) regular o planejamento e execuçao das pesquisas cientificas e tecnológicas, com o fin, de concorrer
para a crescente eficiência da ínstttuiçâo, aperfeiçoamento do equipamento e maior operacionalidade das
Forças Armadas;
3) cooperar com o Estado-Maior
ao Exército na aplicação e consolidação da doutrina militar das Forças
Terrestres;
4) celebrar convemos e contratos
com instituições, oficiais ou privadas.
visando a execução de programas ~1O
ensino e pesquisa.
§ 2.0 Compete-lhe. ainda, expedir
e aprovar atos, desde que não impliquem em aumento de efetivos ou despesas não programadas, nos seguintes
aspectos, relacionados com cursos e
estágios realizados em Estabelecimentos de Ensino:
1) .üxaeão do número de vagas, de
conformidade com as diretrizes do
Estado-Maior do Exército;
2) seleção do pessoal e efetivação
das matrículas;
3) concessão de adiamentos da
matrículas ;
4) determinação das datas de Iní..
elo e término das atividades escola"

ree:

5) aprovação dos currículos, de
acordo com as diretrizes do EstadoMaior do Exército.
Art. 38. A efetivação das matriculas e o desligamento dos cursos sãc
atribuições dos comandantes de Es..
tabelecimentos de Ensino, em contermidade com os normas regulamentares vigentes.
TíTULO

V

Das Disposições Transitórias

ATt. 39. O Departamento de En..
sino e Pesquisa procederá, até 31 de
dezembro de 1972, à revisão dos regulamentos dos Estabelecimentos da
Ensino a fim de, mediante proposta
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de alterações, ajustá-los às disposi..
ções
do presente Regulamento.
Art. 40. O Ministro do Exército decidirá das questões suscitadas pela
transição do regime anterior para o
instituído pela Lei n." 5.756, de 3 de
dezembro de 1971, baixando os atoa
que para tanto se fizerem necessários.
TÍTULO VI

Da Disposição Final

Art. 41. As normas particulares e
específicas de cada Estabelecímento de Ensino ou curso, bem como 03
requisitos para matricula relativos a
Idade, nível de ensino, idoneidade
moral, capacidade física e outros que
se fizerem necessários, serão estabelecidos nos respectivos regulamentos e
em instruções complementarea.
Orlando Geisel.

DECRETO N" 70.796 -

DE 5 DE

JULHO DE 1972

Revoga o Decreto n° 8.085, de 7 de
julho de 1910, que concedeu à empresa The Brazii
North Ea.stern
Railways, Limited autonzaçao '1!ú;rv.:
funcionar na República Federativa
do Brasil.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constítuiçào, e
nos termos do Decreto-lei n'' 2.627,
de 26 de setembro de 1940, decreta:
Art. 1" Fica revogado o Decreto
n'' 8.085 de 7 de julho de 1910, que
concedeu à empresa The Brazil North
Eastern Railways, Limited autorização para funcionar no Brasil, e cassada a respectiva Carta, atendendo
ao que consta no Processo MIC- ....
17.433-70.

Art. 2" Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrárlo ,
Brasília, 5 de
julho de
1972;
da
Independência e 84" da
República.
151"

EMÍLIO G. MÉDICI

Marcus Vinicius Pratini de
Moraes

DECRETO N" 70.797 -

DE 5 DE

JULHO DE 1972

Revoga o Decreto n° 61. 546, de 17 de
outubro de 1967.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item IH, da Constituição,
e atendendo ao que consta do Processo MJ. 5.979, de 1967, decreta:
Ar-:;. 10 Fica revogado o Decreto ..
61.546, de 17 de outubro de 1967, publicado no Diário Oficial de 19 dos
mesmos mês e ano, que declarou de
utilidade pública, nos termos da Lei
91. de 28 de agosto de 1935, combinado com o disposto no Decreto 50.517,
de 2 de maio de 1961, a Fundação
Educacional São Francisco, com se·
de em Goiânia, Estado de Goiás.
Art. 2° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contráric.
Brasília, 5 de
julho de
1972:
151"
da Independência e 84" da
República.
EMíLIO G. MÉDICI

Alfredo Buzaid

DECRETO N.o 70.798
JULHO DE 1972

DE

5

DE

Concede à S. A. de Cimento, Mimeração e Cabotagem "CIMIMAR" o
direito de lavrar calcário, no muni ..
cípio de Pinheiro Machado, Estado
do Rio Grande do Sul.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
81, item HI, da Constituição, nos
termos do Decreto-lei n.v 227, de 28
de fevereiro de 1967 (Código de Mineração), alterado pelo Decreto-lei
n." 318, de 14 de março de 1967. decreta:
Art. L" Fica outorgada à S. A. de
Cimento,
Mineração e Cabotagem
"CIMIMAR" concessão para lavrar
calcário, em terrenos de propriedade
de Primitiva Barreto dos Santos e
Amauri Alves Furtado, no lugar denominado Passo da Conceição, distrito
de Pedras Altas, munícípto de Pinheiro Machado, Estado do Rio Grande do Sul, numa área de duzentos e
sessenta e dois hectares e noventa e
dóis ares (262,92ha), delimitada por
um polígono irregular, que tem um
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vértice a duzentos metros (200m), no
rumo verdadeiro este (E), da conflu-

ência dos arroios Candiota e Candíotinha, e 08 lados, a partir desse vértice, os seguintes comprimentos e 11l
mos verdadeiros: oitocentos metros,
(aOOm), norte (N); cento e quarenta
metros (140m), oeste (W); trezentos
R

metros (300m), norte (N); cem metros Clüüm) , este (E); dUZei"ÜDS metros (200m), norte (N); duzentos e

trinta metros (230m), este (E); cento
e cinqüenta metros (150m),
norte
(N); duzentos metros (200 m) este
(E); noventa metros (90m), norte
(N); trezentos e oitenta metros (380
m), este (E); trezentos metros (300m)
norte (N); duzentos e cinquenta metros (250m), este (E); trezentos e
trinta metros (330m), norte (N); duzentos e vinte metros (220m), este
(E); quinhentos metros (500m), norte (N); quatrocentos metros (40Gm),
este (E); quatrocentos e vinte metros
(420m), sul (8); cento e trinta metros (130m)', este (E); trezentos e
noventa metros (390m), sul (6); duzentos metros (200m), este (E); duzentos e noventa metros {290m). sul
(8); cento e clnquenta metros (l50m),
este (E); duzentos e cínquenta metros (250m), sul (8); duzentos e noventa metros e~90m), oeste (\V); éuzentos metros (200m), sul (6); duzentos e noventa metros (290m), oeste
(W); duzentos metros (20Dm),
sul
(8); duzentos e noventa metros (220
m), oeste (W); duzentos metros (200
nu, sul (8); duzentos e noventa metros (290m), oeste (W); duzentoa metros (200m), sul (6); duzentos e noventa metros (290m), oeste (W); duzentos metros (200m), sul (8); duzentos e noventa metros (290m), oeste
(W) ; duzentos metros (200m), sul
(8); cento e oitenta metros fl80ro),
oeste (W); cento e vinte metros (120
m), sul (8); duzentos metros (200m),
oeste (W). Esta concessão é outcrgada mediante as condições constentes dos artigos 44, 47 e suas alíneas
e 51 do Código de Mineração. além
de outras estipuladas no mesmo Código, não expressamente mencionadas
neste Decreto.

Parágrafo Único. Esta concessão
fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto número
51.726, de 19 de fevereiro de 1963 e da
Resolução n.v 3, de 30 de abril de 1965,
da Comissão Nacional de Energia Nuclear.

Art. 2.° A concessionária fica obrigada a recolher aos cofres públicos
na forma da Lei,oS tributos devidos
à União, em cumprimento do dísPosto no Decreto-lei n.« 1.038, de 21
de outubro de 1969.
Art. 3,° Se a concessionária não
cumprir qualquer das obrigações que
lhe incumbem, a concessão para lavrar será declarada caduca ou nula,
na forma dos artigos 65 e 65 do Código de Mineração.
Art. 4.° As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões -de solo e
subsolo para fins de lavra, na forma
do artigo 59 do Código de Mineração.
Art. 5.° A concessão de lavra terá
por titulo este Decreto, que será
transcrito no livro C - Registro dos
Decretos de Lavra, do Departamento
Nacional da Produção Mineral, do
Ministério das Minas e Energia.
Art. 6.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contráno.
(DNPM - 7.357"62).
Brasília, 5 de julho de 1972;
151° da Independência e 840 da
República.
EMíLIO G.

MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO N° 70.799 JULHO DE

DE

5

DZ

1972

Concede reconhecimento à Faculdade de Ciências Contábeis - Salvador - BA.
O Presidente da República, usando das atribuições que lhe confere o
artigo 81, item III, da Constituição,
de acordo com o artigo 47 da Lei ..
n» 5.540, de 28 de novembro de 1968,
alterada pelo Decreto-lei nv 842, de 9
de setembro de 1969 e tendo em vista
o que consta do Processo n- 1. 648-69~
CFE, do Ministério da Educação e
Cultura, decreta:
Art. 1° E' concedido
reconhecimenta à Faculdade de Ciências Contábeis, mantida pela Fundação Visconde de Cadru, com sede na cidade
de Salvador, Estado da Bahia.
Art. 2° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 5 de
julho de
1972;
151° da
Independência e 84° da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Jarbas G. Passarinho
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DECRETO

N.O 70.800 JULHO DE 1972

Dispõe sobre

DE

5

DE

concessão de prêmios
literários

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição, decreta:
Art. 1° Fica Instituído o "Prêmio
de Pesquisa Estudantil Instituto Nacional do Livro", que será concedido,
anualmente, a estudantes de ciclo
fundamental e a estudantes de nível
médio, pelo Instituto Nacional do Livro do Ministério da Educação e Cultura.
Art. 2.° Para a concessão dos premias a que se refere o artigo anterior,
o Iristituto Nacional do Livro, a cada
ano, indicará o tema da pesquisa bibliográfica a ser versado.
Art. 3° O prêmio constituirá nas
Importâncias de Cr$ 3.000,00 (três mil
cruzeiros) para o melhor trabalho de
aluno de nível médio e de
.
Cr$ 2.000,00, (dois mil cruzeiros) para
o melhor trabalho de aluno de nível
fundamental.
Art. 4'" Os valores do prêmio serão
revistos, periodicamente, a fim de
que o menor corresponda sempre à
importância superior a 8 (oito) vezes
o maior .salárto-mínimo vigente no
país.
Art. 5.° O Instituto Nacíonal do
Livro deverá apresentar dentro de 30
(trinta) dias, projeto de regulamento
para a concessão do prêmio a ser
aprovado pelo Ministro de Estado da
Educação e Cultura.
Art. 6.° Fica revogado o Decreto
TI.O 62.719, de 17 de maio de 1968 e
demais disposições em contrário.
Brasilia. 5 de
julho de 1972;
151.° da Independência e 84.° da
República.
EMíLIO G. MÉDICI

Jarbas Passarinho

DECRETO N." 70.801 JULHO DE 1972

DE

5

DE

Declara de utilidade pública as
instituições que menciona

O Presidente da República, no uso
da atribuição que lhe confere -o artigo
81 item III, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 São declaradas de utilidade pública, nos termos do artigo 1.0

zxsctmvo
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da Lei n.v 91, de 28 de agosto de 1935.
combinado com o artigo 1° do Regulamento aprovado pelo Decreto número 50.517, de 2 de maio de 1961, as
seguintes instituições:
MJ. 21.932-71 - Centro Espfrftar
Allan Kardec, com sede em Campinas, Estado de São Paulo;
MJ. 8.209-71 - Fundação Educacional "Padre Landell de Moura"
FEPLAM, com sede em Porto Alegre,
Estado do Rio Grande do Sul;
MJ. 55.397-70 - Serviço de Obras
Sociais (S. O. S.), com sede em Araxã,
Estado de Minas Gerais;
MJ. 34.560-70 - Colégio Imaculada
Conceição, com sede em Capela, Estado de Sergipe;
MJ. 30.087-70 - Colégio Nossa Senhora da Conceição, com sede em
Serro, Estado de Minas Gerais;
MJ. 27.818-70 - Sociedade Beneficente "Frei Dimas", com sede em
Teófilo Otoni, Estado de Minas Gerais;
MJ. 26.792-70. - Sociedade de Assistência aos Pobres, com sede em
Santa Rita do Sapucaí, Estado de Minas Gerais;
MJ. 35.160-70 Instituto Bom
Pastor, também chamado Asilo Bom
Pastor, com sede em Salvador, Estado
da Bahia;
MJ. 23.738-70 Ginásio Mãe do
Divino Amor, com sede em Arapongas, Estado do Paraná;
MJ. 19.514-70 Associação das
Damas de Caridade São Vicente de
Paulo, com sede em Lapa, Estado do
Paraná;
MJ. 13.856-70 - Casa das Mães e
das Crianças de Sorocaba, com sede
em Sorocaba, Estado de São Paulo;
MJ. 53.184-68 - Instituto Imaculada Conceição, com sede em Barbacena, Estado de Minas Gerais;
MJ. 23.636-67 - Centro de Educação Religiosa Judaica, com sede em
São Paulo, Estado de São Paulo.
Art. 2.° Este Decreto entrará em
vigor na data de SUa publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 5 de
julho de 1972;
151.° da Independência e 84.0 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Alfredo Buzaid
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DECRETO N° 70.802 JULHO DE 1972

DE

5

DE

Declara de utilidade públ2ca as entidades que menciona.

o Presidente da República,

110

uso

da atríbuíçâo que lhe confere o artigo
81 item rrr, da Constituição, decreta:
Art. 1Q São declaradas de utilidade

pública, nos termos do artigo 1Q da
Lei número 91, de 28 de agosto de
1935. combinado com o artigo 1ÇI do
Regulamento aprovado pelo Decreto
número 50.517, de 2 de maio de 1961,

as seguintes instituições:
- Centro de Assistência Social de

Anápolis - (C.A.S.A.), com sede
em Anápolís, Estado de Goiás (Pl'O~
cesso 1[J-50.550-62);
- Instituto Pedagógico Social 'Ta-

coe, com sede em Santa Maria, Estado do Rio Grande do Sul (Processo

1[J-7 .153-71) ;
- Ginásio Nossa Senhora da Luz,

com sede em Guarabíra, Estado

da

Paraíba (Processo MJ-28.100-71);
- .zssocíacão das Damas Hospi-

taleiras, com sede em Petrópolis. Estado do Rio de Janeiro (Processo MJ-

37.358-71) .

Art. 29 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 5 de julho de '972;
1519 da Independência e 849 da
República.
EMíLIO MÉDICI

Alfredo

Buza~d

DECRETO

N9

70.803 1972

DE

5

DE

JULHO DE

Concede a Minérios Metalúrgicos do
Nordeste Ltda. o direito de lavrar
minério de manganês, no municíp'io
de Licinío de Aimeiâa, Estado da
Bahia.

o Presidente' da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição, nos
termos do Decreto-lei n? 227, de 28 de
fevereiro de 1967 (Código de Mineração) alterado pelo Decreto-lei nv 318,
de 14 de março de 1967, decreta:
Art. 19 Fica outorgada a Minérios
Metalúrgicos do Nordeste Ltda. concessão para lavrar minério de manganês, em terrenos de propriedade de
Carbonatos da Bahia Ltda. e Minera-

ração Itatu Ltda., no lugar denominado Lagôa da vereda, distrito de
'I'auape, município de Lícínío de Almeida, Estado da Bahia, numa área
de setenta e sete hectares quarenta e
nove ares e cinqüenta centdares .....
(77,4950 ha) , delimitada por um polígono irregular, que tem um vértice
a trezentos e setenta e cinco metros
(375m). no rumo verdadeiro de quarenta e sete graus trinta minutos nordeste (47°30'NE), do marco de madeira no entroncamento da Estrada
Carroçável, que liga Pau do Rêgo à
'I'auape. com os caminhos de pedestres para os garimpos, Rabanada e
'I'auape, e os lados a partir desse vértice, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: trezentos e setenta metros (370m), norte (N); cento e
sessenta e cinco metros (165mf, este
(E); oitenta e cinco metros (85m), norte (N); duzentos metros (200m), este
(E); sessenta metros (60m) , norte
(N); trezentos e quarenta metros ."
(340m), este (E); sessenta metros ."
(SOm), sul (8); duzentos e cinco metros (205m), este E); oitenta e cinco
metros (85m) , sul (S); cento e setenta metros (I70m), este (E); oitenta e
cinco metros (85m) , sul (S); cento e
cinquenta e cinco metros (155m), es~
te (E); cento e vinte e cinco metros
(l25m), sul (S); cem metros (Iüüm) ,
oeste (W); cento e cinqüenta metros
(150m), sul (S); cento e cinqüenta
metros (I50m) , oeste (W); cinqüenta metros (50), norte (N); quínhentos e oitenta metros (580m), oeste
(w); cento e noventa e cinco metros
(I95m) , sul (S); quarenta metros ...
(40m) , este (E); cinqüenta e cinco
metros (55m), sul (S); quarenta metros (40m) , este (E); sessenta e cinco
metros (65m), sul (S); quarenta e
cinco metros (45m), este (E); setenta metros (70m) , sul (S); cinqüenta
metros (50m) , este (E); oitenta e
cinco metros (85m), sul (S); cinqüenta e cinco metros (55m), este (E); setenta e cinco metros (75m) , sul (S);
cinqüenta e cinco metros (55m) , este
(E); oitenta metros (80m), sul (S);
sessenta metros (SOm), este (E); sessenta e cinco metros (S5m) , sul S);
noventa metros (90ro) , este (E); oitenta e cinco metros (85m) , sul (S);
setenta metros (70m) , este (E); cinqüenta metros (50m) , sul (S); quarenta e cinco metros (45m) , este (E) ;
sessenta metros (som), sul (8); cínqüenta metros (50m) , este (E);
venta metros (90m), sul (S); emqúenta e cinco. metros (55m), este
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cento e oitenta e cinco metros
(l85'm), sul (S); cento e vinte metros
(120m) , oeste (W); cento e sessenta
e cinco metros (l65m) , norte _ (N);
quatrocentos e cinqüenta metros ....
(450m), oeste (W); trezentos e oitenta
metros (380m), norte (N); noventa.
metros (90m), oeste (W); cento e oitenta e cinco metros (Lêfim) , norte
(N); cento e quarenta e cinco metros
145m), oeste (W); trezentos e setenta metros (370m), norte (N); duzentos e cinqüenta e cinco metros (255m),
oeste (W). Esta concessão é outorgada mediante as condições constantes
dos artigos 44, 47 e suas alíneas e 51
do Código de Mineração, além de outras constantes do mesmo Código, não
expressamente mencionadas neste Deereto.
(E)'

Parágrafo único.
Esta concessão
fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto núme;
ro 51.726, de 19 de fevereiro de 1963
e da Resolução nc 3, de 30 de abril
de 1965, da Comissão Nacional de
Energia Nuclear.
Art. 2Q A concessionária fica obrigada a recolher aos cofres públicos, na
forma da Lei, Os tributos devidos á
União, em cumprimento do disposto
no Decreto-lei nc 1.038 de 21 de outubro de 1969.

Art. 3 Q Se a
concessionária não
cumprir qualquer das obrigações que
lhe incumbem, a concessão para lavrar será declarada caduca ou nula,
na forma dos artigos 65-e 66 do Código de Mineração.
Art. 49 As propriedades vizinhas, estão sujeitas as servidões de solo e subsolo para fins de lavra na forma do
artigo 59 do Código de Mineração.
Art. 5Q A concessão de lavra terá
por título este Decreto, que
será
transcrito no li vIo C - Registro dos
Decretos de Lavra, do Departamento
Nacional da Produção Mineral, do
Ministério das Minas e Energia.
Art. 6Q Este decreto entrará em vigor na data de sua pubhcaçâo, revogadas as disposições em contrário.
(DNPM -

803.284-70).

Brasília, 5 de julho de 1972,
151Q da Independência e 84Q da
República.
EMíLIO G. MÉDICI

Antrmio Dias Leite Júnior.

DECRETO NQ 70.804 JULHO DE 1972

DE

5

DE

D'tspoe sobre a concessão de diárias
aos servidores civis em exercício nos
Gaoinetee Militar e Civil da Presidência da República.
O Presidente da República, no uso
da atribuição que lhe confere o artigo
81, item In, da Constituição, decreta:

Art . 19 Ao servidor cívíl, em exercicie. nos Gabinetes Militar e Civil da
Presidência da República, que se deslocar de sua sede, a serviço, será concedida diária para indenização de gastos com alimentação. e pousada, quando não forem estas proporcionadas diretamente pelo Estado.
Art. 2Q OS Membros dos Gabinetes
Militar e CiVil solicitarão aos respecUvas Chefes a concessão das diárias
a que fizerem jus e proporão a concessão de diárias aos servidores que
lhes estiverem subordinados, prestadas, em ambos os casos, as informações a que alude o artigo 29, in fine,
do Decreto nv 68.807, de 2,5 de junho
de 1971.
Art. 39 ~ permitido o adiantamento do valor das diárias, com base no

período provável do afastamento, para
prestação de contas até 48 horas após
o regresso do servidor à. sede.
Ar~. 4Q O ato de concessão das dtánas será publicado no Boletim Inter"
no da Presidência da República.
Art. 5Q O valor de uma díárta completa (alimentação e pousada), será.
a importância resultante da incidência dos seguintes percentuais sobre Ú
maior salário-mínimo vigente no país,
para o servidor no exercícío de um
dos encargos abaixo:
I - Subchefe de Gabinete, Assessor-Chefe de Assessoria
Especial, Secretário Particular, secretário de Imprensa, Chefe do Cerimonial, Diretor de Serviços
Gerais e Diretor do E'xpediente até
75%
"11 - Oficiais de Gabinete, Adjuntos, Chefe da Secretaria
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do Gabinete Militar e Chete da. Secretaria Admínistratava do Gabinete Civil até
60%
rn c- Assessor, Contador, Assistente, Tesoureiro, Secretário de Chefia e Almoxarífe
até
50%
IV - Secretário,
Encarregado,
Zelador, Especialista-qualificado; Motorista, Auxiliar
..45%
e Especialista até
V ~ Ex:ecutante até
40%
Parágrafo único. Nos cálculos decorrentes da aplicação deste decrete serão desprezadas as frações de cruzeiros.
Art. ()9 Compete ao Serviço do Pessoal da Presidência da República a
fiscalização das informações prestadas, para a efetivação do pagamento
das diárias, observado o disposto no
artigo 4Ç1 do Decreto n'' 68.807. de 2!1
de junho de 1971.
Art. 79 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, retroagtndo os seus efeitos a 1Q de março de 1972, revogadas as disposições
em contrário.
Brasília, 5 de julho de 1972;
151Q da
Independência
e 84 Q da
República.
EMíLIO G. MÉDICI

DECRETO R? 70.806 -

DECRETO N° 70.805 -

DE 5 DE

JULHO DE 1972
Prorroga o prazo da concessão, paro
uso exclusivo da Cachoeira do Furado, no rio Taquaraçu, outorgadn à
Companhia Siderúrgica Belga Mineira.
O Presidente da República, no uso
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição, e
tendo em vista o disposto no art. 80
do Decreto nv 41.019, de 26 de Jevereiro de 1957 e o que consta do Processo MME-706.274-71, decreta:
Art. i- Fica prorrogada pelo prazo de 30 (trinta) anos, contados a
partir de 15 de outubro de 1972, a
concessão, para uso exclusivo, outorgada à Companhia Siderúrgica Belga Mineira. para o
aproveitamento
hidroelétrico da Cachoeira do Furado, no rio Taquaraçu, município de
Taquaraçu, no Estado de Minas Gerais.
Art. 20 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília. 5 de
julho de
1972;
1510
da
Independência e 840 da
República.
EMíLIO G. MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

DE 5 DE JULHO DE 1972

Abre ao Ministério da Justiça, em favor do Conselho Penitenciário Federal,
o crédito suplementar de Crg 110.200,00. para reforço de dotação consZgnada no oiçeoüe Orço-mente,

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo B1, item DI, da Constlttüção, e da autorização contida no artigo 6° da
Lei n,» 5.754, de 3 de dezembro de 1971, decreta:
Art. 19 Fica aberto ao Mínistérío da Justiça, em favor do Conselho Penitenciário Federal, o ....'t édíto suplementar no valor de Cr$ 110.200,00 (cento
e dez mil e duzentos cruzeirosj , para reforço de dotação orçamentária consignada ao vubanexo '),0.00, a saber:
20.0ij -

"íINISTllRIO DA JUSTIÇA

20.11 - Conselho Penitenciário Federal
2011 0811.2012 ..- Coordenação e Fiscalização do Sistema Penítenciárío Federal
3.1.10- Pessoal
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - Vencímentos e Vantagens FIxas

c-s

1,00

110.200

Art. 29 OS l"E'CUl'SOS -ie-cseértos ~, execução deste Decreto decorrerão de
anulação pardal de dotações orçamentárias consignadas no vigente Orçamento, a saber:
(.'Z$ 1,00

2ú.1.lO -

MrNIS'l'lêRlO DA JUSTIÇA
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Conselho Penltencíárío Federal

20.11 Atividade 3.3.3.0 -

2011.081 i. 2012

Transferências de

Assistência e Prevídêncta

Socíal .
3.2.3.3- - Salário-Família
•..........................
28.00 - ENCARGOS GERAIS DA UNIAO
'B.02 - Recursos sob Supervisão do Ministério do
Planejamento e Coordenaçâc Geral
Atividade
- 280': .1800.2003
3.2.6. O - Reserva de Ccntígência
.

400

109.UOO

Total .

110.200

Art. 3f,1 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 5 de julho ele 1972; 151<:> da Independência e 849 da República.
E!'ItÍI.IQ G. MÉDICI
Attrcda Buzaid
Antonio Delfim Netto
João Paulo dos Reis Velloso
DECRETO N" 70.807 -

DE

5

DE JULHO DE

1972

Abre ao Ministério da JUstiça, em favor de diversas unidades orçamentárias, o crédito suplementar de Cr$ 2.568.700,00, para reforço de dotações
consignadas no Vigente Orçamento,

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item III, da Constttuíção, e da autorização contida no artigo 6"
da Lei nv 5.754, de 3 de dezembro de 1971, decreta:
Art. 1" Fic" abertc ao Ministério da Justiça, em favor de diversas
unidades orçamentárias, o crédito suplementar no valor de Cr$ 2.568.700,00
(dois milhões, quinhentos e sessenta e oito mil e setecentos cruzeiros), para
retorço de dotações orçamentàrtas consignadas ao subanexo 20.00, a saber:

crs
20.00 -

M1NISTERlü DA JUSTIÇA

20. U2 -

Secretaria-Gerar
Ooordenaçao e Planejamento Setorial

2002.0108.2003
3.1.1.0
3.1.1.1
02
3.2.3.0

---

3.2.3.3 ZO.Oi) 2005.0104.2006 -

Pessoal
Pessoal Civil
Despesas Variáveis . • . . ......•...•......
Transferências de Assistência e Previdência
Sociaí

Salárto-Famüía

.

1,00

240.50,

6.100

Prom..iradorta-Geral da Justiça Militar
Defesa dos Interesses da União junto à Jus~l;:a Mítítar
:3. 1. 1. O - Pessoal
3,1.1.1 - Pessoal Civil
OI - Vencimentos e Vantagens Fixas
.
172.800
.
300.900
02 - Despesas Variáveis
3.2.3.0 - 'J'ransterencíaa de Assistência e Previdência
Soctaí
3.2.3.3 - Saíáro-Famíüa
.
5.600
3.2.5_0 - t.cntrtbuíções de Previdência Social.
.
10.700
20.06 -~ l\iini~r-.~nü Publico do
Distrito Federal e
, 'I'errttórtos
2006.0104.20('( - Ftscaltzacão e Observância do cumprimento
ca Constituição, Bens e Atos dos Poderes Públicos
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3.1.1.0 ::1.1.1.1 -

01 02 -3.2.3.0
3.2:.3.3
20.0U

2009.0101;2010 ~.l.l.U

-

~.1.1.1

01 02 -

3. 1 .3. O -

3.1;3.2 3.2.3. O -

Pessoal
Pessoal Civil
vencimentos e Vantagens Fixas
.
Despesas vartavcis
.
-rrcnsrercncíaa de Assistência e Previdência
Bocíal
ealarto-Famítía
.
Conselho Administrativo de Defesa Econõmica
Repressão ao Abuso do Poder Econômico
Pessoal
Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas
.
Despesas Variá vers
.
Serviços de Terceiros
Outros s-erviços de Terceiros
.
Transferências de Assistência e Previdência
Social

3.~

iU5 -- esaiaric-Famíjía
3 2.5. O - Contrfbutções de Previdência Sccíal ,
;W. i.U -

2010,0812.2011 -

.
.

910.400

218.800
29.600

95.300
229.200
60.000
500
16.400

consemo Nacional de Trânsito
Cocrdenaçao, Divulgação e Ftscanzação do

Sistema Nacronm de Transito
3. 1. 1. O -- Pessoal
3. 1. 1. 1 -- Pessoal Civil
fJl -

vcncír-ientos e Vantagens Fixas

H2 - Despesas variáveis

2U.18 2018.0101.:,l()21 3.1.1.U 3.1.1. 1 -

Servíçc de Documentação

.
.

147.700
59.200

.
..

40.000
25.000

.trocumen-açâo e Divulgação

Pessoal
Pessoal Civil
O::' - vencimentos e Vantagens Fixas
02 - Despesas vanaveis

2.568.700

Art. 2" 05 recursos necessà'noa à execução deste Decreto decorrerão
de anulação parcíaí ce dotações orçamentartas consignadas no vigente Orçamento, a saber :
Cr$ 1,00
2U.UU -

lI'IINISTERIQ DA JUSTIÇA

20. üs -

Consctno Admímstratívo de Defesa Econômica

Ativicaoe -- zuus . oaa
3.1.2.U
3.1.1.0
4.1.4.U
28 00
2d. (j2

~üll.J

.- Matettat de Consumo
.
Encargos Diversos
.
-, Matectat Permanente
.
- ENCJ\RGOS GERAIS DA UNIAO
- ReCUI&·)S sob Supervisão do Ministério do

Atívtoaoe -

3.2.Õ.O -

40.000
7.000
13.000

Planejamento e Coordenação Geral
21302. 18. UU.2003

Reserva de Contingência
Total

2.508.700

.

2.568.700
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Art.. 30 Este Decreto entrara em vigor- na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 5 de julho de 1~'7:::; 1510 da Independência e 84° da

aecnnnca.

l!:M1LIO G. MEOICI

eureao Buzaza
AntOnlo peinm seuo

João t>auto aos Reis

DECRETO N9 70.808 JULHO DE

1972

DE

VGUOSO

5

DE

Autoriza o Serviço do patrimônio da
União a aceitar a doação do domínio útil do terreno que menciona.
no Estado do Rio de Janeiro.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item lII, da constituição t::
de acordo com os artigos 1.165 e 1.180
do Código Civil, decreta:

Art. 19 Fica o Serviço do Patrimônio da União autorizado a aceitar
a doação que o Estado do Rio de J aneiro quer fazer à União Federal, do
domínio útil do terreno de acrescidos
de marinha, com a área de 6.152,50m2
tseís mil, cento e cinqüenta e dois
metros quadrados e cinqüenta decímetros quadrados), com frente para a
praça Renascença, no Aterrado de São
Lourenço, Niterói, naquele Estado, nos
termos da Lei nv 5.314, de 17 de março de 1964, retificada pela de ns 5.505,
de 22 de fevereiro de 1965, e Decretolei-nv 242, de 2 de abrtl de 1970, e demais elementos constantes do processo
protocolizado no Ministério da Fazenda sob o nv 42.313, de 1971.
Art. 2Q O imóvel a que Se refere o
artigo anterior se destina ao usa do
Ministério do Exército.
Art. 3'? Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.
Brasíla, 5 de julho de 1972;
151Q da Independência. c- 84'? da
República.
G. W...ÉDICI
Orlando Geisel
Anlónw Delfim Netto

EMÍLIO

DECRETO N.Q 70.809 JULHO DE

1972

DE

6

DE

Concede
autorização ao
Consórcio
Amstertlaansche Ballast Bagger en
Grotui (Amsterdam Ballast o-eaging) N.V. e SOTEP - Sociedade
Técnica de Perfuração Ltda. para
operar em águas brasileiras com a
draga "Prins Der Neâeruuuien", de
bandeira inglesa,
nos serviços âe
âraçaçem. do canal de acesso ao
Terminal Maritimo Almirante Barroso, nu Estado de São Paulo.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o Artigo 81, Item lII, da Constituição, 8
tendo em 'lista o que consta do Processo MME n'' 604.211, de 1972, decreta:
Art. }O E' concedida autorização ;:'0
Oonsórcío . Amsterdamsche
Ballast
Bagger En Grond (Amsterdam BarIast Dredgtng) N. V., com sede em
Amsterdem. Holanda, e SOTEP - SOCiedade Técnica de Perfuração Ltda.,
brasileira, para operar em águas orastleiraa com a dragá "Prms Der Nederlanden". de bandeira inglesa, e respectivas embarcações de apoio. nos
serviços de dragagem C:O canal de
acesso ao Terminal Maritámo Almirante Barroso, no Estado de São Paulo, contratados com a Petróleo Brasileiro S. A. - PETROBRAS.
§ 1° Na realização dos serviços ele
que trata este artigo
deverão ser
atendidas as seguintes prescrições:
a) apreciação prévia pelo Ministério da Marinha do projeto de iragagem;
b) observância do disposto no Decreto-lei n- 243 de 28 de fevereiro
de 1967, nas sondagens de verificação
dos serviços de dragagem a serem
efetuados;
c) exame pela Diretoria de Hidrografia e Navegação do Ministério ca
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Marinha das
plantas hidrográficas
resultantes, para um possível econhecimento
oficial pelo
Governo
Brasileiro de quaisquer novas caractertetícas hidrográficas do Canal de
acesso ao Terminal Marítimo Almírante Barroso - TEBAR, e sua divulgação nas Cartas e Documentos
Náuticos;
d) prévio exame pela Diretoria de
Hidrografia e Navegação, das áreas
de despejo necessárias aos servtcos
de dragagem.
§ 2° A Diretoria de Hidrografia e
Navegação, se julgar conveniente, '"),Jderá realizar levantamento hidrográfico de verificação.
Art. 2° A autorização de que trata este Decreto vigorará pelo prazo
de um ano, prorrogável mediante novo Decreto, sem prejuízo de sua :·aducídade, em qualquer tempo. S8
ocorrer a conclusão dos serviços -ontratados ou a extinção das obrtgaçôes

respectivas, na forma da Lei ou
contrato.

(10

Art. 3° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília,
6 de
julho de
t972;
151° da Independência e 84° ua
República.
EMÍLIO G. MÉDICI
Adalberto de Barros Nunes
Antônio Dias Leite Júnior
DECRETO

N.? 70.810 JULHO DE 1972

DE 7 DE

Autoriza o tuncíonamento do curso de
Cíéncías Biológicas da Faculdade de
Filosofia, Ciências e Letras' BaTUo
de Mauá". de Ribeirão Preto - SP.

o Presidente da República. usan.ío
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição, de
acordo com o artigo 47 da Lei número
5.540, de 28 de novembro de 1968,
alterada pelo Decreto-lei n." 842. de
9 de setembro de 1969 e tendo em
vista o que consta do Processo -iúmcro
128/71-CFE,do Ministério da Educação
e Cultura, decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o funcionamento do curso de Ciências Bíolôgícas, da Faculdade de Filosofia, CIências e Letras "Barão de M<Luá", man-

tida pela Associação Ríbeíràopretana
de Educação, com sede na cidade. de
Ribeirão Preto, Estado de São Paulc ,
Art. 2.0 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 7 de julho de 1972:
151.0 da Independência e 84.0 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

DECRETO N," 70.811 JULHO DE 1972

DE 7 DF:

Autoriza o funcionamento da Escola
de Engenheiros de Operação Vale
Coronel Fabriciano -do Aço Minas Gerais.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o ar .
tígo 81, item rtt, da Constituição, de
acordo com o artigo 47 da Lei númere
5,540, de 28 de novembro de 1968,
alterada pelo Decreto-lei n.« 842, de
9 de setembro de 1969 e tendo em
vista o que consta do Processo número
260.841-71, do Ministério da Educação
e Cultura, decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o funcionamento da Escola de Engenheiros de
Operação Vale do Aço, com os cursos
de Engenheiros de Operação, nas modalidades de Eletrotécnica, Eletrônica
Industrial e Mecânica de Manutenção
e Siderúrgica, mantida pela "Sociedade Educacional União e Técnica", com
sede. na cidade de Coronel Fabrfcíano,
Estado de Minas Gerais.
Art. 2.0 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 7 de julho de 1972;
151.0 da Independência e 84,0 da
República.
EMíLIO G. MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

DECRETO N." 70.812 -

DE

7

DE

JULHO DE 1972

Autoriza o funcionamento da Faculdade de Ciências Contábeis de Rio
Claro - SP.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, ue
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acordo com o artigo 47 da Lei número
5 540 de 28 de novembro de 1968,
aiter~da pelo Decreto-lei n." 842, de
9 de setembro de 1969 e tendo em
vista o que consta do Processo núm.u-c
200.401-72 do Ministério da Educação
e cultura. decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o functonamento da Faculdade de Ciências
contábeis de Rio Claro com o curso
de Ciências Contábeis, mantida pela
Sociedade Río-clarense de Ensino Superior, com sede na cidade de Rio
Claro, Estado de São Paulo.
Art. 2.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasílía, 7 de julho de 1972;
151.° da Independência e 84.° da.
República. ,
EMíLIO G. MÉDIcI

Jarbas G. Passarinho

DECRETO

N.O

70.813

~

DE

7

DE

JULHO DE 1972

Concede reconhecimento à Faculdade
de Ciências e Letras de Bragança
Paulista - São Paulo.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item UI, da Constituição, de
acordo com o artigo 47 da Lei número
5.540, de 28 de novembro de 19G8,
alterada pelo Decreto-lei n.« 842. de
9 de setembro de- 1969 e tendo em
vista o que consta do Processo numere
236.319-72 do Ministério da Educação
e Cultura, decreta:
Art. 1.0 E' concedido reconhecimento à Faculdade de Ciências e Letras de Bragança Paulista, com os
cursos de Letras, Ciências, Estudos
Sociais (Licenciatura do 1.0 grau) e
Desenho (Licenciatura do 1.0 e 2:~
graus), mantida pela Fundação Municipal do Ensino Superior com sede
na cidade de Bragança Paulista, Estado de São Paulo.
DECRETO NQ

70.815 -

Art. 2.° Este Decreto entrará em
vigor na' data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 7 de julho de 1972;
151.° da Independência e 84.~ da
República.
EMÍLIO G, MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

DEGRE!'O N9 70.814 --

DE

7

DE

JULHO DE 1972

outorga concessão à Televisão Cultura
de Maringá Limitada, para. estacolecer uma. estação de rtuiuxiitusão
de sons e imagens (televisão) na cidade de Maringá, Estado do Pa~
raná.

O Presidente da República, usando

das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IH, combinado com o
artigo 89, item XV, letra "a", da

Constituição, decreta:
Art. 19. Fica outorgada à Televtsão Cultura de Maringá Limitada, LOS
termos do artigo 28 do Regulamento
dos Serviços de Radiodifusão, concessão para estabelecer uma estação de
radiodifusão de sons e imagens (televisão), na cidade de Maringá, Estado do Paraná, sem direito de exclusividade, utilizando o canal 8 «uto) .

Parágrafo único. O contrato decorrente desta: concessão obedecerá às
cláusulas que com este baixam, rubricadas pelo Secretário-Geral do Ministério das Comunicações, e devera
ser assinado dentro de 60 (sessenta)
dias, a contar da data da publicação deste decreto no Diário Oficiai da
União, sob pena de se tornar nulo, de
pleno direito, o ato da outorga.
Art. 29 . Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, _7 de julho de 1972;
1519 da Independência e 84q da
Repúb-lica,
EMÍLIO G.

MÉDICI

Hygino C. Coreetti
DE

10

DE JULHO DE 1972

Dispõe sobre as Delegacias Regionais do Ministério da Educação e Cultura
e dá outras providencias

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81, itens UI e V, da Constituição, e tendo em vista o artigo 181,
[tem UI, do Decreto-lei rP 200, de 25 de fevereiro' de 196'7, decreta:
Art; 19 As Delegacias Regionais do Ministério da Educação e Cultura,
com localizaçào e competencía fixadas no artigo 8Q do Decreto nc 66.967,
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de 27 de Julho de 1970, serão administrativamente subordinadas à Secretaria
de Apoio Administrativo.

Art. 2° O item VII do artigo 19 do Decreto nv 66.967, de 27 de julho
de 1970, passa a ter a seguinte redação:
"VII -

órgãos Regionais
DELEGACIAS
1)

Assessorias Técnicas

2)

Serviços de Atividades Auxlltares

3)

Representações. "

Art. 31' As Representações das Delegacias Regionais contarão, cada
uma. e quando necessário, com Unidades de Serviços, encarregadas da
execução das tarefas que lhes forem atribuídas.
Parágrafo único. A instalação de Representação dependerá de ato do
Ministro de Estado ou de autoridade à qual delegue competência, obedecidos
os critérios a serem fixados no Regimento Interno das Delegacias
Regtonads ,

Art. 49 A instalação dos órgãos regionais do M.E.C. será gradativa,
na medida das necessidades locais e da disponibilidade de recursos.
§ 19 Nas capitais dos Estados, ainda não atendidas por Delegacias
Regionais, poderão ser instaladas Representações, que serão substdtutdae
oportunamente por Delegacias.
§ 29 As Representações previstas no parágrafo anterior se subordinarão
a Delegacia Regional já instalada e que ofereça condições favoráveis de
comunicação.
Art. 59 Os órgãos regionais executarão serviços relativos aos registros
pronsslonaís determinados pelos dispositivos da Lei rP 5.692, de 11 de agosto
de 1971> na forma em que se dispuser em Regimento Interno.
Parágrafo único. A Delegacia Regional do Estado da Guanabara
obedecerá à estrutura básica prevista no artigo 29> adaptando-se, entretanto>
as peculiaridades locais, em função da existência de órgãos remanescentes
do Mirzístérío naquele Estado.
Art. 69 A Assessoria Técnica das Delegacias será dirigida por um
coordenador, nomeado, em comissão, pelo Presidente da República.
Parágrafo único. O Coordenador será o substituto do Delegado Regional
em seus afastamentos ocasionais.
Art. 79 A finalidade, organização> competência e atribuições dos órgãos
regtonaís, mencionados no artigo 19 , serão estabelecidas em Regimento
Interno, aprovado pelo Ministro de Estado, observado o disposto no artigo 6(}
do Decreto nv 68.885, de 6 de julho de 1971.
Art. 89 Fica aprovada, na forma do anexo, a tabela discriminativa dos
cargos em comíssâo do Quadro de Pessoal - Parte Permanente - do
Ministério da Educação e Cultura, resultante da organização administrativa
prevista no Decreto nv 66.967, de 27 de julho de 1970.
Art. 99 As despesas decorrentes do disposto neste Decreto serão
acendidas pelas dotações próprias do Ministério da Educação e Cultura.
Art. 10. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 10 de julho de 1972; 1519 da Independência e 849 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

o

anexo mencionado no art. 8'" foi publicado no D.O. de 14-7-72.
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DECRETO N° 70.816 JULHO DE 1972

DE

10

DE

RedistTibui cargos, com os respectivos ocupantes, para. a Universidade
Federal de Goiás, e dá outras providências.

O Presidente da República, usando das atribuições que lhe confere o
artigo 81, item IH, da Constituição.
e tendo em vista o disposto no artigo 99, § 2°, do Decreto-lei n'' 200, de
25 de fevereiro de 1967, decreta:
Art. 1° Ficam redístrtbuidos, com
os respectivos ocupantes, para o Quadro único de Pessoal da Uníverstdade Federal de
Goiás, os seguintes
cargos integrantes do Quadro de Pt;SsoaI
Extinto da antiga
Fundaço.c
grasfl-Central, mantido o regime jurídico dos servidores:
a) 2 (dois) cargos de Oficial
de
Administração,
código AF-201.14. B,
ocupados por Abilio Clemente Dornelas e Sebastião Arruda;
b) 7 (sete) cargos de
Motorista,
código
CT-401.8.A, ocupados
por
Ananias José de Oliveira, Homero
Neves de Oliveira, José Gomes Barbosa, Rodrtgo Victor de Oliveira, Ventura José da Luz, Francisco Ferreira
da Silva e .rostas Alves dos Santos;

c) 3
código
Antonio
mes da
tela;

(três) cargos de Motortnta,
CT-401.10.B, ocupados por
Pinheiro Franco, João GoSilva e Manoel Alcides Por-

d) 3 (três) cargos
de Motorista,
código CT-401.12. C, ocupados
por
José Jacob de Carvalho, Nilo Barros
e Sebastião Cristina de Melo.

Art. 2° O disposto no presente ato
não homologa situação que, em virtude de sindicância, inquérito administrativo ou
revisão de enquadramento, venha a ser considerada nula,
ilegal ou contrária a normas administrativas vigentes.
Art. 3° O órgão de pessoal da Superintendência do
Desenvolvimento
da Região Centro-Oeste, detentora do
acervo da extinta Fundação -BrasilCentral, remeterá ao da Universidade Federal de Goiás, no prazo de 30
(trinta) dias, a
contar da vigência
deste Decreto, os assentamentos funcionais dos
servidores mencionados
no artigo 1°.

Art. 4° Os ocupantes dos cargos ora
redístríbuídos continuarão a perceber

os seus vencimentos e vantagens pela Superintendência do
Desenvolvimento da Região Centro-Oeste. até
que o orçamento da
Universidade
Federal de Goiás consigne os recursos necessários ao pagamento
das
despesas resultantes do cumprimento
deste ato.
Art. 5° Este Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília,
10 de julho de 1972;
151° da
Independência e 840
da
República.
EMÍLIO

G.

MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

DECRETO N° 70.817
JULHO DE 1972

DE

10

DE

Extingue cargos no Quadro de Pessoal do Ministério da Justiça.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item VIII, da Constituição,
e tendo em vista o que consta do
Processo n'' DP-2136, de 1972, do Ministério da Justiça, decreta:
Art. 1° Ficam extintos, no Quadro
de Pessoal - Parte Permanente do
Ministério da
Justiça, os seguintes
cargos:

12 cargos de Inspetor de Alunos, Código EC-204.A.9;
12 cargos de Artífice de Manuten-,
ção, Código A-3ü5.6;
4 Cargos de Eletricista Instalador,
Código A-802.A.8;
13 cargos de Professor de Ensino Especializado, Código EC-509.A.14;
25 cargos de Servente, Código GL103.5; e
15 cargos de A uxíhar
Código GL-303.A.7.

de Portaria,

Parágrafo único. A dotação correspondente à extinção dos cargos relacionados neste artigo deve ser levada a crédito da Conta-Corrente do
mesmo Quadro do referido Ministério.
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Art. 2° Este Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, re-

vogadas as disposições em contrário.
Brasília,
10 de
julho de
1972;
da
Independência e fW
da
1510
República.
EMÍLIO

G.

MÉDICI

Alfredo Buzaid

DECRETO N.o 70.818

DE

11

DE

JULHO DE 1972

Autoriza o tumcicmamento da Facnic:ade de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis de AracaJu
- Sergipe.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item rtt, da Constituição, de
acordo com o artigo 47 da Lei número
5.540, de 28 de novembro de 1968,
alterada pelo Decreto-lei n." 842, de 9
de setembro de 1969 e tendo em vista
o que consta do Processo n." 209.441-'/2,
do Ministério da Educação e Cultura,

decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o funcionamento da Faculdade de Ciências
Econômicas, Administrativas e Contábeis, com os cursos de Ciências
Contábeis, Econômicas e Administração, mantida pela Associação Sergtpana de Administração, com sede na.
Cidade de Aracaju, Estado de Sergipe.
Art. 2.0 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 11 de julho de 1972;
151.0 da Independência e 84.0 da
República.
.
EMÍLIO G. MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

DECRETO NÇ 70.819 JULHO DE 1972

DE

12 DE

Pública os índices de atuuusucão ezcnetúria dos eauiria« dos últimos 24
(vinte e quatro) meses, na forma
estabelecida na Lei nO 5.451, de 12
iunno de 1968, e dá outras providênctas.

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

do em vista o disposto no § 2Ç do artigo Lo da Lei n.c 5.451, de 12 de junho de 1968, decreta:
Art. 19 Para reconstituição dos salários reais médios dos últimos 24
(vinte e quatro) meses, conforme estabelecido no ~ 2 9 do artigo 1Q da Lei
nv 5.451, de 12 de Junho de 1968, serão utilizados os seguintes coeficientes, aplicáveis aos salários dos meses
correspondentes, para os acordos coletivos de trabalho ou decisões da
Justiça do Trabalho, cuja vigência
termine no mês de julho de 1972.
Mês - Coeficiente
Julho de 1970
.
Agosto de 1970
.
Setembro de 1970
.
Outubro de 1970
.
Novembro de 1970
.
Dezembro de 1970
.
Janeiro de 1971
.
Fevereiro de 1971
.
Março de 1971
.
Abril de 1971
.
MaIO de 1971
.
Junho de 1971
.
Julho de 1971
.
Agosto de 1971
.
Setembro de 1971
.
Outubro de 1971
..
Novembro de 1971
.
Dezembro de 1971
.
.Ianetro de 1972
.
Fevereiro de 1972
.
Março de 1972
.
Abril de 1972
.
Maio de 1972
.
Junho de 1972
.

1,44
1,41
1,38
1,35
1,34
1,32
1,31
1,28
1,27
1,25
1,23
1,21
1,18
1,16
1,15
1,13
1,12
1,10
1,09
1,07
1,05
1,03
1,02
1,01

Parágrafo único. O salário real médio a ser reconstituído será a média
aritmética dos valores obtidos pela
aplicação dos coeficientes acima aos
salários dos meses correspondentes.
Art. 2° Este Decreto entrará em vi~
gor na data de sua publicacâo, revogadas as disposições em contrário.
Brasília. 12 de julho de 1972;
151Q da Independência e 849 da
República.
EMÍLIO

G. M:ÉDIcI

Júlio Barata
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DECRETO N° 70,820 JULHO DE 1972

DE

12

DE

Concede à SOMICOL SiA Mineração,
Comércio e Indústria o direito de
lavrar minério de manganês no município de Maraú, Estado da Bahia.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, nos
termos do Decreto-lei n'' 227, de 28
de fevereiro de 1967 (Código de Mineração), alterado pelo Decreto-lei
n'' 318, de 14 de março de 1967, decreta:
Art . 1° Fica outorgada à SOMICOL
SIA Mineração, Comércio e Indústria
concessão para lavrar minério de
manganês, em terrenos devolutos nos
lugares denominados Carangueijo e
Boa Lembrança, distrito e município
de Maraú, Estado da Bahia, numa
área de quatrocentos e quarenta e
um hectares sessenta e um ares e
cinqüenta centíares (441,6150ha.), delimitada por um polígono irregular,
que tem um vértice a mil duzentos
e setenta metros (1.270 m) no rumo
verdadeiro de seis graus quarenta e
cinco minutos sudoeste (6°45'SW), da
extremidade sudeste (SE) da ponte
da estrada de rodagem Tremembé Valha-me Deus, sobre o riacho Queimadas e os lados, 8 partir desse vértice, os seguintes comprimentos e
rumos verdadeiros: noventa e cinco
metros (95 m) , oeste (W); duzentos
e sessenta metros (260 m) norte (N) ;
noventa e cinco metros (95 m) oeste
(W); duzentos e sessenta metros (260
m) norte (N); noventa e cinco metros
(95 m) oeste (W); duzentos e sessenta metros (260 m) norte (N); noventa e cinco metros (95 m) oeste (W);
duzentos e -o-senta metros (260 m)
norte (N); noventa e cinco metros
(95 m) oeste (W); duzentos e sessenta metros (260 m) norte (N); noventa e cinco metros (95 m) , oeste (W);
duzentos e sessenta metros (260 m)
norte (N); noventa e cinco metros
(95 m) oeste (W); duzentos e seSsenta metros (260 m) norte (N); noventa e cinco me-ros (95 m) , oeste (W);
duzentos e sessenta metros (260 rm
norte (N); noventa e cíncc metros
(95 m) oeste (W); duzentos e sessenta metros (260 m) norte (N); -ioventa e cinco metros (95 m) oeste (W);
duzentos e sessenta metros (260 m) ,
norte (N); noventa e cínc-i metros
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(95 m) oeste (W); duzentos e sessenta metros (260 m) norte (N);
noventa e cinco metros (95 m) oeste
(W); duzentos e sessenta metros (260
m) norte (N); noventa e cinco metros
(95 m) oeste (W); duzentos e sessenta metros (260 fi) norte (N); noventa e cinco metros (95 m) oeste
(W); duzentos e sessenta metros (260
m) norte (N); noventa e cinco metros (95 m) oeste (W); duzentos e
sessenta metros (260 m) norte (N);
noventa e cinco metros (95 m) oeste
(W); duzentos e sessenta metros (260
m) norte (N); noventa e cinco metros (95 m) oeste (W); duzentos e
sessenta metros (260 m) norte (N);
cento e quarenta metros (140 m) oeste (W); cinqüenta metros (50 m) sul
(S);
cento
e cinqüenta. metros
(150 fi) oeste ~W); cinqüenta metros
(50 m) sul (S); cento e cinqüenta
metros (150 m) oeste (W); cinqüenta metros (50 m) sul (S); cento e
cinqüenta metros (:;'50 m) oeste (W);
cinqüenta metros (50 m) sul (S),
cento e cinqüenta metros (150 m) oeste (W), cinqüenta metros (50 mi sul
(8); cento e cinqüenta metros 050
mj oeste (W); duzentos metros (200
m) sul (S); noventa e cíucc metros
(95m) leste (E) duzentos e sessenta
m-etros (260m) sul (8); noventa e cínco metros (95m) leste IJ_'::); cuzentos FI
sessenta metros (260 m) sul (8); noventa e cinco metros (95 m) leste
(E); duzentos e sessenta metros (260
m) sul (8); noventa e cinco metros
(95 m) leste (E); duzentos e sessenta
metros (260 m) sul (S)~ noventa e
cinco metros (95 m) leste (E); duzentos e sessenta metros (260 rn) sul
(S); noventa ' cinco metros (95 m)
leste (E); duzentos e sessenta n: e tros (260 m) sul (S); noventa e CInco metros (95 m) leste (E); duzentos
e sessenta metros (260 m) sul (S);
noventa e cinco metros (95 m) leste"
(E)' duzentos e sessenta metros (260
m) 'sul (S); noventa e cincc metros"
(95 m) leste (E); duzentos e sessenta
metros (260 m) sul (S); noventa e"
cinco metros (95 m) leste (E); duzentos e sessenta metros (260 m) sul
(S); noventa e cinco metros (95 m)
leste (E); duzentos e sessenta n: e tros (260 m) sul (S); noventa e emco metros (95 m) leste (E); duzentos
e sessenta metros (260 m) sul (8);
noventa e cinco metros (95 m) leste
(E)' duzentos e sessenta metros (260
m) 'sul (8); noventa e cinco metros"
(95 m) leste (E); duzentos e sessenta metros (260 m) sul (8); noventa
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e cinco metros (95 m) leste (E); du-

zentos e sessenta metros (260 m) sul
(S); noventa e cinco metros (95 m)
leste (E); duzentos e sessenta metros (260 m) sul (8); noventa e cinco metros (95 m) leste (E) ;:uzentos e sessenta metros (260 m) sul
(8); cento e quarenta metros (140
m) leste (E); cinqüenta metros (50
rn) norte (N); cento e cinqüenta metros (150 m) leste (E); cinqüenta

metros (50

-m)

norte (N); cento

e

'cinqüenta metros (150 m) leste (E);

'Cinqüenta metros (50 m) norte (N);
cento e cinqüenta metros (150 m)
leste (E); cinqüenta metros (50 m)
norte (N); corr-i e cinqüenta metros
(150 m) leste (E); cinqüenta metros
(50 m) norte (N); cento e cinqüenta metros (150 m) leste (E); duzentos metros (200 m) norte (N). Esta
'Concessão é outorgada mediante as
'condições constantes dos artigos 44,
47 e suas alíneas e 51 do Código de
Mineração, além de outras constantes do mesmo Código, não expressamente mencionadas neste Decreto.

Parágrafo único. Esta concessão
fica sujeita às estipulações do Re.gulamento aprovado pelo Decreto número 51.726, de Hl de fevereiro de
1963 e da Resolução n- 3, de 30 de
'abril de 1965, da Comissão Nacional
-de Energia Nuclear.
Ar't. 29 O concessionário fica abri-gado a recolher aos cofres públicos,
Da forma da Lei, os tributos devidos
à União, em cumprimento do dispos.to no Decreto-lei n- 1.038, de 21 de
outubro de 1969.
Art.. .3° Se a concessíonárlo não
-cumprtr qualquer das obrigações que
'lhe mcumbem, a concessão para lavrar será declarada caduca ou nula
'na forma dos artigos 65 e 66 do CÓ~
«figo de Mineração.
Art. 4° As propriedades vizinhas
'estão sujeitas às servidões do solo
e subsolo para fins de lavra, na forma do artigo 59 do Código de Mineração.
Art. 5° A concessão de lavra terá
por título este Decreto, que será
transcrito no livro C - Registro dos
Decretos de Lavra, do Departamento
Nacional da Produção Mineral do
Ministério das Minas e Energia'.

Art. 6° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 12 de julho de 1972;
151° da Independência e 84° da
República.
EMÍLIO G. MÉOICI
António Dias Leite Júnior

DECRETO N° 70.821 JULHO DI:

DE 12 DE

1972

Concede a Aguas Minerais Itaperoá
S. A. - AMISA o direito de lavrar água mineral no município de
São Cristóvão, Estado de Sergipe.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição, nos
termos do Decreto-Iei n'' 227, de 28
de fevereiro de 1967 (Código de Mineração), alterado pelo Decreto-lei
n- 318, de 14 de março de 1967, decreta:

Art. 10 Fica outorgada a Águas Minerais Itaperoá S. A. - AMISA concessão para lavrar água mineral em
terrenos de propriedade sua, no lugar denominado Fazenda Itaperoá,
distrito e município de São Cristovão,
Estado de Sergipe, numa área de um
hectare doze ares e setenta e um centiares (1,1271 ha.), delimitada por um
retângulo, que tem um vértice a trezentos e quarenta e quatro metros
(344 m), no rumo verdadeiro de cinqüenta graus e quarenta e nove minutos sudeste (50°49' SE), do canto
sudoeste (SW) da Igreja da Fazenda
Itaperoâ e os lados a partir desse
vértice,
os seguintes comprimentos
e rumos verdadeiros: oitenta e oito
metros e vinte centímetros (88,20 m)
oeste (W); cento e vinte sete metros
e oitenta centímetros (127,80 m) sul
(S); oitenta e oito metros e vinte centímetros (88,20 m) leste (E); cento e
vinte sete metros e oitenta centímetros (127,80 m) norte (N). Esta concessão é outorgada mediante as condições constantes dos artigos 44, 47
e suas alíneas e 51 do Código de Mineração, além de outras constantes
do mesmo Código, não expressamente
mencionados neste Decreto.
Parágrafo único. Esta concessão
fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto número 51.726 de 19 de fevereiro de
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1963, e da Resolução nv 3, de 30 de
abril de 1965, da Comissão Nacional
de Energia Nuclear
Art. 2° O concessionário ãcr. obrigado a recolher aos cofres públicos,
na forma da Lei, os tributos devidos
à União, em cumprimento do disposto no Decreto-lei n- 1.038, de 21 de
outubro de 1969.
Art. 3° Se o concessionário não
cumprir qualquer das obrigações que
lhe incumbem, a concessão para lavrar será declarada caduca ou nula,
na forma dos artigos 65 e 66 do Código de Mineração.
Art. 4° As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões do solo e
subsolo para fins [' lavra, na forma
do artigo 59 do Código de Mineração.
Art. 5° A concessão de lavra terá
por título este Decreto, que será transcrtto no livro C - Registro dos Decret?s de Lavra, do Departamento
Nacional da Produção Mineral
do
Ministério das :vIinas e Energia'.
Art. 6° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as dísposiçôec em contrário.
(DNPM - 816.058-70).
Brasília, 12 de julho de 1972;
151° da Independência e 84° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior
(~')

DECRETO N9 70.822 JULHO DE 1972

DE

12

DE

Concede a SOMICOL S. A. Mineraração Comércio e Indústria o di~
reito de lavrar minério doe manga~~sd~oBr::!:z~~CíPio de Maraú, Esta-

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, nos
termos do Decreto-lei nv 227, de 28
de fevereiro de 1967 (Código de Mineração),
alterado pelo Decreto-lei
nv 318, de 14 de março de 1967, decreta:
Art. 19 Fica outorgada a SOMICOL
S. A. Mineração Comércio e Indústria concessão para lavrar minério de
manganês em terrenos devolutas, nos
lugares denominados Carangueíjo e
Boa Lembrança, distrito e município
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de Maraú, Estado da Bahia, numa
área de quatrocentos e cínquenta c
nove hectares e trinta e dois ores
(4S9,3200 ha.), delimitada por um
polígono irregular, que tem um vettice a mil quinhentos e trinta me-coa
(1. S30m), no rumo verdadeiro de alto
graus trinta minutos sudoeste ..... _
(S930'SW), da extremidade
sudeste
da ponte da estrada de rodagem Tremembe-valha-me Deus, sobre o riacho Queimadas, e os lados a partir
desse vértice, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: cmquenta metros (SOm), sul (S); cento e
trinta. metros <l30m), oeste 'W); emquenta metros (50m), sul (S); cento
e trinta metros (130m), oeste (W);
cínquenta metros (SOm), sul (8); cento e trinta metros (l30m), oeste
(W); cinquenta metros (SOm), sul
(S); cento e trinta metros (tanm),
oeste (W); cinquenta metros (SOm),
sul (S); cento e trinta metros (l30m),
oeste (W); cinqüenta metros (õüm) ,
sul (S); cento e trinta metros (l3Dm),
oeste (W); cento e vinte metros (120
metros) sul (S); cínquenta metros
(50m), leste (E)~ duzentos e cmquenta metros (250m), sul (8); cmquenta
metros (SOm), leste (E); duzentos 6
cínquenta metros (250m), sul (S);
cínquente metros (SOm), leste CE);
duzentos e clnquenta metros (250m),
sul (S); cinquenta metros (SOm), leste (E); duzentos e cinquenta metros
(250m), sul (S); cinquenta metros
(50m), leste (E); duzentos e cínquenta
metros (250m), sul (S); cmquenta
metros (SOm), leste (E); duzentos e
cinquenta metros
(250m), sul (S);
cmquenta metros (SOm), leste (EJ;
duzentos e cinquenta metros (250m),
sul (S); cinqventa metros (50m), les~
te (E); duzentos e cínquenta metros
(25()~n)~ sul (EJ;
cínquenta metros
(SOm), leste (E); duzentos e cinquenta metros (250m), sul (S); cínquente
metros (50m), leste (E); duzentos ~
cmquenta metros (250m), sul (S);
cinquenta metros (50m), leste (E);
duzentos e cínquenta metros (250m),
sul (S); cinquenta metros (50m), leste' (E); duzentos e cínqúenta metros
(250m), sul (8); cinqüenta metros
(50m), leste (E); duzentos e cínquenta metros (250m), sul (S); cínquenta, metros (50m), leste (E); duzentos
e cinquenta metros (250m), sul I.S';
cínquenta metros (50m), leste {E);
duzentas e cínquenta metros (250m),
sul (8); cmquenta
metros (SOm),
leste (E); duzentos e cínquenta metros (250m), sul (S); cinquenta me-
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tros (50m), leste (E); duzentos e ctn-

cinqüenta metros (50m), oeste

quenta metros (250m), sul (8); cín-

duzentos e cinquenta metros (250m),
norte (N); cento e trinta metros
<l3Dm) , oeste (W). Esta concessâo e
outorgada
mediante
as condições
constantes dos artigos 44, 47 e SU~i:I
alíneas e 51 do Código de Míneraçâo,
além de outras constantes do mesmo
Código, não expressamente mencionadas neste Decreto.
Parágrafo único.
Esta concessão
noa sujeita. às estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto numero 51.726, de 19 de fevereiro de
1963, e da Resolução n.v 3, d:: 30 de
abril de 1965, da Comissão Nacional
de Energia Nuclear.
Art. 29 O concessíonàrro fica obt ígado a recolher aos cofres públicos,
na forma da Lei, os tributos devidos
à União. em cumprimento do disposto
no Decreto-lei nc 1.038, de 21 de outubro de 1969.
Art. 39 Se o concesslonárío não
cumprir qualquer das obrigações que
lhe Incumoem, a concessão para lavrar será declarada caduca ou nula,
na forma dos artigos 65 e 66 do Código de Mineração.
Art. 49 As propriedades víaínhae
estão SUjeitas as servidões do solo e
subsolo para fins de lavra, t18. torma
do artigo 59 do Código de Míneraçao .
Art. 59 A concessão de lavra terá
por título este Decreto, que será
transcr-ito no livro C - Registro dos
Decretos de Lavra, do Departamento
Nacional da Produção Mineral, do Minisbério das Minas e Energia .
Art. 69 Este Decreto entrará em.
vigor na data de sua puoücacào, revogadas as disposições em contrario,
(DNPM - 6247-58).
Brasília, 12 de julho de
1972;
151~
da Independência e 84Çt da
República.

quenta metros (50m), leste (E); duzentos e cínquenta metros
(250m),
sul (8); cínquenta metros (50m), les-

te (E); duzentos e cinquenta metros
(250

m) ,

sul

(5);

centro

e

trín-

(E);

cín-

ta metros (l.Sürn), leste (Ei : cinqüenta
metros (50m), norte (N); cento e
trinta metros (130m), leste

quenta metros (50m), norte (N); cento e trinta metros ctgürm , leste (E);
cinquenta metros (50m), norte (N);
cento e trinta metros t j.Süm), leste
lE); cínquenta metros (50m), norte
(N); cento e trinta metros (l3Dm),
leste (E); ctnqüenca metros ~:50n~J,
norte (N);
cento e trinta metros
(130m), leste (E); cinqueara metros
(50m), norte (N); cento e trinta metros (l30m) , leste (E); C'~ ito e vinte
metros (120m). norte ~N J: cinqüenta
metros (50m), oeste (W); duzentos e
cinqüenta metros (250m, norte (N);
otnquenta metros (50m), oeste (W);
duzentos e cinquenta metros (250m),
norte (N); cmquenta metros (50m),
oeste (W); duzentos e cínquenta metros (250m). norte
(N); clnquenta
metros (50m), oeste (W); duzentos
e cinquenta metros (250m). norte
(N); cínquenta metros (50m), oeste
(W); duzentos e cinqüenta metros
(250m), norte (N); cinquenta metros
(50m), oeste (W); duzentos e clnquenta metros
(250m), norte (N).
cínquenta metros (50m), oeste (W);
duzentos e cínquenta metros (250m),
norte (N); clnquenta metros (50m"
oeste (W); duzentos e cínquenta metros (250m), norte (N); cínquenta
metros (50m), oeste (W); duzentos e
cinqüenta metros (250m), norte (N J,
cmqueuta metros (50m») oeste (W);
duzentos e clnquenta metros (250m),
norte (N); cínquenta metros (50m),
oeste (W); duzentos e cínquenta me-.
tros (250m), norte
(N); ctnquente
metros (50m), oeste (W); duzentos e
cinquenta metros (250m), norte (N);
cmquenta metros (50m») oeste (W);
duzentos e cmquenta metros (250m).
norte (N); cinqüenta metros (50m).
deste (W); duzentos e cinqüenta metros (250m), norte (N); cínquenta
metros (50m), oeste (W); duzentos e
cinquenta metros (250m), norte (N);
cínquenta metros (50m) , oeste (W);
duzentos e cinquenta metros (250m),
norte (N); cinquenta metros (50m),
oeste (W); duzentos e cínquenta metros (250m), norte (N); cmquenta
metros (50m), oeste (W); duzentos 6
clnquenta metros (250m), norte (N);

EMÍLIO G.

(w);

MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior
N° 70. 823 ~ DE
JULHO DE 1972

DECRETO

12

DE

Concede à Indústria Cerâmica da
Amazônia S. A. ~ INCA o direito
de lavrar argila caulinítica, no município de São Domingos do Capim,
Estado do Parâ,

o Presidente da República. usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, nos
termos do Decreto-lei número 227, de
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28 de fevereiro de 1967

(Código de
Mineração), alterado pelo Decreto-lei
número 318, de 14 de março de 1967,
decreta:
Art. 10 Fica outorgada à Indústria
Cerâmica da Amazônia S. A. - INCA
concessão para lavrar argila caulinitica em terrenos de propriedade de
Rogélio Fernandez Filho e do Governo
do Estado do Pará, no lugar denominado Quilômetro cento e treze (Km
113), da Rodovia Bernardo Sayâo
(BR-OlO), distrito e município de São
Domingos do Capim, Estado do Pará,
numa área de mil hectares (1.000 ha) ,
delimitada por um polígono irregular, que tem um vértice a duzentos
metros (200 m) , no rumo vetdadeíro
oeste (W), do marco Quilométrico
cento e treze (Km - 113), da Rodovia Bernardo Sayâo, e os lados a
partir desse vértice, os seguintes
comprimentos e rumos verdadeiros:
dois mil metros (2.000 m) , oeste (W) ;
mil e oitocentos metros (1.800 m),
sul (8); duzentos metros (200 m) ,
este (E); seiscentos metros (600 fi),
sul (8); duzentos metros (200 rm,
este (E); seiscentos metros (600 m) ,
sul (8); duzentos metros (200 m) ,
este (E); seiscentos metros (600 m) ,
sul (8); duzentos metros (200 m) , este
(E)' seiscentos metros (600 m) , sul
(8); quatrocentos metros (400 m),
este (E); oitocentos metros (800 m) ,
sul (8); dois mil metros (2.000 m) ,
este (E): oitocentos metros (800 m) ,
norte (N); quatro(''-'~tos metros (400
m) , oeste (W) ; seiscentos -oetroe
(600 m), norte (N); duzentos metros
(200 m) , oeste (VI); seiscentos metros
(600 m) , norte (N); duzentos metros
(200 m), oeste (W); seiscentos metros
(600 m) , norte (N); duzentos metros
(200 m) , oeste (W); seiscentos metros
(fia0 m), norte (N); duzentos metros
(200 m) , oeste (W); mil e oitocentos
metros (1.800 m) , norte (N).
Esta
concessão é outorgada mediante as
condições constantes dos artigos 44,
47 e suas alíneas e 51 do Código de
Mineração, além de outras constantes
do mesmo Código, não expressamente
mencionadas neste Decreto.
Parágrafo único. Esta concessão
fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto número 51.726, de 19 de fevereiro de 1963,
e da Resolução número 3, de 30 de
abril de 1965, da Comissão Nacional
de Energia Nuclear.
Art. 2° O concessionário fica obrigado a recolher aos cofres públicos,

na forma da Lei, os tributos devidos
à União, em cumprimento do disposto no Decreto-lei n" 1.038, de 21 de
outubro de 1969.
Art. 30 Se o concessionário não
cumprir qualquer das obrigações que
lhe incumbem, a concessão para lavrar será declarada caduca ou nula,
na forma dos artigos 65 e 66 do Código de Míneracão .
Art. 4° As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões do solo e
subsolo para fins de lavra, na forma
do artigo 59 do Có-tígo de Mineração.
Art. 5.9 A concessão de lavra terá
por titulo este
Decreto, Que será
transcrito no livro C - Regtsta.-o dos
Decretos de Lavra, do Departamento Nacional da Produção Mineral,
do Ministério das Minas e Energí a.
Art. 60 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
,DNPM - 818.362-70).
Brasília, 12 de julho de 1972;
1510 da Independência e 84 0 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI
Antonio Dias Leite Júnior

DECRETO W? 70.824

re 12

DE

JULHO DE 1972

Declara
de utilidade ?Jública, para
fins de constituição de uerouião adminieíratina, uma tai:ca de terra
destinada a passagem de linl1·a de
Estaflr) do .Rio
transmissão,
no
Grande do Sul.

O Presidente da República, usando
da atribuição que Lhe contere o artigo 81, item IIl, da Constituição. e
tendo em vista o dlspoato no artigo
151, letra c, do Código de Agua..s, regulamentado pelo Decreto no 35.351,
de 16 de julho de 1954, decreta:
Art. 19 Ficam declaradas de utilidade pública, para Ii::IS de consutuição de servidão admí-ustratrva, as
áreas de terra situadas na faixa de
50 (cinquente.) metros de largura, tendo como eixo a linha de transnnssâo
a ser estabelecida entre a subestação
da Usina de Charqueadas, no município de S. Jerônimo e a subestação
da Cidade Industrial de Canoas, no
município de Canoas, no Estado do
Rio Grande do Sul, cujo projete e
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planta de situação nc 25.03-AX-03,
foram aprovados por ato do DiretorGeral do Departamento Nacional de
Aguas e Energia Elétrica no processo
~~ 708.079-71.

Art. 29

Fica autorizada a Centrais

Elétricas do Sul do 'Brasil S. A. a
promover a constituição dB- servidão
nas referidas áreas de terr-a, na forma

da legislação vig-ente, onde tal se fizer
necessário para a passagem da linha
de transmissão referida no art. 1°.
Art. 31> Fica reconhecida a conveniência da constituição

da

servidão

administrativa em favor da Centrais
Elétricas do Sul do Brasil S. A., para
o fim indicado, a qual compreende o
direito atribuído à empresa concessio-

nária de praticar todos os atos de
construção, operação e manutenção da
mencionada linha de transmissão e
de linhas telegráficas ou telefônicas
auxiliares, bem como suas possíveis
alterações ou reconstruções, sendo-lhe
assegurado, ainda, o acesoo à área da
servidão através de prédio serviente,
desde que não haja outra via praticável.
§ 19.
Os proprietários das áreas
de terra atingidas pelo ônus limitarão o uso e gozo das mesmas ao que
for compatível com a existência da
servidão, abstendo-se, em consequência, da prática, dentro das mesmas,
de quaisquer atos que embaracem ou
causem danos, incluídos entre eles os
de erguer construções ou fazer plantações de elevado porte.
§ 29. A Centrais Elétncas do Sul
do Brasil S. A. poderá promover, em
Juizo, as medidas necessárías à constituição da servidão adminístrativa de
caráter urgente, utdlízanuo o processo
judicial estabelecido oeo Decreto-Ieí
no 3.365, de 21 de junho de 1941, com
as modificações introduzidas através
da Lei n.s 2.786, de 21 de maio de 1956.
Art. 49. Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 12 de julho de 1972;
1519 da Independência e 849 da
República.
EMÍLIo G.

MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO N." 70.825 JUNHO DE 1972

DE

12

DE

Concede à Extração, Transporte e
Comércio de Minérios Ltda., o direito de lavrar minério de ferro no
município de ltabira, Estado de Minas Gerais.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, nos
termos do Decreto-lei n.v 227, de 28
de fevereiro de 1967 (Código de Mineração), alterado pelo Decreto-lei
n.v 318, de 14 de março de 1967, decreta:
Art. 1.0 Fica outorgada à Extração,
Transporte e Comércio de Minérios
Ltda., concessão para lavrar minério
de ferro, em terrenos de propriedade
da Prefeitura Municipal de Jtabíra,
nos lugares denominados Camarinha
e Barro Branco, distrito e município
de Itabira, Estado de Minas Gerais,
numa área de trinta e oito hectares,
quarenta e nove ares e sessenta e cinco centiares (38,4965 ha), delimitada
por um polígono -írregular, que tem
um vértice a quatrocentos e vinte e
cinco metros e setenta e três centímetros (425,73 m), no rumo verdadeiro de nove graus dois minutos noroeste (9° 02' NW), da confluência dos
córregos Camarínha e Barro Branco
e os lados, a partir desse vértice, Os
seguintes comprimentos e rumos v&rdadeiros: quarenta e quatro metros
(44m), norte (N); vinte e dois metros
(22m), leste (E); cem metros (lOOm) ,
norte (N); noventa e cinco metros
(95m), leste (E); cento e sessenta e
dois metros C162m), norte (N); trinta
e dois metros (32m), leste (E); duzentos e trinta e cinco metros (235m),
norte (N); trinta metr-os (30m), oeste
cwi: trinta metros (30m), norte (N);
trínta metros (30m), oeste (W); trinta metros (30m), norte (N); trinta
metros (30m), oeste (W); trinta metros (30m), norte (N); trinta metros
(30m), oeste (W); trinta metros (30m),
norte (N); trinta metros (30m), oeste
(W); trinta e cinco metros l3Gm),
norte (N); vinte e três metros <23m),
oeste (W); vinte metros (20m), norte
(N); trinta e dois metros (32m), oeste
(W); trinta. metros (30:.0), norte (N);
trinta metros (30m), oeste (W); meta e cinco metros (35m), norte i..N);
trinta metros (30m), oeste (W); trinta metros (30m), norte (N); setenta
e oito metros (78m), oeste (W); cento
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e trinta metros (l30m), sul (8); cinqüenta metros (50m), oeste (W);
trinta metros (30m), sul (8); cinqüenta metros (50m), oeste (W);
trinta metros (30m), sul (8); sessenta
metros (60m), oeste (W); quarenta
metros (40m), sul (8); setenta metros
(70m), oeste (W); quarenta metros
(40m) , sul (8); setenta metros (70m),
oeste (W); trinta metros (30m), sul
(8); cinqüenta e cinco metros (55m),
oeste (W); noventa metros (90m),
sul (8); trinta e sete metros (37m),
leste (E); cem metros (lOOm), sul
(8); quarenta e cinco metros (45m),
leste (E); oitenta metros (30m), sul
(8); vinte e oito metros (23m). leste
(E); cento e cinco metros (105m), sul
(8); trinta e seis metros (36m), leste
(E); oitenta e seis metros (36m), sul
(8); quarenta
metros (40m) , reste
(E); oitenta e seis metros (36m), sul
(8); cento e vinte e três metros ....
(l23m) , leste (E); trinta e seis metros (36m), norte (N); duzentos e
quarenta metros (240m), leste (E).
Esta concessão é outorgada mediante
as condições constantes dos artigos
44, 47 e suas alíneas e 51 do Código
de Mineração, além de outras estipuladas no mesmo Código. não expressamente mencionadas neste Decreto.
Parágrafo único. Esta concessão
fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto número 51.726, de 19 de fevereiro de 1963,
e da Resolução n.« 3, de 30 de abril
de 1965, da Comissão Nacional de
Energia Nuclear.
Art. 2." A concessionária fica obrigada a recolher aos cofres públicos,
na forma da Lei, os tributos devidos
à União, em cumprimento ao disposto
no Decreto-lei n." 1.038, de 21 de outubro de 1969.
Art. 3.0 Se a concessionária não
cumprir qualquer das obrigações que
lhe incumbem, a concessão para lavrar será declarada caduca ou nula,
na forma dos artigos 135 e 66 do Código de Mineração.
Art. 4." As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra, na forma
do artigo 59 do Código de Mineração.
Art. 5.0 A concessão de lavra terá
por titulo este Decreto, que será
transcrito no livro C - Registro dos

Decretos de Lavra, do Departamento
Nacional da Produção Mineral do Ministério das Minas e Energia.
Art. 6.Q Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publícaçâo, revogadas as disposições em contrário.
-

(DNPM 3.951-62).

Brasília, 12 de julho de 1972:
151.0 da Independência e 84.0 da
República.
EMÍLIO

G.

MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO NQ 70.826 JULHO DE 1972

DE

13

DE

Altera a redação do ortutc 4Q do Decreto n.9 70.067, de 26 de janein de
1972, e dá outras providências.

o Presidente da República, no uso
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constrtuiçãc, decreta:
Art. 1Q.
O artigo 4) do Decreto
nv 70.067, de 26 de janeiro de 1972,
passa a ter a seguinte redação:
"Art. 49. O Programa de Expansáo e Melhoria do Ensino ..
(PREMEN)
será adrr.ímstrado
por uma Comissão que representará. a União em todos os atos
relacionados com a execução ne
Projetos e constítuír-se-á de 7
(sete) membros, rodos designados
pelo Ministro da Educação e Cultura, um deles Coordenador e outro Vice-Coordenador, de sua lIvre escolha, e os demais Indicados, respectivamente, pelo Diretor do Departamento de ensino
Fundamental, Diretor de Departamento de Ensino Médio. Diretor
do Instituto Nacional de Estudos
Pedagógicos, Ministro do Planejamento e Coordenação Geral e Ministro da Fazenda."
Art. 29. Fica incluída, na cíasstfícaçâo de órgãos de denberaçao coletiva da área do Ministério da Educação e Cultura, aprovada peio Decreto nv 70.025, de 44 de Janeiro de
1972, como órgão de 3Q grau tletra c
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do artigo 19 do Decreto nv 69.382, de
19 de outubro de 1971), e, Comissão

a que se refere este Decreto.
Parágrafo único.

Será de 4 (qua-

tro) o número máximo de reuniões
mensais remuneradas.
Art. 39. Este Decreto entrará em
vigor na. data de sua publicação,

Brasília, 13 de Julho de 1972;
1519 da Independência e 849 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

João Paulo dos Reis Velloso

1'8-

vogadas as disposições em contrário.
Brasília, 13 de julho de 1972;
1519 da Independência e 845' da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

o anexo mencionado no art. 19 foi
publicado no D.O. de 14-7-72.
DE'CRETO

Antônio Delfim Netto
Jarbas G. Passarinho
João Paulo dos Reis

Art. 39. Este Decreto entrará em
vigor na data da sua pubhcaçâo revogadas as disposições em contrário.

vezzcsc

DECRETO N'? 70.827
DE 13 DE
JULHO DE 1972
Dispõe sobre alteração do enquadramento de servidores do exMnto Instituto Brasileiro de Geografia e E::;tatístícc e dá outras providências.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição, e
tendo em vista o disposto no parágrafo único do artigo 23 da Lei n." 4.069,
de 11 de junho de 1962, e o que ccnsta do Processo no 2.705, de 1972, co
Departamento Administrativo d{, PE~w
soal Civil, decreta;
Art. 1Q.
Fica alterado, na forma
da relação nomínaj vmexa, o enquadramento dos servidores do Conselho
Nacional de Geografia 8 do Conselho
Nacional de Estatística, de
extmto
Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística, amparados pelo paràgrato
único do artigo 23 da Lei nv 4.Ú69,
de 11 de junho de 1962, aprovado, respectivamente, pelos Decretos 11"':5 ••••
52.135, de 18 de junho de 1963, e
53. ~'62, de 19 de fevereiro de 1964, modificados pelos de nos 65 917. de 19 de
dezembro de 1969, e 69.392, de 21 de
outubro de 1971.
Art. 2° Na execução deste Decreto, aplicam-se, no que coube-, as
disposições dos Decretos nvs 52.135, de
18 de junho de 1963, e 53,562, de 19
de fevererro de 1964.

N9 70.828
JULHO DE 3.972

DE 13 DE

Autoriza o funcionamento da Cscola
de Engenharia, mantida pela A~&O
ciação Universitária Veiga de At··
meida - Rio de Janeiro - G B .

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, it-em lU, da Constituição, de
acordo com o artigo 47, da Lei nc ..
E'.540, de 28 de novembro de 1968,
alterada pelo Decreto-lei n- 842, de
9 de setembro de 1969, e tendo em
vista o que consta do Processo nv ..
247.248 de 1971, do Ministério da Ed.ucação e Cultura, decreta:
Art. 19. Fica autorizado!) funcionamento da Escola de Engenharia,
com Os Cursos de Engenheiros CIYi~,
Engenheiros Eletricistas, Engennana
de Operação em construção C1VU e
Engenharia de Operação em Ele,TlC1dade, mantida pela Associacào Universitária Veiga de Almeida, com sede na cidade do Rio de Janeiro, Estado da Guanabara.
Art. 29. Este Decreto entrará. em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 13 de julho de 1972;
1519 da Independência e 849 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

DECRETO NQ 70.829 JULHO DE 1972

DE 13 DE

Dispõe sobre a renovação das uceaçcs
de funcionamento aae estações de
telecomunicações.

o Presidente da República, usando
da atríbuíção que lhe confere o ar-

Aros
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tigo 81, item IH, da Constituição, decreta:
Art 19. As pessoas físicas e j urtdicas' executoras de serviços de telecomunicações, autorizadas antes cte 19
de janeiro de 1967, que tenham ou
não recebido os respectivos eer tífícados de licença para o funcionamento
de estações de telecomumcaçôes, deverão requerer, até 31 de janeiro de
1973, a renovação da licença ou a sua
emissão.
Art. 2.9 Os órgãos da Administração Pública Direta e Indireta, inclusave os Estaduais e Municipais, deverão
enviar ao DENTEL, no prazo estabelecido pelo artigo anterior, a cocsolídação das suas redes a.ôministratdvas
de serviços de telecomuuícacóes autorizados, para cadastramento e demais providências legais.
Art, 39, A renovação das Iícenças
é isenta de qualquer pagamento e deverá ser requerida pela pessoa física

DECRETO N° 70.830 -

ou jurídica interessada, conforme normas e padrões a serem baixados, em
Portaria, por órgão
competente do
Ministério das Comunicações.
Art. 49, Expirado 1) prazo esrabeIecido no artigo 19 deste Decreto. as
licenças para o Iuncíonameuto das
estações inadimplentes perdem, &Utomaticamente, a sua validade, devendo o Ministério das Comunicações tomal' as providências necessárias à
cassação imediata das respectivas concessões ou permissões.
Art. 59. Este Decreto tem vigência a contar de 4 de julho de 1972.
Art . 6° Ficam revogados o Decreto nv 69 ,900, de 6 de tanelro de 1972,
e as disposições em eontrárro ,
Brasília, 13 de julho de 1972;
1519 da Independência e 849 da
República,
EMÍLIO G, MÉDICI

Hygino C. Corsetti

DE

13

DE JULHO DE

1972

Abre ao Iã inisterio da Saúae o credito suplementar de Cr$ 10.000.000,00
para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e da autorização contida no artigo 6°
da Lei ns 5.754, de 3 de dezembro de 1971, decreta:
Art. 10 Ficà aberto ao Ministério da Saúde o crédito suplementar no
valor de Cr$ 16,000.000,00 (dezesseis milhões de cruzeiros), para reforço
de dotações orçamentárias consignadas ao subanexo 25.00, a saber:
Cr$ 1,00
25.00 -

?'j.02 2502,1504.2004 4,1.2.0 25.10 2510.1506.1014 4.3.4.0 2510.1506.2049
3.2.1.0

MINISTÉRIO DA SAÚDE

Secretaria Geral
Programas Especiais de Assistência Médico Hospitalar. sendo Cr$ 2.100.000,00
conforme adendo "D"
Serviços em Regime de Programação Especial., .. ,
,
,'
Secretaria de Assistência Médica
Ampliação e Equipamento da Rede Hospitalar Filiada à Campanha
Nacional
Contra o Câncer
Auxílios para Equipamentos e Instalações
Subvenções a Entidades de Combate ao

11. 000. 000

2.000.000

Càncer

Subvenções Sociais
TOTAL

3.000.000
16.000.000
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Art. 2° Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão de
anulação parcial de dotação orçamentária consignada no vigente Orçamento ac subanexo 2.8.00, a saber:
Cr$ 1,00
28.00 - ENCARGOS GERAIS DA UNIÃO
28.02 -

Recursos Sob Supervisão do
Ministério
do Planejamento e Coordenação Geral
l?rojeto -- 2802.1800.1017
4.1.2.0 - Serviços em Regime de Programação Especial

.

2.000.000

28.03 -

Fundo de Desenvolvimento de áreas Estratégicas
Projeto -- 2úv3,OlD2.1001
4,1.2. O - Serviços em Regime de Programação Especial

.

TOTAL

14.000.000
16.000.000

Art. 30 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 13 de julho de 1972; 151° da Independência e 84° da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Antônio Delfim Netto
Mário Lemos
João Paulo dos Reis velloso

DECRETO

N9 70.831
JULHO DE

- DE 13
1972

DE

Concede autorização a ol'ganizaçáo
"Woods Role OceanOflra1Jhic 111.st1tution" para operar no mar. terrztorial do Brasil com o navio ..Atumtis Li", de bandeira norte-u:'r'!encana, nas pesquisas que eepecinca,

O Presidente da Repúnltoa, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição,
decreta:
Art. 19.
E' concedida autortzaçãc
à organização "Wcods Hcle Oceanographic lnstitution", para opera: no
mar territorial do Brasil, tíxado pelo
Decreto-lei nv 1.098, de 25 de março
de 1970 com o navio c.']
pesquisa
"Atlantis II" de bandeira norte-americana, em trabalhos de pesquisa cí-

entífíca..

Art. 2° A autorização de que trata
este Decreto compreende a execução
de um levantamento geofísico, ocbrmdo nossa margem continental nas C05-

tas do Estado da Bahia, em cumprimento de parte da 2" fase do Projeto REMAC, que abrange o reconhecimento global da margem continental brasileira, estabelecido face ao
convênio firmado entre a Petróleo
Brasileiro S.A. (PETROBRAS), o Departamento Nacional da Produção Mineral (DNPM), a Companhia de Pesquisas de Recursos Minerais (CPRM),
o Conselho Nacional de Pesquisas
de Recursos Minerais
<CPRM>
(I
Conselho Nacional de Pesquisas .. , ...
(CNPq) e a Diretoria de Hidrografia
e Navegação.
Art. 3°.
A autorizaçâc a que se
refere este Decreto vigorará pelo prazo de um (1) ano.
Art. 49. Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publlcaçâo, l'e~
vogadas as disposições em contrário.
Brasília, 13 de julho de 1972;
1519 da Independência e 849 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Aaaiaerto de Barros Nunes
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DECRETO N° 70. 832 ~
JULHO DE 1972

DE

13

DE

Retifica o Decreto n° 63.566. de G de
novembro de 1968, que provou o
enquadramento definitivo dos servidores do Ministério da Marinha, beneficiados pelo parágrafo único do
artigo 23, da Lei n° 4.069, de 11 de
junho de 1962, e dá outras providências.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição, e
tendo em vista o disposto no paragrafo único do artigo 23, da Lei número 4.069, de 11 de junho de 1962,
e o que consta do Processo n'' 2.587,
de 1972, do Departamento Administrativo do Pessoal Civil, .ccreta:
Art. 1° Ficam retificadas a tabela
numérica e a relação nominal que
acompanham o Decreto n- 63.566, de
6 de novembro de 1968, que aprovou
o enquadramento definitivo dos servidores do Ministério da Marinha beneficiados pelo parágrafo único do
artigo 23 da Lei n- 4.069, de 11 de
junho de 1962, para efeito de serem
incluídos:
a) um (1) cargo da class- singular,
de Escrevente-Datilógrafo, AF-204. 7, e
nele considerar enquadrado José Borges Correa;
b) quatro (4) cargos da Série
de
Classes de Pedreiro, A-101.8.A, e neles considerar enquadrados Alexandre
Gonçalves, Izaías Vieira da Silva,
Juarez Borges da Silva e Walfrido
Costa. Benevides;
c) um (1) cargo da Série de Classes
de Pintor, A-I05.8, e nele considerar
enquadrado Silvestre
Antônio da
Silva;
d) dois (2) cargos da classe singular, de Auxiliar de Artífice, A-202.5,
e neles considerar enquadrados Luiz
Xavier Filho e Reginaldo '\1arques de
Oliveira;
e) um (1) cargo 'ia Série de Classes de Eletricista Instalador, A802.8.A, e nele considerar enquadrado José Ivanildo Dantas;
f) um (1) cargo da Série de Olaeses de Lubrificador, A-1602.5, e nele
considerar enquadrado Joaquim José
Bernardes;
g) quatro (4) cargos da classe singular, de Operário Rural, P-207.6, e
neles considerar enquadrados Airton

Sales, Antenor Ramos, Valderico Batista da Silva e José de Almeida;
h) um (1) cargo da classe singular,
de Servente, GL-104.5, e nele considerar enquadrado Antônio José Tavares,
t) um (1) cargo da classe singular,
de Chefe de Disciplina, EC-203.12, e
nele considerar enquadrado Fernando
Vieira Barreto; e
1) um (1) cargo da Série de Classes de Serviçal, GL-I02.5.A, e nele
considerar enquadrada Josefa Maria
das Neves.
Art. 2° Aplicam-se aos servidores
indicados no artigo P deste Decreto,
no que couber, as disposições do Decreto n- 63.566, de 6 de novembro de
1968.
Art. 3° As vantagens financeiras
decorrentes da execução deste Decreto vigoram a partir de 15 de junho
de 1962 e serão atendidas pelas dotações orçamentárias próprias do Ministério da Marinha.
Art. 4° O presente Decreto não homologa situações que, em virtude de
síndlcâncía ou inquérito admlnistrativo, venham a ser consideradas nulas,
ilegais ou contrárias às normas administrativas em vigor.
Art. 5° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 13 de julho de 1972;
1510 da Independência e 84° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Adalberto de Barros Nunes

DECRETO

N9

70.833

DE

14.

DE

JULHO OE 1972

Autoriza o funcionamento da Faculdade de Administração São Marcas
- S . P.

O Presidente da Repúclíca, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item lI!, da Constdttnçâo, de
acordo com o artigo 47 da Lei nv
5.540, de 28 de novembro de 1968,
alterada pelo Decreto-lei n? 842. de
9 de setembro de 1969 e tendo em
vista o que consta do Processo nv
CFE 692 de 1972 do Ministério
da
Educação e Cultura, decreta:
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Art. 19. Fica autorizado o ruocíonamento da Faculdade de Adrrnnistraçâo São Marcos, do Instituto dai}
Ciências São Marcos, com os cursos
de Administração Pública e Administração de Empresas, mantida pela Sociedade Civil de Educecão São Mar-

cos, com sede na cidade" de São Paulo, Estado de São Paulo.
Art. 29. Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 14 de Julho de 1972;
1511) da Independência e 84Q da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Jarbas G. Passarinno

DECRETO N9 70.834 JULHO DE 1972

DE

14

DE

Autoriza o funcionamento àe cersos
da Faculdade de Eduwçâo, rnosofia, Ciências e Letras "Senador Elaquer" - São Paulo.

o Presidente da Repúollca, US~.Ddo
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, de
acordo com o artigo 47, da. Lei ns
5.540, de 28 de novembro de 1968, alterada pelo Decreto-Ieí n» 842, de 9
de setembro de 1969 e tendo em vista

.
o que consta do Processo nc
171 de 1971, do Ministério da
Educação e Cultura, decreta:
Art. 19. Fica autorizado o runcionamento dos Cursos de Licenciatura
em Letras, Estudos Sociais, Cíêncíaa
e Psicologia <licenciatura e formação) , da Faculdade de Educação, PíIosofía, Ciências e Letras "Senacor
Flaquer", mantida pelo Instituto de
Ensino Superior "Senador Plaquer",
com sede na cidade de Santo André,
Estado de São Paulo.
Art. 29. Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 14 de Julho de 197::!;
1519 da Indep endência e 849 da
República.

CFE -

E'MÍLIO G. MÉDICI

Jarbas G. Passarinno

DECRETO N9 70.835 JULHO DE

DE 14 DE

1972

Autoriza o funcionamento da Faculdade d'e Administração de Empresas
de Catanduva - Estado de 8tlo
Paulo.
O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição, de
acordo Com o artigo 47, da Lei :n9
5.540, de 28 de novembro de ~968.
alterada pelo Decreto-lei no 842, de
9 de setembro de 1969 e tendo em
vista o que consta do Processo nv .
CFE 489 de 1972 do Mímstérío
da
Educação e Cultura, decreta:
Art. Iv. Fica autorizado o Iunctonamento da Faculdade de Administração de Empresas de Catanduva SP, com o curso de Admínistraçào de
Empresas, mantida pela wuudação :Padre Albino, com sede na. cidade de
Catanduva, Estado de São Paulo.
Art. 29. Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, 1"evogadas as disposições em contrário.
Brasília, 14 de julho de 1972;
1519 da Independência E 849 da
República.
·EMÍLIO G.

MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

DECRETO

N9

70.836
1972

DE...4 DE

JULHO j)E

Concede reconhecimento ao curso de
Medicina da Faculdade de Ciênc1as
da Saúde da Universidade de Brasília.
O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o art1go 81, item II!, da Constituição, de
acordo com o artigo 47, da. Lei n''
5.540, de 28 de novemb-ro de 1968, al~
tarada pelo Decreto-lei nv 842, de 9
de setembro de 1969 e tendo em vista
o que consta do Processo nc 2!1.881
de 1972, do Ministério da. Educação o
Cultura. decreta:
Art. 1ç .
E' concedido reconnecrmento ao curso de' Medicma da Faculdade de Ciências da Saúde oa '01.1i-
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versídade de Brasília, mantida pela
Fundação Universidade de Brasília,
com sede na cidade de Brasüla Distrito Federal.
Art. 20?
Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 14 de tu lho de 1972;
1519 da Independência e 84? da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

DECRETO

NO? 70.837 JULHO JE 1972

DE 14 DE

Retifica o Decreto nO? 68.803, ae 6 de
julho de 1971, qUe alterou cncpiadramenta no Instituto
Vac;'onc,l d-e
Previdência Social, do pt'~ssoal dos
extintos Institutos de Aioseraoâoria
e Pensões, e dá outrue providências.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e
tendo em vista o que consta do Processo ns 2.149, de 1971, do Departamento Administrativo do Pessoal Ctvil, decreta:
Art. 19.
E' retificado o Decreto
nv 68.883, de 6 de julho de " 971, acrescentando-se na relação nominal que
integra seus Anexos, constrtutda de
pessoal do extinto SAMDU benefícíado pelo artigo 23 da Lei nv 4.0159,
de 11 de junho de 1962, 03 nomes
constantes do Anexo deste Decreto,
enquadrados na série de classes
de
Méctieo.
Art. 2°. Aplicam-se à execução do
presente Decreto as disposições do Decreto nv 68.883, de 6 de julho
de
1971.
Art. 30?
Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 14 de julho de 1972;
1519 da Independência e 849 da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Júlio Barata,

Os anexos mencionados no art. 1Q
foram publicados no D. O. de 17 de
julho de 1972.

DECRETO N° 70.838 JULHO DE 1972

DE

17

DE

Transforma junção
gratificada no
Quadro de Pessoal - Parte Permanente - do Ministério da Educação e Cultura, e dá outras providências.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, decreta:
Art. 1° A funçãc gratí.ücada de
Chefe do Serviço de ~studos -r'ecmcos,
Documentação e Divulgação, Símbolo
2-F, do Quadro de
Pessoal
Parte Permanente do Ministério
da Educação e Cultura, fica transformada na de Chefe do Serviço de
Publicação, símbolo 2-F.
Parágrafo único. A transformação
de que trata este artigo vigora a
partir de 9 de agosto de 1967.
Art. 2° Este Decreto entrará em
vigor na data -íe sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 17 de julho de 1972;
151° da Independência e 84° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI
Jarbas G. Passarinho

DECRETO N9 70.839 JULHO DE 1972

DE

17

DB

Retifica o Decreto n Q 60.938, de 4 ce
julho de 1967, que aprovou o Qua~
dro rTnico co Pessoal da unnerndade Federal de Minas Gerais, e dá
outras providências.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artdgo 81, item IH, da Constituição e tendo em vista o que consta do Processo nv 2.774, de 1972, do Departamento Administrativo do Pessoal Civil,
decreta:
Art. 19 Fica retificadc o Decreto
nv 60.938, de 4 de julho de :!.967, que
aprovou o Quadro único de Pessoal
da tjnlversidade Federal de Minas
Gerais, para o fim de incluir 1 -umi
cargo de Cirurgião-Dentista, TC 9ü1.20.A, ocupado por Délio de Oliveira Campos e 1 (um) cargo de Parmacêutico, TC - 701.20. A, ocupado
por Hélio Duarte Braga.
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Parágrafo

único.

Em

decorrência

do disposto neste artigo ficam _revistos os quantitativos das sérles de
classes constantes do anexo aprovado
pelo Decreto mencionado.
Art. 2° Aplicam-se aos runctonancs

de que trata o artigo 19 deste Decreto, no que couber, as disposlçôes oo
Decreto nv 60.938, de 4 devjulhc de
1967.

Art. 39 A despesa com a execução
deste Decreto correrá à conta dos re,
cursos orçamentários próprias da
Universidade Federal de Minas Gerais.

Art. 4Çl Este Decreto entrará em
vigor na data da sua pubhcacâo revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 17 de julho de 1972;
1519 da Independência e 849 da
República.
EMÍLIO

G.

Jarbas G.

MÉDICI

Passarinho.

DECRETO N° 70.840 JULHO DE 1972

DE

17

DE

Altera o Decreto n(J 61.418, de 2 de
outubro de 1967, que aprovou o
Quadro Único de Pessoal da Universidade Federal do Espírito Santo,
e dá outras providências.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição,
e tendo em vista o artigo 56 da Lei
n.s 3.780, de 12 de julho de 1960, decreta:
Art. 1(J Fica alterado, na forma elo
anexo, o Decreto número 61.418, de
2 de outubro de 1967, que aprovou o
Quadro único de Pessoal da Universidade Federal do Espírito Santo, a
fim de reestruturar cargos em comissão e funções gratificadas e incluir
outros, destinados a atender à Reforma Universitária, consubstanciada
pelo Decreto número 63.577, de 8 de
novembro de 1968 e no seu Regimento Interno.
Art. 2(J A Divisão de Pessoal da
Universidade Federal do Espirito
Santo, por força do disposto no artigo 5(J do Decreto número 67.326, de
5 de outubro de 1970, que instituiu o
Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal (SIPEC), fica transformada em Departamento de Pes-

soal, diretamente subordinado ao Reitor, integrado da Divisão de Controle
de Cargos e Empregos, da Divisão de
Seleção e Aperfeiçoamento e da Divisão de Legislação, Direito e Deveres.
Art. 3(J Em decorrência do disposto no artigo 20 da Lei número 4.863,
de 29 de novembro de 1965, artigo 31
do Decreto-lei número 1.121, de 31 de
agosto de 1970, fica retificado o Estatuto aprovado pelo Decreto número 66.598, de 20 de maio de 1970, para
consignar-se que, além das atribuições estatutárias e regimentais, compete, ainda, ao Vice-Reitor o controle
e a coordenação de áreas administrativas da Universidade.
Art. 4(J O Departamento de Pessoal da Universidade apostilará os tdtulos dos funcionários abrangidos por
este Decreto.
Art. 5(J A despesa com a execução
deste Decreto será atendida com os
recursos próprios da Universidade Federal do Espírito Santo, vedado, para
esse fim, o encaminhamento da proposta de abertura de Crédito Especial.
Art. 6(J Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 17 de julho de 1972;
151(J da Independência e 84(J da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Jarbas G. Passarinho
O anexo relativo ao presente decreto foi publicado no D. O. de 25 de
julho de 1972.

DECRETO N(J 70.841
DE 17 DE
JULHO DE 1972
Retifica o Decreto n(J 60.986, de 11 de
julho de 1967, que aprovou o Quad-ro
Único de Pessoal da Universidade
Federal de Juiz de Fora, e dá outras
providências.

O Presidente da República, no uso
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item trt, da Constituição, e
tendo em vista o que consta do Processo número 7.288, de 1971, do Departamento Administrativo do Pessoal
Civil, decreta:
Art. 1(J Ficam alteradas, na forma
dos anexos, que são parte integrante
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deste Decreto, a tabela numérica e
relação nominal que acompanham o
Decreto número 60.986, de 11 de julho
de 1967, que aprovou o Quadro único
de Pessoal da Universidade Pederal
de Juiz de Fora, para o fim de sanar
incorreções havidas quando da publicação do mencionado Decreto.
Art. 2° Aos servidores abrangidos
pelo disposto no artigo 1° deste Decreto, aplicam-se, no que couber, as
disposições do Decreto n- 60.986, de
11 de julho de 1967.
Art. 3° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 17 de julho de 1972;
151° da Independência e 84" da
República.
EMíLIO G. MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

Os anexos mencionados no art. 1Q
foram publicados. no D. O. de 21 de
julho de 1972.

DECRETO N° 70.842 JULHO DE 1972

DE

17

DE

Retifica o enquadramento de nmcíotuurio do Ministério da Educação e
Cultura, reclassifica cargos do Quadro de Pessoal desse Ministério e dá
outras providências.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição, e
tendo em vista o disposto no artigo 21
da Lei n" 3.780, de 12 de julho de
1960; na Lei n« 4.723, de 9 de julho
de 1965; no Decreto n'' 67.269, de 24
de setembro de 1970, e o que consta
dos Processos nss 2.436, 2.437 e 2.438,
de 1972, do Departamento Administrativo do Pessoal Civil, decreta:
Art. 1° Fica retificada, de acordo
com as disposições do artigo 21 da Lei
n- 3 _780, de 12 de julho de 1960, a
relação nominal anexa ao Decreto número 65.583, de 21 de outubro de
1969, que alterou o enquadramento de
funcionários do Quadro de Pessoal Parte Permanente - do Ministério da
Educação e Cultura,
aprovado pelo
Decreto n- 52.794, de 31 de outubro
de 1963, para efeito de declarar que

a diferença de vencimentos atribuída
a Venítio Lavrador era de Cr$ ....
3.550,00, em
julho de 1960, e não
como constou na referida relação nominal.
Art. 2° Fica
reclassificado, com
sua ocupante, a partir de 14 de julho
de 1965, de acordo com a Lei nv 4.723,
de 9 de julho de 1965, na classe de
Pesquisador em Antropologia, •.....
TC-1501.22.C, o cargo da classe de
Antropólogo, TC-40l.19. A, do Quadro
de Pessoal - Parte Permanente - do
Ministério da Educação e Cultura, em
que foi readaptada Aparecida Joly
Gouveia.
Art. 3° Fica reclassificado, com
seu ocupante, a partir de 21 de outubro de 1969, de acordo com o Decreto n'' 67.269, de 24 de setembro
de 1970, no nivel 21, o cargo da classe
de Revisor, EC-306.16.C, do Quadro
de Pessoal - Parte Especial - do
Ministério da Educação
e Cultura,
ocupado por Sinval Moreira Westin.
Art. 4° As vantagens financeiras
decorrentes deste Decreto vigoram a
partir de:
a) 1" de julho de 1960, para o caso
de retificação de enquadramento de
que trata o artigo 1"; e
b) 14 de julho de 1965 e 21 de outubro de 1969, respectivamente, quanto às reclassificações de cargos a que
se referem· os artigos 2° e 3".
Art. 5° As disposições deste De..
ereto não homologam situação que, em
decorrência de síndícâncía ou inquérito administrativo, venha a se revelar contrária a normas legais vigentes
ou ao interesse público.
Art. 6" O órgão de pessoal competente apostilará os títulos dos funcionários abrangidos por este Decreto,
expedindo portarias declaratórias aos
que não os possuirem.
Art. 7° As despesas com a execução deste Decreto correrão à conta
dos créditos próprios do Ministério da
Educação e Cultura.
Art. 8° Este Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 17 de julho de 1972;
151° da Independência e 84° da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Jarbas G. Passarinho
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tigo 81, item IH, da Constituição, e
tendo em vista o disposto no artigo
56 da Lei número 3.780, de 12 de
julho de 1960, e o que consta do ProAltera o Decreto n Q 62.794, de 30 de
cesso número 2.035, de 1972, do Demaio de 1968, que retificou: o de
partamento Administrativo do Pes11,9 60.986. de 11 de nüno de 1967.
soal Civil, decreta:
que 6provou o Quadro tTnico
de
Pessoal da universidade Federal de
Art. 1" Fica alterado, na forma
Juíe de Fora.
dos anexos, o Decreto número 61.583,
de 20 de outubro de 1967, que aproo presidente da República, usando
vou o Quaaro umco de Pessoal da
das atribuições que lhe confere o arUniversidade Federal Rural do Rio de
tigo 81, item IlI. da. Constftuíçâo, e
Janeiro, para o fim de:
tendo em vista o disposto no artigo
a) reestruturar cargos em comissão
nv 56 da Lei nv 3.780, de 12 de jue funções gratificadas e incluir nulho de 1960, no artigo 32 da Lei nútras, destinados ao funcionamento de
mero 5.060, de 1 de julho de J966,
novas unidades universitárias resule o que consta do Processo n.c 7.164,
tantes da Reforma Administrativa,
de 1970, do Deparcamento Admínisconsubstanciada no respectivo Regitrativo do Pessoal Civil, decreta:
mento Interno da Reitoria, aprovado
Q
Art. 1 Fica retafícada a relação
pelo Conselho Universitário;
nominal anexa ao Decreto número
b) transferir cargos. com os res62.794, de 30 de maio de 1~o8. que repectivos ocupantes, resultantes do enJ
tificou o Decreto ü 60.986, de 11 de
quadramento do pessoal beneficiado
julho de 1967, que aprovou o Quadr<:>
pelo parágrafo único do artigo 23 da
único de Pessoal da
üníverstdade
Lei número 4.069, de 11 de junho de
Federal de Juiz de Fora para efeito
1962, efetuado pelo Decreto n'' ô5. 878,
de ser excluído um cargo da classe
de 16 de dezembro de 1969, retificado
de Professor Assistente,
EC-503.20.
pelos Decretos números 67.028, de 10
ocupado por Arthur Arcurt, e Incluíde agosto de 1970, e 69.309, de 5 de
do um cargo na classe dp Professor
outubro de 1971, do Quadro de PesAdjunto, EC-502.22, e nele consídesoal - Parte Especial do Ministério
rado aproveitado, a partar de 5 de
da Agricultura, para igual Parte do
julho de 1966, Artnur Ar{'.UTi,
na.
Quadro único de Pessoal da umverforma do artigo 3° da Lei nv 5.060.
sídade Federal Rural do Rio de Janeiro, por força do disposto no e.rtide 19 de julho de 1966.
so 56· da Lei número 4.881-A, de 6
Art 2Q O órgão do Pessoal da rede dezembro de 1965, que dispôs sofelida' Universidade apostdlará
tíbre o Estatuto do Magistério Supetulo do funcionário abrangido
por
rior; e
este Decreto, observando c disposto
c) reclassificar os cargos de Pesno artigo 188 da Lei número 1. 711,
quisador
Chefe, Pesquisador Associade 28 de outubro de 195:l..
do e de Pesquisador Auxiliar, em
Art. 3Q Este Decreto entrará em
cumprimento do disposto no artigo 12
vigor na data de sua publteaçáo, redo Decreto-lei número 465, de 11 de
vogadas as disposições em coutrárro .
fevereiro de 1969.
Brasília, 17 de
julho de
1972;
Art. 2" Os efeitos financeiros de1519 da Independência e 849 da
correntes da aplicação do item "b",
República.
do artigo 1" deste Decreto vigoram
a partir de 1" de janeiro de 1966, na
EMÍLIO G. MÉDICi
forma do artigo 72 da Lei n? 4.881-A,
Jarbas G. Passarinho
de 6 de dezembro de 1965.
Art. 3" Por força da aplicação do
DECRETO N" 70.844 - DE 17 DE
artigo 5" do Decreto número 67.326.
JULHO DE 1972
de 5 de outubro de 1970, que instituiu o Sistema de Pessoal Civil da
Altera o Decreto n" 61.583, de '20 de
Administração Federal (SIPEC), fica
outubro de 1967. que ap1'ovou o
criado o Departamento de Pessoal, diQuadro Vnico de Pessoal da .uniretamente subordinado ao Reitor, muereidaâe Federal Rural do lizo de
tegrado pela Divisão de Legtslaçâo e
Janeiro, e dá outras providências.
Controle de Cargos e Empregos e Divisão de Seleção e Aper teiçoamento .
Art. 4" O Departamento de Peso Presidente da República, usando
soal da Universidade apostdlará os tdda atribuição que lhe confere o 21,rDECRETO

NQ 70.843
DE
JULHO DE 1972

17

DE

°
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tulos dos funcionários abrangidos por
este Decreto.
Art. 5° A despesa com a execução
deste Decreto será atendida com as
recursos orçamentários próprios era
Universidade Federal Rural do Rio de
Janeiro vedada, para este fim, a
abertura de Crédito Especial.
Art. 6° Este Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 17 de julho de 1972;
151 0 da Independência e 84° da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

Os anexos mencionados no art. 19
foram publicados no D. O. de 25 de
julho de 1972.
DECRETO N9 70.845
JULHO DE

DE 1'1 u

1972

Concede à Cimento Itaú de Corumbá
S.A, o direito de lavrar oucarurno
municipio de corumoó, Estado .J.I'J
Mato Grosso.

o Presidente da República, usendo da atríbuíçâc que lhe contere o
artigo 81, item lI!, da Oonstdtuiçao,
nos termos do Decreto-lei nv 2.27, de
28 de fevereiro de 1967 (Código do
Mineração), alterado pelo Deereto.Iet
nc 318, de 14 de março de 1967, ae·
ereta:
Art. 1Q Fica outorgada a Cimente
Itaú de Corumbá 8, A, concessao para lavrar calcário, em terrenos de sua
propriedade, distrito e mumcmto ue
Corumbá, Estado de Mato Grosso, numa área de dois hectares quarenta e
oito ares e setenta e cinco centaares
(2,4875 ha) , delimitada por um poügono irregular, que tem um vértdee
a seis metros (ômj , no rumo verda.,
deíro este (E), do canto nordeste
(NE) do cruzamento das Ruas Mate
Grosso e Manoel da Silva, e o.') lados a partir desse vértice, os eeguíntes comprimentos e rumos verdacteíros: trinta e cinco metros l35 m l
norte (N); cinco metros (5 fi), este
(E); trinta e cinco metros 135 mi.
norte (N); setenta e cinco metros
(75 m) , este (E); cinco metros (5 tnj
sul (8); setenta metros (70 mi . este
(E); cinco metros (5 m) , sul" (S);
setenta metros (70 m) , este (E); em-
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co metros (5 m) , sul (8); sessenta
metros (60 mi , este (E); cinco me,
tros (5 m) , sul (S); quarenta metros
(4U m) , este (E); quarenta e cmco
metros (45 m) , sul (8); cinco metros
(5 mj , oeste (W); quarenta metros
( 40 m) , sul (8); trinta e cinco metros (35 mj , oeste (W); cinco metros
(5 m) , norte (N); quarenta metros
( 40 mr, oeste (W); cinco metros
(5 m) , norte (N); quarenta metros
(40 m) , oeste (W); cinco metros (5
m) , norte (N); quarenta metros (40
IDJ, o-este l W r ; CInco metros 15 m) ,
norte (N); quarenta metros (40 mt ,
oeste (W); cinco metros (5 m l, norte (N); quarenta metros (40 111), oeste (W); cinco metros (5 m) , norte
(N); quarenta metros (40 mi , oeste
(W); cinco metros (5 mj , norte IN) ;
quarenta metros (40 m) , oeste iVn.
Esta concessão é outorgada mertían..
te as condições constantes dos artt.
gos 44, 47 e suas alíneas e 51 do CÔd1~
go de Mineração, além de outras
constantes do mesmo Código, não expressamente mencionadas neste De..
ereto.
Parágrafo único, Esta concessão fi"
ca sujeita às estipulações do Regu..
lamento aprovado pelo Decreto nu...
mero 51.726, de 19 de fevererrc de
1963, e da Resolução ne 3, de 30 de
abril de 1965, da Comissão Nacional
de Energia Nuclear.
Art. 29 A concessionária fica obrtgada a recolher aos cofres púbuccs.
na forma da Lei, os tributos devidos
à União, em cumprimento do díspostc
no Decreto-lei n9 1.038, de 21 de ou..
tubro de 1969.
Arb. 39 Se a concessionário. nac
cumprir qualquer das obrígaçôes que
lhe incumbem, a concessão para ta,
vrar, será declarada caduca ou nula
na forma dos artigos 65 e 66 do cõutgo de 11ineraçáo.
Art. 49 As propriedades viatnbas
estão sujeitas às servidões de SOlO e
subsolo para fins de lavra, na forma
do artigo 59 do Código de Mineração,
Art. 59 A concessão de lavra terá
por titulo este Decreto, que será
transcrito no livro C - Registro dos
Decretos de Lavra, do Departamento
Nacional da Produção Mineral, do Ministério das Minas e Energia.
Art. 69 Este Decreto entrai' á em
vígor na data de sua publícaçào, re..
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vogadas as disposições em contrário
<DNPM -

1. 355-54) .

Bras11ia, 17 de julho de 1972;
1519 da Independência e 849 da
República.
EMÍLIO G. MEDICI

Antonio Dias Leite Júnior

DECRETO N.9 70.846 JULHO

DE

DE

17

DE

1972

Concede à Mineração Nigri Ltda., o
direito de lavrar caulim no munscípio de São Paulo, Estado de São
Paulo.

o Presidente da Repúnüca, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, ítem III, da Constituição, nos

termos do Decreto-lei n,!? 227, de 28
de fevereiro de 1967 (Código de Ml-

neraçâo) , alterado pelo

Decreto-lei

nv 318, de 14 de março de 1967, de-

creta:
Art. 1.9 Fica outorgada à Mineraçâo Nigri Ltda.. ccncessâa para lavrar caulím, em terrenos de propriedade de Durante Gullo, João Batista Cavalli, Maurílio Parreira da Silva e outros, no lugar denominado
Jardim santa Fé, distrito de PareIheiros, município de são Paulo, Estado de São Paulo, numa área de vín.,
te e três hectares e dois ares
.
(23.02ha), delimitada por um polígono irregular, que tem um vértice no
cruzamento dos eixos da Estrada do
Jardim Santa Fé e Estrada Velha e
os lados a partir desse vértice, 05
.seguíntes comprimentos e turnos verdadeiros: quatrocentos e
quarenta
metros (440m), cest- (W); cento e
eessenta (l60m), QUIte (N): cem me;
'troc (lüüm) , leste (E); duzentos e
trinta metros (230m), norte (N)' duzentos e setenta metros (2~(}m)' leste (E); sessenta metros t6Gm) , nor,te (N); duzentos e cinquenta' metros. (250m), leste (E); Quatrocentos
e trinta metros (430m), sul (S), cento e oitenta metros (}80nH, oe~te ..
,(W); vinte metros (2{)m). sul (S).
Parágrafo único Esta concessão fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto número 51.726. de 19 de fevereiro de
19.63 e da Resolução 11.Q 3, de 30 de
abril de 1965, da Comissão Nacional
de Energia teuctear ,
Art. 29 A concessionária. fica obrigada a recolher a-0S cofres públicos,

na forma da Lei. os t-ributos devidos
ê. União, em cumprimento do disposto no Decreto-lei nv 1.038, de 21 de
outubro de 1969.
Art. 39 Se a concesslcnárta não
cumprir qualquer elas obrtgaçôes que
lhe incumbem, a concessão para lavrar
será declarada caduca ou nula, na
forma dos artigos 65 e 66 do Código
de Mineração.
Art. 49 As propriedades vtzlnhas 85tâo sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de javra, na forma do artigo 59 do Código de Mineração.
Art. 59 A concessão de lavra terá
por titulo este jjeereto, que será
transcrito no livro C - Registro dos
Decretos de Lavra, do Departamento Nacional da Produção Mineral, do
Ministério das Minas e Energia.
Art. 69 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário. (DNPM-7.532-67).
Brasília, 17 de
julho de 1972;
1519 da
Independência e 849 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio DUts Leite Júnior.

DECRETO N9 70.847 JULHO DE 1972

DE

17

D~

Autoriza o funcionamento da Faeu~
aoõe Espirito-santense de Administração.

o' Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere ° artigo 81, item II!, da Constituição, de
Mordo com o artigo 47 da Lei número 5.540, de 28 de novembro de 1968,
alterada pelo Decreto-lei nv 842, de
9 de setembro de 1969 e tendo em
vista o que consta do Processo número 255.053-71 do Ministério da Bducação e Cultura, decreta:
Art. 19 Fica autorizado o functonamento da Faculdade Espirito-santense de Administração, com os cursos de Administração Pública e Ad.,
ministração de Empresas, mantida.
pela Fundação Social "José Francisco
de Paula", com sede na Cidade de
Ví tóría, Estado do Espirito Santo
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Art. 2Q Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasilta, 17 de julho de 1972;
151 ÇI da Independência e B4? da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI
Jarbas G. Passarinho

DECRETO N° 70.348 -

DE 17 DE

JULHO DE 1972

Autoriza o funcionamento da Faculdade de Ciências Econômicas, J!.dministrativas e Contábeis, da Fundação Universitária Municipal de
São João Del Rei - MG.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere IUtlgo 81, item In, da Constituição Federal, de acordo com o artigo 47 da

°

DECRETO N'" 70.849 -
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Lei n" 5.540, de 28 de novembro de
1968, alterada pelo Decreto-lei número 842, de 9 de setembro de 1969 e
tendo em vista o que consta do Processo n- 238.468-72 do Ministério da
Educação e Cultura, decreta:
Art. 1° Fica autorizado o funcionamento da Faculdade de Ciência.')
Econômicas, Administrativas e Contábeis, com os cursos de Economia e
Administração, mantida pela Fundação Universitária Municipal de São
João Del Rei, Estado de Minas Gerais.
Art. 2° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 17 de julho de 1972;
151° da Independência e 84° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI
Jarbas G. Passarinho
DE 19 DE JULHO DE 1972

Dispõe sobre o Quadro de Pessoal do Ministério dos Transportes, e dá outras
proviaências.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e tendo em vista o disposto no artigo 20 da
Lei nv 3.780, de 12 de julho de 1960, e o que consta do Processo DASP número
1.231, de 1972, decreta:
Art. 1'" Fica alterado, na forma dos anexos, que constituem parte integrante deste Decreto, o Quadro de Pessoal do Ministério dos Transportes,
aprovado pelo Decreto n'' 54.135, de 17 de agosto de 1964, para fundir com a
Parte Permanente, a Parte Especial de que tratam os Decretos nse 63.933, de
30 oe dezembro de 1968, 65.434, de 13 de outubro de 1969, e 65.701, de 14 de
novembro de 196D, o pessoal transferido e redistribuído, e corrigir a proporcionalidade das respectivas séries de classes, na conformidade do que dispõe
o artigo 20 da Lei ns 3.780, de 12 de julho de 1960, regulamentada pelo Decreto n'' 48.921, de 8 de setembro de 1960.
Art. 2° A alteração de que trata este Decreto não acarretará aumento de
despesa, ficando, para tanto, suprimidos 3.472 cargos vagos das diversas séries
de classes e classes singulares, conforme consta das tabelas anexas.
Art. 3° O provimento dos cargos vagos, constantes dos anexos, será processado na forma da legislação em vigor.
Art. 4° Os cargos integrantes das antigas Partes Permanente e Especial
continuam preenchidos pelos atuais ocupantes.
Art. 5'" Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 19 de julho de 1972; 1511' da Independência e 841' da
República.
EMíLIO G _

MÊDICI

Mario Da'L'id A ndreazza

Os anexos mencionados no art. 19 foram publicados no D.a. de 28 de
julho de 1972 <suplemento).
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DECRETO NQ 70.850 -

DE

19

DE

JULHO DE 19'72

Exclui do Quadro de Pessotü do Ministério da Fazenda cargos, com os

respectivos ocupantes, oriundos
extinto SAPS.

do

o Presidente da Reoúbltca, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, decreta:
Art. 19. Ficam excluídos do Quadro de Pessoal do Ministério da Pázenda,no qual foram incluídos por
força do Decreto nv 61. 794, de 29 cc
novembro de 1967, os seguintes car-

gos, com os respectivos ocupantes, qu~
deixaram de assumir o exercício no
referido Ministério, dentro do prazo

legal:
Assistente Comercial, AF-I03.14-B

1 -

Isnard Silva

Eletricista í-nstauulor,

1 -

A-S02.10-C

Osmar Francisco Izidoro

Escrevente-Datilógrafo, AF-204.7

1 - Aldegundea José dos Prazeres
2 - Maria do Carmo Braga de
Souza
Escriturário, AF-202.8-A

1 2 -

Nivealinda de Castro
Paulo Caramea

1

Acyr Magalhães Costa
José Barbosa Flores

Guarda,
2 -

1 -

2 -

GL~203.8-A

Motorista, CT-401.12-C
Benoni Motta
Eolo Clécío Gonçalves

Oficiat de Administração, AF-201.16-C
1 -

Marcelo Garcia Brandi

Oficial de Administração, AF-201.14-B

1 -

Carly de Lima e Silva

2 - Irene Clotilde Fontela Del 'I"êdesco
Trabalhador, GL-402.1
1 - Cecilio Gomes Ribeiro enquadrado posteriormente como Auxiliar
de Portaria, GL-303.7-A.
Art. 29. Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.

Art. 39 • R-evogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 19 de julho de 1972;
1519 da
Independência e 849 da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Antônio Delfim Netto

DECRETO

N9 70.851 DE
JULHO DE 1972

19

DE

Cria a Secretaria de Tecnologia Industrial, no Ministério da Indústria
e do Comercio, e dá outras prOVi-

aencuie,

o

Presidente da República, no uso

da atribuição que lhe confere o artigo 81. Item V, da Constituiçào, decreta.
Art. 19 . Fica criada no Ministério
da Indústria e do Comércio a Secretana de 'I'ecnologra Industrial, diretamente subordinada ao Mtr.Istrc de
Estado. com as seguintes atribuições:
a)
orientar, coordenar e supervisionar as atividades do Instituto Nacional de Tecnologia, do Instituto J\lacíonat de Pesos e Medidas e do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, tortos vinculados ao Mímstérto
da Indústria e do Comércio;
t» identificar em estreito contato
coro o setor industrial, potencialidades
e problemas relacionados COID. o desenvolvimento tecnológico,
propondo
medidas apropriadas, na área do Ministério da Indústria e do comercio:
C)
servir como elemento de ligação
entre o Ministério da Indústria e do
Comércio € as várias instituições e
órgãos relacionados com o desenvolvimento tecnológico industrial;
d)
elaborar, em ceoperaçâo com as
Institutçôes e órgãos oficiais ou particulares interessados no desenvolvimento tecnológico industrial. quando
couber, planos, estudos e programas
que visem acelerar o desenvolvimento
da indústria nacional através da aplicação de tecnologia.
Art . .29. A Secretaria de Tecnologia Industrial será dirigida por um
Secretário Nomeado pelo Presidente
da República, nos termos do Decretelei nv 1.233, de 19 de juLho de 1972.
Art. 39. Fica a Secretaria de 'I'eenologfa Industrial autorizada a em-
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pregar Grupos-Tarefa, para execuçâo
de projetos específicos e encargos €speciaís na forma da legislação em
vigor.
Parágrafo único.
Os Grupos-Tarefa terâc duraçâc temporária, exünguindo-se automaticamente
tão-logo
concluam os encargos que lhe forem
atribuídos, e serão integrados por técnicos ou especialistas profissionalmente habilitados e por servidores, inclusive adrmmstratlvos. imprescíndíveís
ao desempenho das tarefas.
Art. 4.9 As despesas d -eorrentcs
do disposto neste Decreto serão atendidas pelas dotações
orçamentárias
próprias do Ministério da Indústria e
do Comércio.
Art. 59_ O Ministro da Indústria
e do Comércio baixará os atos complementares à execução do presente
Decreto.
Art 69, Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasi1ia, 19 de julho de 1972;
1519 da Independência e 849 da
República.
EMíLIO G.

MÉDICI

Marcus Vinicius Pratini de Moraes

DECRETO N9 70.852
JULHO

DE 20 DE

DE 1972

Dispõe sobre a aplicação do Programa de Acompanhamento fixado
pelo Decreto n9 68.993, de 28 de JU~
lho de 1971, aos Planos Nucununs
de Desenvolvimento znstituídos pelos Atos Complementares número
43, de 29 de taneirc de 1969 e nu~
mero 76, de 21 de outubro de 1969

o Presidente da República, usando
da atrtbuíçâo que lhe confere o artigo
31, itens III e V, da Constituição, de'ereta:

Art. 19 Em consonância com o artigo 15 do Decreto-lei nv 200, de 25
de fevereiro de
1967, será aplicado
aos Planos Nacionais de Desenvolvimento, instituidos pelos Atos Compíementares número 43, de 29 de janeiro de 1969 e n.s 76, de 21 de outubro de 1969, o Programa de Acompanhamento 'estabelecido pelo Decreto
n.v 68.993, de 28 de julho de 1971.
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Art. 29 O Programa de Acompa-

nnamento constttui atividade permanente dos órgãos que integram o

51S·

tema de planejamento, e tem por objetivo a avaliação da execução, revísão,
complementação e aperfeiçoamenta dos Planos Nacionais de Desenvolvimento e respectivos Instrumentes de implementação, principalmente através de:
a) análise do desempenho global
da economia e do comportamento dos
seus setores prioritários, face às díretrtzes e metas estabelecidas
nos
Planos Nacionais de Desenvolvímen-

to

(PND);

avaliação sistemática do pro-gresso alcançado na execução
dos
programas e projetos mcíuiuos nos
referidos Planos;
C) identificação dos pontos de estrangulamento e obstáculos ínstrtucíonaís que retardem, dincultem ou
limitem a consecução das metas e a
execução desses programas e projetos.
Art. 3.° O órgão central do sistema ue planejamento expedirá Inst...
cões para o eficiente runcronamer.to
do Programa de Acompanhamento de
que trata o presente Decret-o.
Art. 'i'f Como instrumento complementar do Programa de Acompannamenta, o Ministério. do Planejamento
e Coordenação Geral elaborara, '1nU~
almente, um Programa Geral de Aplícaçoes, atra vês de consolidação dos
orçamento - programa da União, das
entidades da administração indireta
e de todos os demais órgãos e entidades sujeitos à supervisão ministerial.
Art. 5Q O Ministério do Planejamento e Coordenação Geral poderá
firmar convênio com os demais Ministérios e órgãos da admtnístraçào
federal, para o fim de prestar-lhes
assistência na formação de recursos
humanos e na execução de reforma
administrativa, com vistas ao fortalecimento do sistema de planejamento, a implementação do
Programa
de Acompanhamento definido neste
Decreto e à eliminação de obstáculos
institucionais na execução dos programas e projetos prioritários.
Art. 69 O Instituto Brasileiro de
Informática (IB1) , da Fundação do
IBGE, terá a seu cargo a execução
dos trabalhos de computação eletrômeu, no ambito do Ministério doPíab)

ü-
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nejamento e Coordenação Geral, necessários à implantação e ao desenvolvimento do Programa de Acompanhamento, podendo ainda prestar assístêncra técnica aos Ministérios e órgãos que vierem a firmar convênios
nos termos previstos no artigo antenor.

de 28 de julho de 1971, no que não
colidirem com o estabelecido neste
Decreto, que entrará em vigor na da-

ta de sua publicação.
Brasília, 20 de julho de 1972;
151 da Independência e 849 da
República.
ç

EMÍLIO G. MÉDICI

Art. 79 Para efeito de acompannemente global os titulares dos órgãos
relacionados no Anexo I deste Decreto encaminharão, através das Secretarias-Gerais dos Ministérios a que
estiverem vinculados ou sujeitos à
supervisão, ou diretamente nos outros casos, ao órgão central do sistema de planejamento e orçamento, até
o dia 31 de janeiro e 31 de julho de
cada ano, relatórios sobre a execução
de políticas sob sua responsabilidade
correspondentes ao exercício e ao semestre anterior, respectivamente.

Alfredo Buzaid
Mário Gibson Barboza
Antônio Delfim Netto
Mário David Andreazza
L. F. Cirne Lima
Jarbas G. Passarinho
Júlio Barata
Mário Lemos
Marcus Vinicius Pratini de Moraes
Antônio Dias Leite Júnior
João Paulo dos Reis Venoso
José costa Cavalcanti
Hygino C. Corsetti

Art. 8." Continuam em vigor todas
as disposições do Decreto nc 68.993,
I

ANEXO

órgãos de Especial Interesse para a Política
Desenvo toímento
óRGÃO

Brasileira

e

Reçiotuü

de

TEMA DO RELATóRIO

Conselho de Desenvolvimento Industrial (CDl)

Empresa

Global

de

Turismo

(EMBRATUR,

Banco Central

Banco do Brasil, BNDE, FINEP,
BNB, BASA, BNCC, BNH, Caixa
Econômica Federal

-

Evolução da Política Industrial
globalmente e nos principais ramos. Incentivos Fiscais para a mdústria.

-

Política de Turismo e Incentivos
Fiscais para Turismo.
- Situação Monetária e de Crédito.
Orçamento Monetário. Fundos de
Desenvolvimento a seu cargo.
- Mercado de Capitais
- Situação Geral de Balanço de Pagamentos e do mercado de câmbio.
-

Execução dos Principais Programas
de Crédito, (inclusive fundos de
desenvolvimento, repasses, PIS e
PASEP).

Carteira de Comércio Exterior
Conselho Interministerial de preços
Conselho de Política Aduaneira
cePA)

Inspetoria Geral de Finanças do
Ministério da Fazenda
Superintendência de Desenvolvimento da Pesca (SUDEPE)

-

Evolução do Comércio Exterior.
Acompanhamento de Preços.

-

Política de Tarifas.

-- Execução Orçamentária.
-

Política de Pesca. Incentivos Eiscais para Pesca.
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Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal <IBDF)

Política Florestal. Incentivos Fiacais para reflorestamento.

Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE)
Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM)
Departamento Nacional de Mãode-Obra (DNMO)
jjepartamento Nacional de Salário
Instituto Nacional de Previdência
Social (INPS) e Instituto de Previdência e Aposentadoria dos Servidores Públicos (IPASE)

DECRETO N° 70.853 JULHO DE

1972

DE

20

DE

Concede a P. A martü Sobreira, firma
individual, o direito de lavrar minério de ferro no município de Antônio Dias, Estado de Minas Gerais.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
81 item lII, da Constituição, nos term~s do Decreto-lei n'' 227, de 28 de
fevereiro de 1967 (Código de Mineração), alterado pelo Decreto-lei número 318, de 14 de março de 1967. decreta:
Art. 10 Fica outorgada a P. Amaral 8obreira, firma individual, concessão para lavrar minério de ferro,
em terrenos de propriedade dos herdeiros do espólio de Júlia do Amaral
Sobreira, no lugar denominado Pinhões dos Cocais, distrito e munic1pio de Antônio Dias, Estado de Minas Gerais, numa área de oitenta
hectares e vinte e nove ares noventa
e dois centiares (80,2992 ha), delimitada por um polígono irregular, que
tem um vértice na confluência do
córrego dos Pinhões com o córrego
da Clara ou Boa Vista e os lados, a
partir desse vértice, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: trtnta e cinco metros (3Sm), este (E);
cem metros OOOm), norte (N); trinta
e oito metros (38m), este (E); cem
metros (100m), norte (N); quatorze
metros (14m), este (E); cinquenta
metros (50m), norte (N); quatorze
metros (14m), este (E) ~ cínquenta
metros (50m), norte (N); quatorze
metros (14m), este (E); olnquenta
metros (SOm), norte (N); quatorze
metros (14m), este (E); cinquenta
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Desenvolvimento do Nordeste e
Incentivos Fiscais para a regfâo .
-

Desenvolvimento da Amazônia e
Incentivos Fiscais para a região.

- Situação do Emprego.
- Execução da Politica Salarial em
Empresas Públicas e Privadas.

- Execução da Política de Previdência Social.
metros (50m), norte (N); quatorze
metros (l4m), este (E); cinqüenta
metros (SOm), norte (N); cem metros
(müm),
este (E); trinta metros
(30m), sul (S); setenta metros
(70m), este (E); dez metros Clüm) ,
sul (S); cinquenta metros (SOm), este
(E); dez metros OOm), sul (S); cento
e quatorze metros (114m), este (E);
dez metros (IOm), norte (N); cínquenta e dois metros (52m), este (E);
dez metros (lOm), norte (N); quarenta e quatro metros (44m), este (E);
dez metros (10m), norte (N); quarenta metros (40m), este (E); dez
metros (10m), norte (N); noventa.
metros (90m), este (E); vinte metros (20m), norte (N) ; trinta metros
(30m), este (E) ; noventa metros
(90m), norte (N); dezesseis metros
(16m), este (E); vinte metros (20m),
sul (8); quarenta metros (40m), este
(E); vinte e seis metros (26m), sul
(S); clnquenta metros (50m), este
(E); trinta metros (30m), sul (S);
sessenta metros (60m), este (E); trinta metros (30), sul (8); sessenta metros (60m), este (E); trinta metros
(30m), sul (S); sessenta metros
(60m), este (EJ; vinte metros (20m),
sul (S); quarenta metros (40m), este
(E); dez metros (10m), sul (S); vinte
metros (20m), este (E); vinte metros
(20m), sul (8); dezesseis metros
06m). oeste (W); dezenove metros
09m), sul (8); dezoito metros (18m),
oeste (W); dezenove metros 09m),
sul (8); oitenta e oito metros (88m),
oeste (W); cinquenta metros (50m),
sul (S); oitenta e seis metros (86ro),
oeste (W); quarenta e oito metros
(48m), sul (S); setenta e oito metros
(78m), oeste (W); quarenta e oito
metros (48m). sul (S); setenta e oito
metros (78m), oeste (W); quarenta
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e oito metros (48m), sul (S); eínquenta metros (50m), oeste (W); cento e noventa e seis metros (l96m), sul
(S); oinquenta metros (50m), este
(E); noventa e oito metros (98ro),
sul (S); cínquenta metros (50m), este
(E); noventa e oito metros (98i.TI),
sul (S); cinquenta metros (50m), este
(E); sessenta e seis metros (66m).
sul (S); quarenta e cinco metros
(45m), oeste (W); quarenta e sets
metros (46m). sul (S); cento e "eis
metros (106m), oeste (W); noventa
e nove metros (99m), sul (S); cinquenta e dois metros (52m), oeste
(W); quarenta e nove metros (49m),
sul (S); vinte e sete metros (27m),
oeste (W); oitenta e nove metros
(39m), sul (S); vinte e dois metros
(22m), oeste (W); cento e cinqüenta
e seis metros (156m), sul (8); cento
e sessenta e nove metros (169m), oeste (W); cinquenta e dois metros
(52m), norte (N); trinta e nove metros (39m), oeste (W); cinquenta e
três metros (5Sm), norte (N); noventa e nove metros (99m), oeste (W);
cmquenta e três metros (53m), norte (N); noventa e nove metros (99m),
oeste (W); clnquenta e três metros
(53m), norte (N); noventa e nove
metros (99m), oeste (W); cinquenta
e três metros (53m), norte (N); noventa e nove metros (99m), oeste
(W); olnquenta e três metros (53m),
norte (N); noventa e nove metros
(99m), oeste (W); cinqüenta e dois
metros (52m), norte. (N); setenta metros (70m), este (E); duzentos metros (200m), norte (N); setenta metros (70m), este (E); cento e noventa
e seis metros (l96m), norte (N) .
Esta concessão é outorgada mediante
as condições constantes dos artigos
44, 47 e suas alíneas e 51 do Código
de Mineração. além de outras constantes do mesmo Código, não expressamente mencionadas neste Decreto.
Parágrafo único. Esta conceesâo
fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto número 51.726, de 19 de fevereiro de
1963, e da Resolução n'' 3, de 30 de
abril de 1965, da Comissão Nacional
de Energia Nuclear.
Art. 2° O concessionário fica obrigado a recolher aos cofres públicos,
na forma da Lei, os tributos devidos
à União, em cumprimento do disposto no Decreto-lei número 1. 038, de
21 de outubro de 1969.

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

1.320-63).

Braeilia, 20 de julho de 1972;
151° da Independência e 84° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI
Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO N° 70.854 JULHO DE 1972

DE

20

DE

Declara de utilidade pública as instituições que menciona.

O Presidente da República, no uso
da atribuição que lhe confere o artigo
81, item IH, da Constituição, decreta:
Art. 1° São declaradas de utilidade pública, nos termos do atrigo 1°
da Lei n" 91, de 28 de agosto de 1935,
combinado com o artigo lodo Regulamento aprovado pelo Decreto número 50.517, de 2 de maio de 1961.
as seguintes instituições:
MJ. 50.687-71
Creche Sténio
Gomes, com sede em Maranguape,
Estado do Ceará;
MJ. 33.969-69 - Patronato "Irmãos Dantas", com sede em Piracuruca, Estado do Piauí;
MJ. 37.562-70 - Serviço Assistencial ao Menor - SALMER, com sede
em Ribeirão Bonito, Estado de São
Paulo;
MJ. 11.320-70
Casa Betânia,
com sede em Araraquara, Estado de
São Paulo;
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MJ. 22.516-71 - Associação Hospital Agudo, com sede em Agudo, Estado do Rio Grande do Sul;
MJ. 554-71 - "Recanto da Cruz
Grande" - Sítio Maria AprileObra Assistencial Promovíonal das
Filhas de Maria Auxlliadora, tom
sede em Itapeví, Estado de São Paulo;
MJ. 9.237-71
"Obras Sociais
Santa Rita de Cássta.", com sede em
Juiz de Fora, Estado de Minas Gerais;
MJ. 22.207-70
Hospital Bom
Jesus - Sociedade Beneficente, r-om
sede em Ribeirão Bonito, Estado de
São Paulo;
MJ. 4.667-68 - Hospital Beneficente Nossa Senhora Aparecida, com
sede em Paraí, Estado do Rio Grande
do Sul;
MJ. 60.903-71 -- Prelazia de NIacapá, com sede em Macapá, Território Federal de Amapá.
MJ. 17.304-71 - Santa Casa de
Misericórdia de Aparecida, com sede
em Aparecida, Estado de São Paulo;
MJ. 18.422-71
Associação de
Educação do Homem de Amanhã
com sede em Campinas, Estado de
São Paulo;
MJ. 65.393-70 Instituto Santa
Teresa, com sede em Belo Horizonte,
Estado de Minas Gerais;
MJ. 33.611-70 - Sociedade de Beneficência e Cultura, com sede em
João Neíva, Estado do Espírito Santo;
MJ. 35.121-70 - "Obras Sociais da
Paróquia de Vinhátíco.", com sede na
Vila de Vinhático, em Conceição da
Barra, Estado do Espírito Santo;
MJ. 26.269-70 - Paraíso da Criança, com sede em Urussangu, Estado
de Santa Catarina;
MJ. 23.291-70 - Associação Beneficente Hospital Santa Rita, com Fede
em Medina, Estado de Minas Gerais;
MJ. 54.744-70 - União Auxiliadora dos Cegos de Minas Gerais, com
sede em Belo Horizonte, Estado de
Minas Gerais.
Art. 20 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas 9.S disposições em contrário.
Braaílía, 20 de julho de J972;
1510 da Independência e 84" da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Alfredo Buzaid
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DECRETO NQ 70.855 - DE 21 DE
JULHO DE 1972
Regula a execução do disposto nos artigos 15, 16 e 17 da Lei n 9 5.740, de
1 de dezembro de 1971.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
81, item IH, da Constituição, decreta:
Art. 10 Serão integrados no Centro
de Desenvolvimento da Tecnologia
Nuclear, da companhia Brasileira de
Tecnologia Nuclear - CBTN, previsto
no art. 17 da Lei n- 5.740, de 1 de dezembro de 1971, o Laboratório de Dosimetria e o Instituto de Engenharia
Nuclear, da Comissão Nacional de
Energia Nuclear, e o Instituto de Pesquisas Radioativas, da Universidade
Federal de Minas Gerais.
Art. 20 Os bens de qualquer natureza, pertencentes à Comissão Nacional
de Energia Nuclear, ora à disposição
do Laboratório de Dosímetría, do Instituto de Engenharia Nuclear e do Instituto de Pesquisas Radioativas, assim
como os adquiridos com os recursos
previstos no artigo 15 da Lei nv 5.740,
de 1 de dezembro de 1971, serão cedidos em comodato à CBTN.
Art. 3~ Os bens de qualquer natureza, à disposição do Instituto de Engenharia Nuclear e do Instituto de
Pesquisas Radioati vas, pertencentes,
respectivamente, à Universidade Federal do Rio de Janeiro e à Universidade Federal de Minas Gerais. serão
alienados ou cedidos em comodato a
Comissão Nacional de Energia Nuclear.
com obediência às disposições legais e
estatutárias aplicáveis.
Parágrafo único. A escolha de qualquer das alternativas previstas neste
artigo será ajustada entre as partes Interessadas de modo a assegurar à
CBTN o desenvolvimento de seus fins
sociais.
Art. 49 Os servidores em exercício
no Laboratório e nos Institutos referidos no artigo lo deste Decreto poderâo ser admitidos pela CBTN nos termOS dos arts. 12 ou 13 da Lei n'' 5.740,
de 1 de dezembro de 1971Art. 5'i A CBTN deverá estabelecer
com a Universidade Federal do Rio de
Janeiro e com a Universidade Federal
de Minas Gerais, convênios que visem
a sua cooperação em cursos de pósgraduação.
Art. 6Y A parcela dos dividendos a
que se refere o artigo 15 da Lei número 5.740, ele 1 de dezembro de 1971, da
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Petróleo Brasileiro S. A.
.
.
PETROBRAS e das Centrais Elétricas
Brasileira S. A. - ELETROBRAS,

serà calculada sobre os respectivos capitais sociais acusados no balanço do
último exercício.
Art. 7° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação. revogadas as disposições em contrário.

Brasília, 21 de julho
1519 da Independência
República.

de

1972;
e 849 da

EMíLIO G. MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

DECRETO

NQ

70.857 1972

DE 21 DE

JULHO DE

EMÍLIO G. MÉDICI

Jarbas G. Passarinho
Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO N9 70.856 -

Art. 4Q Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 21 de julho de 1972;
151Q da Independência e 849 da
República.

DE

21

DE

JULHO DE 1972

Retifica o Quadro Onico ce Pessoal
da Universidade Feder6Jl de Juiz de
Fora, e dá outras proouténcías.
o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item UI, da Constituição e
tendo em vista o disposto na. Lei
mero 4.881-A, de 6 de dezembro de
1965, e o que consta, do Processo núm~r? 2.775-72, do Departamento Admíntstratívo do Pessoal Civil. decreta:
Art. 19 Ficam retificadas as tabelas numéricas e a relação nominal
anexas ao Decreto ne 60.936, de 11
de jUlh? de 1967, que aprovou o Qua~
dto úmco de Pessoal da Universidade
Federal de Juiz de Fora para excluír
na parte Permanente, 8 (oito) cargos
de Professor-Assistente, código """
EC-503.20, ocupados por Carlos Louzada. Maurício Macedo Moura, Ewando Alevato, Albertino Gonçalves ViM
eira, Clóvis de Paiva Aguiar, Waldir
Valle da Fonseca, Joaquim Vaz de
Magalhães e Júlio Cruz de Oliveira
e incluir, com esses mesmos ocupan~
tes, 8 (oito) cargos de Professor Adjunto, código Ec-502.22.
Parágrafo único. As vantagens
nanceíras decorrentes da retificação
de que trata este artigo vigoram a
partir de 19 de janeiro de 1966 na
forma da Lei nc 4.881-A. de 6 de' dezembro de 1965.
Art. 29 O órgão de pessoal apostilará os títulos dos servidores abran.,
gtdos por este Decreto, ou os expedirá aos que não os possuírem.
Art. 39 A despesa com a execução
deste Decreto correrá à conta dos recursos orçamentártos próprios da Untversídade Federal de JUiZ de li'Ora.

nú-

ã.

Retifica o Decreto n Q 69.034, de 9 de
agosto de 1971, que incluiu nas relações de que trata o Decreto númern 55.244, de 21 de dezembro de
1964, os cargos de professor de Ensino Especializado, e
outras pro-

viMncias.

aa

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o aTM
tígo 81, item III, da Constituição, e
tendo em vista a Exposição de Motivos nv 643, de 5 de julho de 1972, do
Departamento Administrativo do pes_
soal Civil, decreta:
Art. 1Q Fica retificado o Decreto
nc 69.034, de 9 de agosto de 1971, que
incluiu nas relações de que trata o
Decreto nv 55.244, de 21 de dezembro de 1964, os cargos que especifica
de Professor de Ensino Especializado,
e que passa a ter a seguinte redação: .
"Art. 19 Ficam incluídos, na
relação constante do item TV do
artigo 19 do Decreto nc 55.244, de
21 de dezembro de 1964, classificados no nível 19, além dos já.
incluídos pelo Decreto no 57.486.
de 27 de dezembro de 1965, os
cargos de magistério que, sendo
origínáríos do IEC, INES .. SAM e
SNDN, foram enquadrados na
classe de Professor de Ensino Especializado, código EC-509.
Art. 29 Os efeitos financeiros
deste Decreto vigoram a partir de
19 de junho de 1964, revogadas as
disposições em contrário".
Art. 29 Fica revogado c Decreto
nv 70.545, de 16 de maio de 1972.
Art. 39 Este Decreto entrará em
vigor na data da sua publícaçâc.
Brasília, 21 de julho de 1972;
1519 da Independência, e 849 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Jarbas G. Passa.rinho

Márlo Lemoo
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DECRETO N' 70.858 JULHO DE

DE

24

DE

1972

Aprova a Tabela de Empregos âestinaâa a atender às atividades do
Seroiçc de rosta do MinlSterio do
Exército, institui o reteruio Serviço
e dá outras providências.

o Presidente da República, usando
da atribuiçâo que lhe confere o artigo 81, itens III e V, da Constituição, e tendo em vista o artigo 46 do
Decreto-lei nv 200, de 25 de fevereíro de 1967, decreta:
Art. 19 Fica aprovada, na forma
do anexo, a Tabela de Empregos e
respectivos salários de pessoal regido
pela legislação trabalhis ta. a fim de
atender às atividades do "ServiÇQ de
Taifa do Ministério do Exército, que
é, nesta data, ínstituído ,
Art. 29 O Serviço de Talfa do Ministério do Exército será supervíaíona;
do pela Diretoria do Pessoal Civil do
Ministério do Exército, que distribuirá o pessoal de que trata. o artigo anterior na forma que for estabelecida
em Instruções ministeriais.
Art. 39 A contratação para os empregos previstos no anexo far-se-á
mediante prévia habilitação em concurso público de provas, a ser realizado na forma da legislação em vigor.
Art. 49 Excetuando-se os casos es..
tabelecídos em lei, é vedado ao pessoal
a que se refere este decreto ter exercicio em outro órgão do serviço público não integrante do Ministério do
Exército.
Art. 59 As despesas decorrentes da
execução deste decreto serão atendidas pelas dotações orçamentárias pró,
prías do Ministério do Exército.
Art. 69 O Ministro do Exército
expedirá Os atos necessários para
execução deste decreto.
Art. 79 Este decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 24 de julho de 1972;
1519 da Independência. e 849 da
República.
EMÍLIo G. MÉDICI
orlando Geisel

o anexo mencionado no art. 19
foi publicado no D.O. de 25-7-72.

DECRETO N° 70.859 JULHO DE 1972

DE

25

DE

Altera os Decretos que menciona
dâ outras providências.

e

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição, e
tendo em vista o disposto no artigo
56 da Lei n- 3.780, de 12 de julho de
1960 e o que consta do Processo
n- 00003 e 2344, de 1972, do Departamento Administrativo do Pessoal
Civil, decreta:
Art. 1° Ficam alteradas, na forma
dos Anexos. as relações nominais que
acompanham os Decretos números ..
51.667, de 17 de janeiro de 1963,....
65.676, 65.677, 65.678, 65.679 e 65.630,
todos de 29 de outubro de 1969, e ..
68.883, de 6 de julho de 1971. que
aprovaram os enquadramentos do
de
pessoal dos extintos Institutos
Aposentadoria e Pensões, Serviço de
Assistência Médica Domiciliar de Urgência (SAMDU) e do Hospital Júlia Kubitschek.
Parágrafo único.
Em decorrência
do disposto neste artigo ficam revistos os quantitativos das séries de
classes e classes singulares abrangidas, registradas nos anexos aprovados pelos diplomas mencionados.
Art. 2° Fica retificado o Decreto ..
n- 68.883, de 6 de julho de 1971, na
parte em que declarou ser a exclusão
de Charles Ferdínand Anders, Escriturário, AF-202.8.A, da Parte Especial (Lei n" 4.069, de 1962) do Quadro do antigo IAPE, para declarar
que a referida exclusão foi da Parte
Permanente
(Lei ns 3.780-60)
do
mesmo Quadro e não como constou.
Art. 3° Os valores dos ní vels de
vencimentos dos
cargos, constantes
das relações nominais anexas, são 08
consignados na Tabela de Remuneração (Anexo lII) da Lei n" 3.780,
de 12 de julho de 1960, reajustados
por leis posteriores.
Art. 4° Ficam rec1assificados, a
partir de 29 de junho de 1964,'11an~
tidos os respectivos ocupantes, os cargos de nível superior constantes do
Decreto n« 51. 667, de 17 de janeiro
de 1963 e dos Anexos mencionados no
artigo 1° deste Decreto, de acordo
com o artigo 9° da Lei n° 4.345, de
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26 de junho de 1964, da seguinte for-

ma:
I - Pessoal amparado pelas Leis
n-s 3.780, de 12 de julho de 1960 e
3.967, de 5 de outubro de 1961. na

forma das relações nominais anexas;
II - Pessoal beneficiado pelo parágrafo único do artigo 23 da
Lei
n'' 4.069, de 11 de junho de 1962:
a) os ocupantes dos cargos de Médico. TC-8ü1.17.A, no nível 2'l-A;
b) os ocupantes dos cargos de Cirurgião-Dentista, Te-gOl.l7.A, no nível 2D-A.

era

Art. 5° Fica retificado, a contar
publicação do Decreto-lei n'' 299, de
28 de fevereiro de 1967, o enquadra-

mento dos servidores incluídos por
este Decreto em séries de classes
ou classes singulares pertencentes ao
Grupo Ocupacional P-l.700 - Medicina. Farmácia e Odontologia, na.

seguinte forma:
I - Pessoal amparado pela Lei ..
n- 3.780, de 12 de julho de 1960, na
forma das relações nominais anexas;
II _ Pessoal beneficiado pelo parágrafo único do artigo 23 da Lei
n.c 4,069, de 11 de junho de :.932;
a; os ocupantes dos cargos de Enfermeiro-Auxiliar, P-1706.8, para Auxiliar de Enfermagem, P-1701.13.A;
b) os ocupantes dos cargos de Obstetriz, P~1708 .11, para Parteira, ... ,.
P-17D3.11.A;
c) os ocupantes dos cargos de Operador de Raios X, F-1710.9,
para
Operador de Raios X, P-1706.11.A;
d) os ocupantes dos cargos de A~
tendente, P-1703.7, para Atendente,
P-1709.9, devendo os referidos cargos
serem suprimidos, automaticamente,
à medida que
vagarem, de acordo
com o disposto no artigo 2.9, § 1.9, do
Decreto-Jei n° 299, de 28 de revereiro de 1967.

Art. 6.9 Os ejettos financeiros decorrentes da aplicação deste Decreto
vigoram a partir de:
1° de julho de 1960, para o pessoal abrangido pelo artigo 19 da Leí
n'' 3.780. de 12 de julho de 1960;
b) 6 de outubro de 1961, para o
pessoal abrangtdc pelo artigo 2,9 da
Lei n'' 3.967, de 5 de outubro de 1961;
a)

c) 15 de junho de 1962, para o pessoa)' amparado pelo parágrafo único
do artigo 23 da Lei n" 4.069, de 11 de
. junho de 1962;
(1) 1° de junho de 1964. para
o
pessoal beneficiado pelo artigo !}O da
Lei n'' 4.345, de 26 de junho de 1964;
e) 28 de íevereíro de H.J67, par a
o pessoal beneficiado pelo Decretolei n'' 299, de 28 de fevereiro de 1967.
Parágrafo único. Os cargos de Ascensorista, GL-304, permanecem no
nível 5, até 2 de setembro de 1962,
consideradas as reclassificações posteriores previstas nas Leis n-s 4.126,
de 27 de agosto de 1962 e 4.345, de 26
de junho de 1964.
Art. 7" O disposto neste Decreto
não homologa
situações funcionais
que, em virtude de sindicância ou inquérito administrativo, venham a ser
consideradas nulas, ilegais ou contrárias às normas administrativas em
vigor.
Art. 8° O órgão de pessoal competente apostilará os títulos dos servidores abrangidos por este Decreto ou
expedira atos declaratórios das respectívas
situações funcionais
com
observância do disposto no artigo 99
da Emenda Constitucional n'' 1, de
17 de outubro de 1969.
Art. 9° A despesa com a execução.
do disposto neste Decreto correrá à
conta dos recursos próprios do orçamento do Instituto Nacional de Previdência Social.
Art. 10. Este Decreto entrará em.
vigor na data da sua publicação, re-·
vogadas as disposições era contrário.
25 de
julho de 1872;.
Brasília,
Independência e 84° da
151° da
República.
P-M.íJ..IO G.

MÉDICI

Júlio Barata

Os anexos mencionados no art. 1Ç ·
foram publicados no D.O. de 27 de ,
julho,
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DECRETO N° 70.860 JULHO DE 1972

DE

25

DE

Declara âe interesse social, para fins
de desapropriação pelo Departamento Nacional de Obras Contra fLS Secas, a area de terreno necessária à
implantação do rroieto de lrrtçacõo
do Vale do ttamcuru, abrangendo
parte dos municípios de Araci Tucano, Quinjingue, Quezmados e Santa Luz, no Bstado da Bahia
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o Artigo
81, item IlI, da Constituição, e nos
termos da Lei nv 4.593, de 29 de dezembro de 1964, decreta:

Art. 19 Fica declarada de Interesse
Social, para fins de desapropriação
pelo Departamento Nacional de Obras
Contra as Secas, a área de terreno com
31.300 ha (trinta e um mil e trezentos
hectares), necessàría à implantação
do projeto de Irrigação do Vale do Itapícuru, abrangendo parte dos municípios de Aracl, Tucano, Quinjtngue,
Queimados e Santa LUz, no Estado da
Bahia, descrita na planta constante do
processo número 10.605/MljS/,COM/
BSB-72, devidamente rubricada pelo
Secretário Geral do Ministério do Interior.
Art. 29 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 25 de julho de 1972;
151° da Independência e 849 da
República,
EMÍLIO G. MÉDICI

José Costa Cavalcanti

DECRETO N° 70 .861 ~
JULHO DE 1972

DE

25

DE

Estabelece prioridades quanto à política de valorização do trabalhador.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
81, item III, da Constituição, decreta:
Art. 19 O Ministério do Trabalho e
Previdência Social, pelos seus órgãos
de administração direta ou Indireta,
bem como outros a ele vinculadas ou
SUbordinados, a partir do presente
exercicio e até 1974, dará prforrdade,

63

em sua política de ação social, no campo da educação e aprimoramento cultural do trabalhador:
a) à coordenação das ações desenvolvidas pelos órgãos públicos ou privados que se dedicam ao aprimoramento profissional, cultural e social do
trabalhador, a fim de proporcionar-lhe
educação continua, maior eücrêncía
individual, elevação do nível de vida
e participação mais efetiva na renda
nacional, com economia de meios e racionalização de esrorços ;
b) ao treinamento de "trabalhadores
sem qualificação ocupacional e à especialização de trabalhadores já qualificados;
c) ao estabelecimento de uma classificação brasileira de ocupações;
d) à implantação do Sistema Nacional de Emprego;
e) à preparação de técnicos em higiene e segurança do trabalho;
-~ j) à intensificação das campanhas
de esclarecimento público das medidas
de proteção contra os acidentes do trabalho;
g) ao incremento da difusão educacional e cultural entre os trabalhadores;
h) ao aprimoramento do servidor
público do Ministério do Trabalho e
PrevídêncíaBoclal, de suas autarquias
e órgãos vinculados;
i) ao desenvolvimento de um sistema de análise de relação salário-treinamento-emprego.

Art. 29 Para o atendimento das prioridades definidas no artigo anterior e
segundo a natureza das mesmas, entidades como a Legião Brasileira de
Assistência, o Serviço Social da Indústria (SESI>, o Serviço SOCla] do
Comércio (SESC), o Serviço NacÍ1d<11
de Aprendizagem Comercial (SENAC)
o Serviço Nacional de Aprendizagem
Industrial CSENAI) e respectivos organismos regionais, agências partículares de treinamento profíssíonal. além
das entidades sindicais, entre outras,
deverão colaborar com recursos técnicos e financeiros com o poder público,
parágrafo único. Na conjugação de
providências para o atendimento fA política definida no presente Decreto, o
Ministério do Trabalho e Previdência
Social envidará esforços para estabeecer a maior participação de órgaoa
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Art. 4° Este Decreto entrará em vi-

dos governos da União, dos Estados e

gor na data de sua publicação, revoga-

dos Municípios, mediante convênios e

das as disposições em contrário.

instrumentos outros da ação administrativa.
Art. 3° O Ministro do Trabalho e
Previdência Social baixará as instru-

Brasília, 25 de julho de 1972;
151" da Independência e 84° da
República.

ções complementares que se fizerem
necessárias ac fiel

EMíLIO G. MÉDICI

cumprimento do

presente Decreto.

Júlio Barata

DECRETO N° 70

86':'~

-

DE

25 DE JULHO DE 1972

.4bre ao Mínísterio d~ Fazenda em lavor do Primeiro e Terceiro Conselho
de Contribuintes, o credito suplementar de Cr$ 234.500,00, para retorço
de dotações consignadas no vigente Orçamento.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, ítem IIl, da Constttuíçâo, e da autorização contida no artigo 6"
da Lei n- 5.754, de 3 de dezembro de 1971, decreta:
Art. 1° Fica acerto ao Ministério da Fazenda, em favor do
ceiro Conselho de Contribuintes, o crédito suplementar no
Cr$ 234.500,00 (duzentos e trinta e quatro mil e quinhentos
reforço de dotações orçamentárias consignadas ao subanexo

Primeiro e Tervalor de
.
cruzeiros), para
17.00, a saber:
Cr$ UO

17.00 -

MINISTf:RIO DA FAZENDA

17. 05 ~ Primeiro Conselho de Contribuintes
1706.0107. 2010 ~ Coordenação dos Serviços do Conselho
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas
3.2.3.3 - Salário-Família . .
17.08 - Terceiro Conselho de Contribuintes
1708.0107.2012 - Coordenação dos Serviços do Conselho
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas

.
.

183.500
5.000

.

46.000

TOTAL ................•..............

234.500

Art. 2° Os reClUSOS necessários à execução deste Decreto decorrerão de
anulação parcial de dotação orçamentária consignada no vigente Orçamento
ao subanexo 28.00, a saber:
c-s 1,00
28.00 - ENCARGOS GERAIS DA UNIAO
28.02 -- Recur 505 sob Supervisão do Ministério do
Planejamento e Coordenação Geral
Atividade - 2B02.1800.2003
3.2.6. O - Reserva de Contingência
234.500
Art. 3° Este Decreto entrará em vigor na data de SUa publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 25 de julho de 1972; 151" do Independência e 84° da
Republica.
EMíLIO G, MEDICI

José Funiío z-ecorc
João Paulo coe .Reis Venoso
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DECRETO

N°

70.863 -

DE

25

DE

JULHO

DE

1972

...l bre ao Ministério do Interior, em favor da Secretaria Geral - Entidades
Supervisionadas, o crédito suplementar de Cr$ 7.900.000,00, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição e da autorização contida no art. 60 da
Lei n- 5.754, de 3 de dezembro de 1971, decreta:
Art. lo Fica aberto ao Ministério do Interior, em favor da Secretaria
Geral _ Entidades Supervisionadas, o crédito suplementar de Cr$
.
7.900.000,00 (sete milhões e novecentos mil cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias consignadas ao subanexo 19.00, a saber:
19.00 19.03 1903.0108.2011
3.2.7.2
03
4.3.4.0

4.3.5.0

MIN1ST';RIO DO INTERIOR

Secretaria Geral - Entidades Supervisionadas
- Atividades a cargo da Superintendência do
Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE
- Entidades Federais
- Outros Custeios
.
- Auxílios para Equipamentos e Instalações .
- Auxílios para Material Permanente
.
TOTAL

Cr$ 1,00

3.897.000
3.769.000
234.000
7.900.000

Art. 2° Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão da
anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigente Orçamente ao subanexo 19.00, a saber:
Cr$ 1,00
19.00 -

MINIST';RIO DO INTERIOR

19.03 -

Secretaria Geral - Entidades Supervisionadas
Projeto - 1903.0503.1138
4.3.7.1 - Entidades Federais
04 - Outras Contribuições
"
.
Projeto - 1903.0506.1056
4.3.7.1 - Entidades Federais
04 - Outras Contribuições
.
TOTAL

6.900.000
1.000.000
7.900.000

Art. 3° O presente crédito, no orçamento próprio da Superintendência
do Desenvolvimento do Nordeste, obedecerá a seguinte programação:
crs 1,00
59.00 -

59.05 -

5905.0108.2001 59.05 Projeto Projeto -

MINIST,;RIO DO INTERIOR

Entidades Supervisionadas
a) Suplementação
Superintendência do Desenvolvimento do
Nordeste - SUDENE - Administração
Planejamento e Organização
Planejamento e Coordenação Regional
b) Anulação
Superintendência do Desenvolvimento do
Nordeste - SUDENE
5905.0503.1044
.
5905.0506.1012
.
TOTAL

7.900.000

6.900.000
1.000.000
7.900.000
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Att. 4° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Brasília, 25 de julho
Repúhhca ,

de

1972;

1510

da

Independência

e

84° da

EMÍLIO G. MÉDICI

José Flávio Pécara
João Paulo dos Reis Velloso
José Costa Cavalcanti

DECRETO N° 70.864 -

DE

25

DE JULHO DE

1972

Abre ao Ministério da Educação e Cultura, em favor de Diversas Unidades, o crédito suplementar de Cr$ 1.858.400,00, para retorço de dotações consignadas no vigente Orçamento.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição, e da autorização contida no artigo 6°
da Lei n" 5.754, de 3 de dezembro de 1971. decreta:
Art. 1° Fica aberto ao Ministério da Educação e Cultura, em favor de
Diversas Unidades, o crédito suplementar no valor de Cr$ 1.858.400,00 (um
milhão, oitocentos e cinqüenta e oito mil e quatrocentos cruzeiros), para
reforço de dotações orçamentárias consignadas ao subanexo 15.00, a saber:
Cr$ 1,00
15.00 -

MINIST];:RIO DA EDUCAÇAO E CULTURA

15.02
1502.0108.2003
3.1.3.2
15.18
1518.0906;2091

- Secretaria Geral
- Coordenação e Planejamento Setorial
- outros Serviços de Terceiros
- Departamento de Assuntos tjníversítáríos
- Administração e Manutenção do Ensino..
Escola de Agronomia da Amazônia
3.1.1.1 - Pessoal Civil
02 - Despesas Variáveis
15.22 - Departamento de Ensino Fundamental
1522.0903.2167 - Manutenção dos Centros de Treinamento e
Aperfeiçoamento de Professores
3.2.7.9 - Diversas
TOTAL

200.000

58.400

1.600.000
1.858.400

Art. 2(0 Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão
de anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigente
Orçamento ao subanexo 15.00, a saber:
Cr$ 1,00
15.00 -

MINIST];:RIO DA EDUCAÇAO E CULTURA

15.18 - Departamento de Assuntos Universitários
Atividade - 1518.0906.2091
3.1.3.1 - Remuneração de Serviços Pessoais
.
15.22 - Departamento de Ensino Fundamental
Atrvídade - 1522.0903.2167
3.1.2. O - Material de Consumo
..
3.1.3.2 - outros Serviços de Terceiros
..

58.400

315.000
200.000

ATOS

3.1.4.0 15.23 -

no
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Encargos Diversos
Departamento se Ensino Médio

.

1. 085.000

.
.

90.000
30.000
80.000

Projeto -- 1523.0902.1038

3.1.3.1 3.1.3.2 3.1.4.0 -

Remuneração -de Serviços Pessoais
Outros Serviços de Terceiros
Encargos Diversos
TOTAL

1.858.400

Art. 3° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 25 de julho de 1972; 151° da Independência e 84° da
República.
EMÍLI0 G. MÉDICI
José Flávio Pécora
Contúcio Pamplona
João Paulo dos Reis Velloso

DECRETO N° 70.865 -

DE

25

DE JULHO DE

1972

Abre ao Ministério da Marinha o crédito suplementar de Cr$ 22.467.400,00,
para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e da autorização contida no artigo 6° da
Lei n'' 5.754, de 3 de dezembro de 1971, decreta:
Art. 10 Fica aberto ao Ministério da Marinha o crédito suplementar no
valor de Cr$ 22.467.400,00 (vinte e dois milhões, quatrocentos e sessenta
e sete mil e quatrocentos cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias consignadas ao subanexo 21.00, a saber
Cr$ 1,00
21.00 -

MINIST"'RIO DA MARINHA

21.01 - Secretaria-Geral
2101.C806.1024 - Construção Naval
4.1.2. O - Serviços em Regime de Programação Especial . . . .
.
4.1. 3. O - Equipamentos e Instalações
.
2101.0304.2001 - Serviços Assistenciais da Armada
3.1.1.0 - Pessoal
3.1.1.1 - Pessoal Civil
02 - Despesas Variáveis
.
3.2.5.0 - Contribuições de Previdência Social
.
2101.0402.2004 - Desenvolvimento de Pesquisas Científicas e
Tecnológicas
3.1.1. O - Pessoal
3.1.1.1 - Pessoal Civil
02 - Despesas Variáveis
.
3.2.5.0 - Contribuições de Previdência Social
.
2101.0803.2006 - Especialização e Aperfeiçoamento de Pessoal
3.1.1.0 - Pessoal
3.1.1.1 - Pessoal Civil
02 - Despesas Variáveis
.
3.2.5.0 - Contribuições de Previdência Social
.

12.349.000
5.291.100

2.477 .900
620.900

56.000
12.600

70.700
57.600
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2101. QS04. 2009 3.1.1. O 3.1.1.1 -

02 3.2.5.0
2101.0905.2010
3.2.5.0
2101.0906.2011
3.1.1.0
3.1.1.1

-

02 -

3.2.5.0 ,2101.1105.2015 3.1.1. O 3.1.1.1 -

02 -

Manutenção das Escolas de Aprendizes de

Marinheiros

Pessoal
Pessoal Civil

Despesas Variáveis
Contribuições
Ensino Médio
Contribuições
Formação de
Pessoal
Pessoal Civil

.

de Previdência Social
.
Especializado
de Previdência Social
.
Oficiais e Engenheiros Navais

Despesas Variáveis

.

Contribuições de Previdência Social
Coordenação do Programa Habitacional
Pessoal
Pessoal Civil
0'0

Despesas Variáveis

3.2.5.0 - Contribuições de Previdência Social
2101.1505.2016 - Manutenção da Rede Hospitalar
3.1.1. O - Pessoal
3.1.1.1 - Pessoal Civil
02 - Despesas Variáveis
3.2.5.0 - Contribuições de Previdência Social
2101.1606.2017 - Manutenção da Navegação Costeira
3.2.5.0 - Contribuições de Previdência Social

•••

354.909
98.900
6.109

135.809
33.600

.

15.309
2.500

.
.

640.200
229.900

.

14.400
22.467 .•00

TOTAL

Arl:.. 20 Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão de
anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigente Orçamento ao subanexc 21.00, a saber:

Cr$ 1,00

21.00 21.01 -

MINIST,;,RIO DA MARINHA
Secretaria Geral da Marinha

!'rojeto -- 2101.0806.1006
4.1.3.0 4.1.4.0 -Projeto -3.1.2.0 ':1 .1. 2. O 4.1. 3. O -

Equipamentos e Instalações
.
Material Permanente
.
2101.0806.1007
Material de Consumo
.
Serviços em Regime de Programação Especial . . . .
.
Equipamentos e Instalações
.

4.1.1.0 Projeto -4.1.1.0 Projeto 4.1.1. O -4.1. 3. O 4.1.4.0 -

Obras Públicas
2101.0806.1014
Obras Públicas
2101.0806.1015
Obras Públicas
Equipamentos e Instalações
Material Permanente

4.1.1. O Projeto -4.1.4.0 Projeto 4.1.1.0 4.1.3.0 4.1.4.0 Projeto 4.1.1.0 Projeto 4.1.1.íl -

Obras Públicas
2101.0806.1020
Material Permanente
2101.0806.1027
Obras Públicas
Equipamentos e Instalações
Material Permanente
2101.0906.1032
Obras Públicas
2101.1505.1034
Obras Públicas

Projeto -

Projeto -

2101.0806.1011

2101.0806 .1016

110.000
70.000
26.200
113.900
362.800
850.000
272.000

.
.
.

990.000
5.000
15.000
1.573.100
20.000

.
.
.

300.000
70.000
50.000
8.500
154.000
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Projeto -- 2101.0808.1037
4.1.3.0 -- Equipamentos e Instalações
Atividade - 2101.0304.2001
3.1.2.0 -- Material de Consumo
3.1.3.0 -- Serviços de Terceiros
3.1.:3.2 -- Outros Serviços de Terceiros
Atividade -- 2101.0402.2004
3.1.2.0 -- Material de Consumo
3.1.3. O -- Serviços de Terceiros
3.1.3.2 -- Outros Serviços de Terceiros
3.1.4.0 -- Encargos Diversos
4.1.1.0 -- Obras Públicas
Atividade - 2101.0803.2006
3. 1.2. O -- Material de Consumo
3.1.3. O -- Serviços de Terceiros
3.1. 3.2 -- Outros Serviços de Terceiros
4.1.1.0 -- Obras Públicas
Atividade - 2101.0806.2007
3.1.1. O -- Pessoal
3.1.1.1 - Pessoal Civil
02 -- Despesas Variáveis
3.1. 4. O -- Encargos Diversos
3.2.5. O -- Contribuições de Previdência Social
4.1.1.0 -- Obras Públicas
4.1.3.0 -- Equipamentos e Instalações
Atividade -- 2101.0904.2009
3.1. 2. O - Material de Consumo
3.1.3. O -- Serviços de Terceiros
3.1. 3.2 -- Outros Serviços de Terceiros
4.1.1.0 -- Obras Públicas
Atividade -- 2101. 0905.2010
3.1.2.0 -- Material de Consumo
3.1.3. O -- Serviços de Terceiros
3.1.3.2 -- Outros Serviços de Terceiros
Atividade -- 2101. 0906.2011
3.1.2.0 -- Material de Consumo
3.1.3. O -- Serviços de Terceiros
3.1.3.2 -- Outros Serviços de Terceiros
Atividade -- 2101.1105.2015
3.1.2.0 -- Material de Consumo
3.1.3. O -- Serviços de Terceiros
3.1.3.2 -- Outros Serviços de Terceiros
Atividade -- 2101.1505.2016
3.1.2.0 -- Material de Consumo
3.1.3. O -- Serviços de Terceiros
3.1. 3.2 -- Outros Serviços de Terceiros

.

9.123.000

.

55.700

.

150.400

.

13.700

.
.
.

18.100
39.900
17.500

.

92.100

.
.

71. 700
20.300

.
.
.
.
.

3.750.600
44.500
1.076.700
278.400
1.666.100

.

57.500

.
.

95.400
57.900

.

53.500

.

80.500

.

60.200

.

22.300

..

600

.

900

.

118.300

.

171.600
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4.1.1. O Atívídade -

Obras Públicas
2101.1606.2017

175.500

3.1.2.0 - Material de Consumo
3.1.3. O - Serviços de Terceiros
3.1. 3.2 - Outros Serviços de Terceiros
3.1.4.0 - Encargos Diversos

.

57.500

.
.

80.500
26.000

TOTAL

22.467.400

Art. 3° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 25 de julho
República.

de

1972;

1510

da

Independência

e

84° da

EMÍLIO G. MÉDICI

Adalberto de Barros Nunes
José Flávio Pécara
João Paulo dos Reis Velloso

DECRETO N° 70.866 -

DE

25

DE JULHO DE

1972

Abre à Justiça do 'l'rabalho em taoor do Tribunal Superior do Trabalho o crédito suplementar de Cr$ 95.000,00, para retorço de dotação coneiçnaaa no
vigente Orçamento.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe contere o artigo 81, item lII, da Constdtulção, e da autorização contida no artigo 6° da
Lei nv 5.754, de 3 de dezembro de 1971, decreta:
Art.,l° Fica aberto à Justiça do Trabalho, em favor do Tribunal Superior do Trabalho,' o crédito suplementar no valor de crs 95.000,00 (noventa
e cinco mil cruzeiros), para reforço de dotação orçamentária consignada
ao subanexo O~. 00, a saber:
Cr$ 1,00
08.00 -

JUSTIÇA DO TRABALHO

08.01 -- Tribunal Superior do Trabalho
OBOl.0106.2G01 - Processamento de Causas Trabalhistas em

Instância Superior

3.1.'2.0- Material de Consumo

95.000

Art. 2° Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão de
anulação parcial de dotação orçamentária consignada no vigente Orçamento
ao subanexo 08.00, a saber:

c-s

08.00 -- JUSTIÇA DO TRABALHO
08.01 - Tribunal Superior do Trabalho
Atividade - 0801.1800.2002
3.1.4.0 - Encargos Diversos

1,00

95.000

Art. 3° Esta Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 25 de julho de 1972; 1519 do Independência e 84° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Alfredo Buzaid

José Flávio Pécora
Jciio P,aulo dos Reis Velloso
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DECRETO N° 70.867 -

DE 25 DE JULHO DE 1972

Abre ao Ministério da Fazenda, em favor da Delegacia do Tesouro Bmsileiro no Exterior, o crédito suplementar de Cr$ 351.000,00, para reforço
de dotações consignadas no ~"igente Orçamento.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item lU, da Constituição, e da autorização contida no artigo 6° da
LeI nv 5.754, de 3 de dezembro de 1971, decreta:
Art. 1" Fica aberto ao Ministério da Fazenda, em favor da Delegacia
do Tesouro Brasileiro no Exterior, o crédito suplementar no valor de
.
crs 351.000,00 (trezentos e cinqüenta e um mil cruzeiros), pará reforço de
dotações orçamentárias consignadas ao subanexo 17.00, a saber:
Cr$ 1,00
17.00 17.14 1714.0107.2018 3. 1.3. 1 3.1.4.0 -

MINISTÉRIO DA FAZENDA

Delegacia do Tesouro Brasileiro no Exterior
Coordenação dos Serviços da Delegacia
Remuneração de Serviços Pessoais
.
Encargos Diversos
.
TOTAL

........................••.....

117.000
234.ÚOO
351.000

Art. 2° 03 recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão de
anulação parcial de dotação orçamentária consignada no vigente Orçamento
ao subanexo 28.00, a saber:
28.00 28.01 -

Atividade -

ENCARGOS GERAIS DA UNIAO

Recursos sob Supervisão do Ministério da
Fazenda
2801.1800.2011

Diferença de Câmbio.. .... ...... .... ......
251.000
Art. 3° Este Decreto entrara em vigor na data" de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 25 de julho de 1972; 1519 do Independência e 84° da
República.
4.3.2.0 -

EMÍLIO G. MÉD1CI

José I'lCi1)io Pecora
João Paulo aoe Reis Velloso

DECRETONC 70. 86í: -

DE 25 DE JULHO DE 1972

Abre ao Tribunal de Contas da União o crédito suplementar de
.
Cr$ 8.515.000,00, para reforço de dotações consignadas no vigente Or-

çcmento ,

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e da autorização contida no artigo 6" da
da Lei n'' 5.754, de 3 de dezembro de 1971, decreta:
Art. 10 Fica aberto ao Tribunal de Contas da União O crédito suplementar no valor de Cr$ 8.515.000,00 (oito milhões, quinhentos e quinze mil cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias consignadas ao subanexo
03.00, a saber:
Cr$ 1,00
03.00 0300.0105.2001 -

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO

P'iscalízaçãc e Controle de Recursos PÚ-

blicos
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3.1.1.1 -

Pessoal Civil

01 02 -

Vencimentos e Vantagens Fixas
Despesas Variáveis
3.2.3.3 -- Salário-Família . .
3.2.5.0 - Contribuições de Previdência Social
TOTAL

.
.

4.158.400
3.71,7.300
42.600

.
.

576.700
8.515.000

.

Art. 2" Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão de
anulação parcial de dotações orçamentárias consignados no vigente Orçamento ao subanexo 28.00, a saber:
Cr$ 1.00

28.00 -

ENCARGOS GERAIS DA UNIAO

28.02 -

Recursos sob Supervisão do Ministério do
Planejamento e Coordenação Geral

Projeto -

4.1.2. O -

2802.0101.1003

Serviços em Regime de Programação Es.

pecial
2802.1800.2003

Atividade 3.2.6.0 - Reserva de Contingência
TOTAL

2.500.000

.

6.015.000

.

8.515.000

Art. 30 Est'1 Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 25 de julho de 1972; 151'" do Independência e 840 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

José Fuuno Pécora
João Paulo dos Reis Velloso

DECRETO N° 70.869 -

DE 25 DE JULHO DE 1972

Abre à Presidência da República o crédito suplementar de Cr$ 300.000,00
para reforço de dotação consignada no vigente Orçamento.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item rrt, da constitujcão. e da autorização contida no artigo 60 da
da Lei :10 5.754, de 3 de dezembro de 1971, decreta:
Art. 10 Fica aberto à Presidência da República, em favor do Gabinete da
Presidência, o crédito suplementar no valor de Cr$ 300.000,00 (trezentos míí
cruzeiros), para reforço de dotação orçamentária consignada ao subanexo
11. 00, a saber:
Cr$ 1,00
11. 00 - PRESIDllNCIA DA REPÚBLICA
11.01 - Gabinete da Presidência
1101.0104.2001 - Assessoria Presidencial
3.1.4.0 - Encargos Diversos

.

300.000

TOTAL

.

300.00u

Art. 20 Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão de
anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigente Orçamento, a saber:
11.00 11.01 -

Projeto -

PRESIDllNCIA DA REPÚBLICA

Gabinete da Presidência
1101.0104.1002
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4.1.1.0 - Obras Públicas
Atividade - 1101.0104.2001
3.1.5.0 - Despesas de Exercícios Anteriores

.

200.000

.

100.000

TOTAL .........•......................

300.000

Art. 3° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.
'
Brasília, 25 de julho de 1972; 151" do Independência e 34" da
República.
EMíLIO G. MEDICI
José Fldvio Pécorà
João Paulo dos Reis Velloso

DECRETO N." 70.870 JULHO DE 1972

DE

25

DF..

Inclui encargo na Tabela de Gratificação de Representação dos Ga'nnetes Militar e Civil da Presidência
da República e dá outras pronuiéncias.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
81, item IlI, da Constituição, decreta:
Art. L" E' incluído no n.s 6 da
Tabela de Gratificação de Representação dos Gabinetes Militar e Civil da
Presidência da, República, anexa ao
Decreto n.s 66.597, de 20 de maio de
1970, o encargo de Mordomo, com o
valor da respectiva gratificação fixado, de acordo com o disposto no artigo
7." do Decreto-lei n," 1.202, de 17 de
janeiro de 1972.
Art. 2." Fica acrescentado ao Item
III do artigo 5." do Decreto n.v 70.804,
de 5 de julho de 1972, o encargo de
Mordemo,
Art. 3." Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 25 de julho de 1972;
151." da Independência e 84." da
República.
EMíLIO G. MÉDICI

DECRETO N." 70.871 JULHO DE 1972

DE

25

DE

Reduz alíquotas do Imposto sobre
Produtos Industrializados

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

81, item H'I, da Constituição, e tendo
em vista o disposto no artigo 4." do
Decreto-lei n.s 1.199, de 27 de dezembro de 1971, decreta:
Art. L" Fica reduzida a O (zero)
a alíquota fixada para as posições
73.14.01.01. e 73.14.02.01. da Tabela
de Incidências do Imposto sobre Produtos Industrializados.
Art. 2." Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, rev-igadas as disposições em contrário.
Brasília, 25 de julho de 1972;
151." da Independência e 84." da
República..
EMÍLIO G. MÉDICI

José Flávio Pécora

DECRETO N." 70.872
JULHO DE 1972

DE

25

DE

Aprova o Regulamento para a Comissão Naval Brasileira em Washington

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
81, item rrr, da Constituição, decreta:
Art. L" Fica incluída, na Estrutura Orgânica do Ministério da Marinha' a Comissão Naval Brasileira em
Washington.
Art. 2." Fica aprovado o Regulamento para a Comissão Naval Brasileira em Washington, que a este
acompanha, assinado pelo Mínlstrc da
Marinha.

74

ATOS DO PODER ExECUTIVO

Art. 3.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 25 de julho de 1972;
151.0 da Independência e 84.0 da
República.
EMíLIO G. MÉDICI

Adalberto de Barros Nunes

o Regulamneto anexo ao presente
decreto foi publicado no D. O. de 26
de julho de 1972.
DECRETO N." 70.873 -

DE

25

DE

JULHO DE 1972

Aprova tabela discriminativa de junções gratificadas integrantes do
Quadro de Pessoal do Ministério da
Marinha.

o Presidente da República, usando
da atribuição que ]J:1e confere o artigo
81, item In, da Constituição, e tendo
em vista o artigo 11 da Lei n. o 3.780,
de 12 de julho de 1960, e o art. 6.° do

Regulamento aprovado pelo Decreto
D.O

66.251, de 23 de fevereiro de 1970,

decreta:
Art. 1.0 Fica aprovada, na forma
do anexo, a tabela discriminativa das
funções gratificadas integrantes do
Quadro de Pessoal - Parte Permanente - do Ministério da Marinha,
resultante da adaptação à estrutura
da Diretoria do Pessoal Civil da Marinha, estabelecida pelo Decreto número 66.251, de 23 de fevereiro de
1970, e pelo Regimento Interno aprovado pela Portaria n." 913, de 18 de
outubro de 1971, do Ministro da Marinha.
Art. 2.° A despesa com a execução deste Decreto continuará a ser
custeada pelos créditos orçamentários
próprios do Ministério da Marinha.
Art. 3.° Este Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 25 de julho de 1972;
151.0 da Independência e 84.° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Adalberto de Barros Nunes

o anexo mencionado no art. 1Q
foi publicado no D.O. de 27-7-72.

N.O 70.874 DE
JULHO DE 1972

DECRETO

25

DE

Declara de utilidade pública o Comité
Nacional de Clubes 4-8, com sede
no Rio de Janeiro, Estado da Guanabara.

O Presidente da República, no uso
da atribuição que lhe confere o artigo 83, item lII, da Constituição e
atendendo ao que consta do Processe
MJ-15.849-71, decreta:
Art. 1.0 E' declarado de utilidade
pública, nos termos do artigo 2.°, "in
fine", da Lei n.e 91 de 28 de agosto ôe
1935, combinado com o artigo l.0, "in
fine" do Regulamento aprovado pelo
Decreto n.e 50.517, de 2 de maio de
1961, o Comitê Nacional de Clubes
4-8, com sede no Rio de Janeiro Estado da Guanabara.
Art. 2.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 25 de julho de 1972;
151.° da Independência e 84.° ua
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Alfredo Buzaid

DECRETO N° 70.875 JULHO DE 1972

DE

26

DE

Outorga concessão à Companhia de
.
Telecomunicações do Pará COTELPA, para executar serviço de
telefonia público urbano no Estado
do Pará.

O Presidente da República, no USO
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item lU, da Constituição, e
tendo em vista o disposto no artigo 8°,
item XV, letra <la", da mesma Constituição, decreta:
Art. 1° Fica outorgada concessão à
Companhia de Telecomunicações do
Pará - COTELPA - com sede na cidade de Belém, Estado do earà, para
executar serviço de telefonia público
urbano em todos os municipios do Estado do Pará, respeitadas as concessões regularmente outorgadas pelos
poderes concedentes da época, anteriores à vigência da Constituíoàc do
Brasil, de 24 de janeiro de 1967.
Parágrafo único. A medida que forem extintas, a qualquer titulo, as
concessões anteriores, regularmente
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outorgadas no ~ referido Estado, as
mesmas passarao para a Companhia
de Telecomunicações do Pará.
Art. 2° O prazo de concessão será
de 30 (trinta) anos, a contar da data
da publicação do presente Decreto,
devendo o respectivo contrato ser assinado com o Ministro de Estado das
Comunicações ou autoridades por
este designada, dentro de 60 (sessenta) dias, após aquela data, de acordo
com as cláusulas que com este baixam
rubricadas pelo Secretário-Geral do
Ministério das Comunicações, sob pena de se tornar sem efeito, desde logo,
o presente Decreto.
Art. 3° Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 26 de julho de 1972:
151° da Independência e 84° da
República.
EMÍLIO G. MÉDrcI

Hygino C. Corsetti

DECRETO N° 70.876
JULHO DE 1972

DE

26

DE

Declara extintas as concessões outorgadas à Telefônica de Inhumas S. A.
e à Companhia Telefônica de Piracanjuba S. A. e outorga concessão
à Companhia de Telecomunicações
de Goiás para execução dos serviços
de telefonia nos Municípios de
Inhumas e Piracanjuba, Estado de
Goiás.

O Presidente da República decreta:
Art. 1° Ficam declaradas extintas
as concessões outorgadas à 'I'elefôntca de Inhumas S. A. e à Companhia
Telefônica de Piracanjuba S. A. _
COTELBA - para execução dos ser"iças de telefonia nos Municiptos de
Inhumas e Piracanjuba, Estado de
Goiás.
Art. 2° Fica outorgada à Companhia de Telecomunicações de Goiás _
COTELGO - a concessão e a execução dos citados serviços, nos referidos Municípios, os quais passam a ser
regidos pelo Decreto n'' 67.682, de 30
de novembro de 1970, e respectivo contrate de Concessão celebrado entre a
União e a Companhia de Telecomunicações .de Goiás - COTELGO.

Art. 3° Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 26 de julho de 1972;
1510 da Independência e 84'" da
República.
EMÍLIO G. Mánrcr
Hygino C. corsetu

DECRETO

N. ° 70.877 JULHO DE 1972

DE

26

DE

Retifica o Decreto n.O 69.690, de 3 de
dezembro iie 1071, que redistribuiu
cargo, com a respectiva ocupante,
para a Universidade Federal do Rio
Grande do Norte.

O Presidente da República, usando
das atribulçôes que lhe confere o artigo 81, item III. da Constituição, e
tendo em vista Q que consta do Processo n." 2.938-71, do Departamento
Administrativa do Pessoal Civil, decreta:
Art. 1.0 Fica retificado o Decreto
n.« 69.690, de 3 de dezembro de
1971, publicado no Diário Oficial de 7
seguinte, que redistribuiu um cargo
de Datilógrafo, código AF-503. 7. A,
ocupado por Carmen Reis Maffioletti,
para o Quadro de _Pessoal da Universidade Federal do Rio Grande do
Norte, a fim de considerar o cargo
redistribuido como de Escrevente-Datilógrafo, código AF-204.7, e não como
constou do refer-ido Decreto.
Art. 2.° Os efeitos deste Decreto retroagem a 7 de dezembro de 1971, revogadas D,S disposições em contrário.
Brasília, ~6 de julho de 1972;
151.° da Independência e 84.° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Contucío Pamplona
Mário Lemos

DECRETO NÇl 70.878 JULHO DE 1972

DE

26

DE

Retifica os Decretos nOs 55.276, de 22
de dezembro de 1964, 65.893, de 17
de dezembro de 1969. 65.895, de 19
de dezembro de 1969, 65.975, de 29
de dezembro de 1969 e 64.698, de 13
de junho de 1969, que dispõem sobre
enquadramento do pessoal abrangido pelo artigo 19 da Lei n 9 3,.780,
de 12 de julho de 1960, e classificação de cargos de nível superior do
Quadro de Pessoal do Ministério da
Saúde.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o
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artigo 81, item lII, da Constituição,
e tendo em vista o disposto nas Leis
nv 3.780, de 12 de julho de 1960, Lei
nv 4.345. de 29 de junho de 1964, e
Decreto-lei nv 299, de 28 de fevereiro
de 1967, e o que cortsta do Processo
n'' 6.194, de 1970, do Departamento
Administrativo do pessoal Civil, de-

creta:
Art. 19 Fica alterado, na forma das

relações nominais anexas, o enquadramento dos cargos, funções e empregos do Quadro de Pessoal do Mi-

nistério da Saúde, aprovado pelos Decretos no- 55.276, de 22 de dezembro
de 1964, 64.698, de 13 de junho de 1969,
65.893, de 17 de dezembro de 1969,
65.895, de 19 de dezembro de 1969 e
65.975, de 29 de dezembro de 1969.

Parágrafo único. Em decorrência do
disposto neste artigo ficam revistos os
quantitativos das classes e séries de
classes abrangidas, registradas nos
anexos aprovados pelos diplomas mencionados.
Art. 29 Os efeitos financeiros decorrentes da aplicação deste Decreto
vigoram:
a) a partir de 19 de julho de 1960,
para o pessoal abrangido pelo artigo
19 da Lei n 9 3.780, de 12 de julho de
1960;
b) a partir de 19 de junho de 1964,
para os beneficiados pelo artigo 99 da
Lei nc 4.345, de 26 de junho de 1964; e
c) a partir de 28 de fevereiro de
1967, para os beneficiados pelo Decreto-lei no 299, de 28 de fevereiro de
1967.
Art. 39 As retificações constantes
deste Decreto não homologam situações funcionais que, em virtude de
denúncia, sindicância ou inquérito
administrativo, venham a ser consideradas nulas, ilegais ou contrárias às
normas administrativas vigentes aplicáveis à espécie.
Art. 49 O órgão de pessoal do Ministério da Saúde expedirá aos funcionários abrangidos por este decreto
atos declaratórios da respectiva situação funcional, com observância do disposto no art. 99 da Emenda Constituciona1 nv 1, de 17 de outubro de
1969.
Art. 59 As despesas decorrentes da
execução deste decreto serão atendidas pelos recursos orçamentários próprios do Ministério da Saúde.

Art. 69 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 26 de julho de 1972;
1519 da Independência e 849 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI
Mário Lemos

Os anexos mencionados no art. 19
foram publicados no D. O. de 31 de
julho de 1972.
DECRETO N9 70.&79 - DE 26 DE
.TULHa DE 1972
Altera os Decretos nO 53.312, de 16
de dezembro de 1963; e 63.345, de 2
de outubro de 1968, que dispuseram
sobre o enquadramento das funções
do antigo Serviço Especial de Saúde
pública, integrantes da Tabela Numérica Especial de Mensalistas do
Ministério da Saúde, aprovada pelo
Decreto n Q 49.346, de 26 de novem.bro de 1960.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item IH, da Constituição,
e tendo em vista o disposto na Lei
nc 3.780, de 12 de julho de 1960, e o
que consta do Processo nc 7.183, de
1971, do Departamento Administrativo
do Pessoal Civil, decreta:
Art. 19 Fica alterado, na forma das
relações numérica e nominal anexas
o enquadramento das funções do antigo Serviço Especial de Saúde Pública no Quadro de Pessoal - Parte Suplementar do Ministério da Saúde,
aprovado pelo Decreto no 53.312, de
16 de dezembro de 1963 e retificado
pelo Decreto nc 63.345, de 2 de outubro de 1968.
Parágrafo único. Os efeitos decorrentes da alteração prevista neste
artigo prevalecem a partir de 19 de
julho de 1960.
Art. 29 O órgão de pessoal do Ministério da Saúde expedirá, aos funcionários abrangidos por este decreto,
atos declaratórios da respectiva situação funcional, com observância do disposto no artigo 99 da Emenda Constitucional ne 1, de 17 de outubro de
1969.
Art. 39 As despesas decorrentes da
execução deste Decreto serão atendidas pelos recursos orçamentários próprios do Ministério da Saúde.
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Art. 49 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasrlía, 26 de julho de 1972;
1519 da Independência e 849 da
República.
EMíLIO G, MÉDICI
Mário Lemos

Os anexos mencionados no art. 19
foram publicados no D. O, de 31 de
julho de 1972.
DECRETO N.o 70.880
JULHO

DE

DE

26

DE

1972

Autoriza o tuncíonamento da Faculdade de Fítosotia, Ciências e Letras

do Instituto Izabela Hetulrix -

MG.

O Presidente da República, usando

das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IH. da Constituição, de
acordo com o artigo 47 da Lei número 5.540, de 28 de novembro de
1968, alterado pelo Decreto-lei n." 842,
de 9 de setembro de 1969 e tendo em
vista o que consta do Processo número CFE 314-72 do Ministério da
Educação e Cultura, decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o funcionamento da Faculdade de Filosofia,
Ciências e Letras, com os cursos de
Letras (Iicenctatura plena), nas modalidades de Português e Português/
Inglês e de Ciências (licenciatura de
curta duração), mantida pelo Instituto Izabela Hendrix, com sede na cidade de Belo Horizonte, Estado de
Minas Gerais.
Art. 2.0 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 26 de julho de 1972;
151.0 da Independência e 84.0 da
República.
EMíLIO G, MÉDICI
Conjucio Pamplona

DECRETO N9 70.881 JULHO

DE

DE

27

DE

1972

Declara de utilidade pública as instituições que menciona.

O Presidente da República, no uso
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, decreta:
Art. 10 São declaradas de utilidade
pública, nos termos do artigo 19 da
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Lei 91, de 28 de agosto de 1935, combinado com o artigo 19 do Regulamento aprovado pelo Decreto número
50.517, de 2 de maio de 1961, as seguintes instituições:
MJ. 1.336-71 - Associaçâo dos Antigos Alunos dos Padres Jesuítas
(A.A.A.P.J.), com sede no Rio de
Janeiro, Estado da Guanabara;
MJ. 22.107-71 - Escola "Antônio
Francisco Lisboa", com sede em Santa Maria, Estado do Rio Grande do
Sul'
rviJ. 26.245-71 - Congregação "Pia
Sociedade São Caetano", com sede
em Resende, Estado do Rio de J8.neiro;
J
MJ. 29.712-71 - "Devoção de Nossa
Senhora dos Navegantes". com sede
em Porto Alegre,
Estado do Rio
Grande do Sul;
MJ. 55.533-71 - Centro Espirita
"Caminho da Redenção". com sede
em Salvador, Estado da Bahia;
MJ. 18.914-70 - Sociedade Filantrópica "Nosso Lar", com sede em
Assis, Estado de São Paulo;
MJ. 18.913-70 - Sociedade Beneficente de Assis, com sede em Assts,
Estado de São Paulo;
MJ. 274-70 - Hospital de Cartcíade
de Jaguaruna, com sede em .Iaguaruna, Estado de Santa Catarina;
MJ. 39.809-70 - Hosprtat de Caridade São Braz, com sede em Porto
União, Estado de Santa Catarina:
MJ. 35.480-71 Colégio Juvenal
de Carvalho, com sede em Fortaleza,
Estado do Ceará;
MJ. 65.558-70 - Sociedade de Proteção à Maternidade e à Infância de
Campo Maior, com sede em Campo
Maior, Estado do Piauí;
MJ. 39.641-70 - Federação Espírtta do Estado de São Paulo. com seda
em São Paulo, Estado de São Paulo;
MJ. 11.780-70 - Patronato Da,
Maria Luíza, com sede em São Benedito, Estado do Ceará;
MJ. 16.866-70 - Fundação Espírita José Marques Garcia, com sede
em Franca, Estado de São Paulo;
MJ. 21.106-70
Irmandade de
Santo Antônio, com sede em Curvelo,
Estado de Minas Gerais;
MJ. 30.492-70 - Sociedade de Proteção e Assistência à Infância, com
sede em Carangola, Estado de Minas
Gerais;
MJ. 50.216-71 - Serviço Evangélica
de Proteção à Infância, com sede em
l tapíra, Estado de São Paulo;
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MJ. 53.045-71 -

Obras Sociais "Pa-

dre Agnaldo". com sede em Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais;
MJ. 55.792-71 -

Irmandade

da

Santa Casa de Misericórdia de Garça, com sede em Garça. Estado ela
São Paulo;
MJ. 11.478-71 - Circulo de Amigos
do Menino Patrulheiro - CAMP, com

sede em São Carlos, Estado de São
Paulo;
MJ. 5.181-70 -

Educandário Madre

rnéüa, com sede em Bauru, Estado

de São Paulo;
MJ. 53.044-71 - Colégio Provídênela, com sede em Mariana, Estado de

MJ. 7.336-71 - Associação Espirtta "Vicente de Paulo". com sede em
Pinhal, Estado de São Paulo.
Art. 29 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 27 de julho de 1972~
1519 da Independência e 849 da
República.
EMíLIO G. MÉDICI
Alfredo Buzaid

DECRETO N° 70.882 JULHO DE 1972

DE

27

DE

Minas Gerais;

MJ. 396-71 -

Associação Benefl-

cente de Pádua, com sede em Santo
Antônio de Pádua, Estado do F,10 ali

.Janeiro ;

MJ. 56.237-68 -

.

Asilo dos Sagrados

Corações de Jesus e Maria, com sede
em Barbacena, Estado de Minas Gerais;
MJ.

Dispõe sobre o Programa Intensivo de
Mão-de-ObraPreparação
de
PIPMO e dá outras providências.

53.470-71 rnsututo Nossa
eennora de Lourdes, com sede em
Arraias, Estado de Goiás;
MJ. 59.976-71 - Associação Cultural Santa Rosa, com sede em Oarlos Barbosa, Estado do Rio Grande
do Sul;
MJ. 28.798-70 - Grupo Benefícente de Costura à Infância, COm sede
em Caçapava, Estado de São Paulo;
MJ. 56.650-70 - Fundação Frettaa
üastro, com sede em Ponte Nova, Estudo de Minas Gerais;
MJ. 28.909-71 - Sociedade Educacíonal e Assistencial "Lar Ortega
Josué", com sede em Catanduva, Estado de São Paulo;
MJ. 15.839-71 Centro Popular
Pró-Melhoramentos de Bom Jesus,
com sede em Bom Jesus de Itabapoana, Estado do Rio de Janeiro;
MJ. 7.987-72 - Colégio Santo Amato, com sede no Rio de Janeiro, 'Estado da Guanabara;
MJ. 53.910-71 - Sociedade Hospital São Sebastião Martir, com sede
em Venâncio Aires, Estado do Rio
Grande do Sul;
MJ. 53.316-71 - Asilo Espírita João
Evangelista, com sede no Rio de Janeiro, Estado da Guanabara;
MJ. 34.211-71 - Colégio Nossa Senhora do Calvário, com sede em Catanduva, Estado de São Paulo;

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, itens IH e V da Constituição, decreta:
Art. 1° O Programa Intensivo de
Preparação de Mão-de-Obra Industrial - PIPMOI, criado pelo Decreto n'' 53.324, de 18 de dezembro de
1963, fica transformado em Programa Intensivo de Preparação de Mãode-Obra - PIPMO, vinculado ao
Departamento de Ensino Médio do
Ministério da Educação e Cultura.
Art: 2° O PIPMO terá como objetivo promover habilitações profissionais a nível de 2° grau e a qualtífcaçao e treinamento de adolescentes
e adultos em ocupações para os diversos setores econômicos, em censonâncía com as diretrizes da Lei ...•
n° 5.692, de 11 de agosto -íc 1971Art. 3° O PIPMO é mecanismo especial de natureza transitória, nas
condições" do Decreto n'' 66.296, de 3
de março de 1970, e terá no-mas peculiares de aplicações de recursos lle
que trata o artigo 71 da Lei 110 4.320,
de 17 de março de 1964, gozando de
autonomia
administrativa o flnancerra no grau estabelecido neste Decreto.

Art. 40 O PIPMO será administrado por uma Comissão de Administração e por Comissões Estaduais, cue
representarão a União em todos os
atos relacionados com a consecução
dos objetivos constantes do artigo .!,O.
competindo ao Ministro da Educação
e Cultura a designação do Coorde-
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nador da Comissão Nacional e dos
Coordenadores Estaduais.
Parágrafo único. A Comissão N~
cíonal disporá de uma SecretariaExecutiva, cujo titular ser a também
designado pelo Ministro da Educapão e Cultura.
Art. 5<'> A comissão de Admlntstraçâo
será constituida de 5 (cinco)
membros, sendo um deles Coordenador Nacional, os demais designados
pelo Ministro da Educação e Cultura, observada a seguinte distribuição:
a) Dois representantes do Departamento de Ensino Médio;
b) Um representante do Departamento de Ensino Fundamental; o
c) Um representante do Departamenta de Ensino Complementar.
Art. 6° O PIPMO contará com recursos orçamentários federais, -sstaduais e .municlpais, e extra-orçamentários, de fontes internas e externas,
Art. 7° Na conformidade do artdgo 4°, § 3°, da Lei n'' 5.537, de 21
de novembro de 1968, com a redação
do Decreto-lei ns 872, de 15 de ::.~
tembro de 1969, é aberto como subconta do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em
Fundo Especial para, nas condições
previstas nos Artigos 71 e 73 da Lei
n- 4.320. de 17 de março de 1964. ')1'0ver os recursos necessários à realização dos Projetos a cargo do PIPMO.
§ 1'1 As atividades do PIPMO desenvolver-se-ão
segundo programas
especiais de trabalho, devendo JlS
despesas ser classlfícadas como Serviço em Regime de Programação Especial, de acordo com o § 6° do artigo 12, artigo 13, parágrafo- único do
artigo 20 e artigo 71 da Lei n- 4: 320,
d,~, 17 de março de 1964.
§ 2° Os recursos orçamentários
e
extra-orçamentários, Incluaíve os provenientes da receita própria, serão
creditados ao Fundo Especial de que
trata este artigo.
~ 3° Ao fim de cada exercr cío financeiro, os recursos empenhados e
os não aplicados serão transferidos
para o exercício seguinte, na lorma
do artigo 73 da Lei nv 4.320, de
1964.
§ 4° Os recursos postos à dtsposíçâo do PIPMO serão depositados em

contas especiais, abertas à sua ccdemo no Banco do Brasil S.A.
Art. 8° O PIPMO prestará contas
de aplicação dos recursos, por intermédio do Departamento de Ensino
Médio, ao Funde Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE,
até noventa (90) dias após o encerramento do exercicio financeiro
ao
que se referir.
Art. 9° Para atender aos encargos
do Programa, o Ministro da Educaçãc e Cultura poderá requisitar, ele
acordo com a regulamentação pertinente, servidores de outros setores
governamentais, bem como contratar
especialistas, por prazo determtnaco,
na forma do artigo 97 do Decreto-lei
ne 200, de 25 de fevereiro de 1967,
com a redação dada pelo Decretolei n- 900, de 29 de setembro de 1969.
Art. 10. Para efeito de supervisão,
o PIPMO é vinculado à Secretaria
Geral do Ministério da Educação e
Cultura.
Art. 11. Fica criado um Grupo ue
Trabalho, coordenado pelo Ministério da Educação e Cultura, e íntegrado por representantes do Ministério
do Planejamento e Coordenação Geral, Serviço Nacional de Aprendtzagem Industrial (SENAI) e Serviço
Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC), com o objetivo de:
a) propor o estabelecimento
de
uma divisão nítida de trabalho entre

o PIPMO, SENAI e SENAC;
b) examinar a conveniência de criação de órgão federal, com poderes
para exercer coordenação operactonal dos programas existentes nesse
setor.
Art. 12. O Regimento do PIPMO
será expedido por ato do Ministro
da .Educação e Cultura.
Art. 13. Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 27 de julho de
1972;
151° da
Independência e 84° da
República.

EMÍLIO G.

MÉDICI

Conjúcio Pamplona
Júlio Barata
João Paulo dos Reis Velloso
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DECRETO N° 70.883 --

DE

27

DE JULHO DE

1972

Abre ao Ministério da Justiça, em favor da Divisão de Segurança e Informações e ATqui'vo Nacional, o crédito suplementar de Cr$ 558.200,00
para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e da autorização contida no artigo 69 da Lei
número 5.754, de 3 de dezembro de 1971, decreta:

Art. 10 Fica aberto ao Mmístérlo da Justiça, em favor da DIvisão de
Segurança e Informações e Arquivo Nacional, o crédito suplementar no
valor de Cr$ 558.200,00 (quinhentos e cinqüenta e oito mil e duzentos cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias consignadas ao subanexo
20.00, a saber:
crs 1,00
20.00 -

MINISTllRIO DA JUSTIÇA

20.08 -

Divisão de Segurança e Informações
Assessorta Relacionada à Segurança Nacional
Pessoal
Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas
.
Despesas Variáveis
.
Arquivo Nacional
Guarda e Conservação de Documentos
Pessoa!
Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas
.
Despesas Variáveis
..
Transferências de Assistência e Previdência
Social

2008.0809.2009 -

.

3.1.1.0 3.1.1.1 01 02 20.12 2012.0101.2013 3.1.1.0 3.1.1.1 01 02 -

3 ..'L 3. O -

3.2.3.:i -

198.200
73.300

231.000
35.000

Salárío-Famíüa

20.700

TOTAL ••

558.200

Art. 2° Os recursos neceseártos à execução deste Decreto decorrerão de
anulação parcial de dotação orçamentária consignada no vigente Orçamento ao subanexc 28.00, a saber:
Cr$ 1,00
28.00 -

ENCAaGOS GERAIS DA UNIAO

28.02 -

Recursos sob Supervisão do Ministério do
F'lanejarnento e Coordenação Geral
Atividade - 2802.1800.2003
3.2.6.0 - Reserve De Contmgêncía
558.200
Art. 39 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 27 d~ julho de 1972; 1510 da IndependêncIa e 840 ca

.aepúbtíoa.

EMíLIO G. MÉDICI

Alfredo Buzaid
J cse Fuuno Pécora
Joiia Paulo das Reis Velloso
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DECRETO N9 70.884 JULHO DE

°

Cria, sem ônus para
cional,
Consulado
Brasil em stuttgart.

°

DE

27 DE

1972
Tesou!o. Nado

nonorano

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confe~e .0 _ artigo 81, item IH, da Oonstituíção, ~
nos termos do artigo 27,
19, da LeI
n9 3.917, de 14 de julho de 1961, decreta:
Art. 19 E' criado, sem onus para o
'1'etiOuro Nacional, o Consulado tronorárío do Brasil em Stuttgart, República. Federal da Alemanha, com jurisdição sobre o
Estado de Baden
Württemberg.
Art. 29 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
Brasília 27 de julho de 1972;
1519 da 'Independência e 849 da
República.
ê

EMíLIO G. MeDICI

Mário Gibson Barboza

DECRETO N." 70.885 JULHO DE

DE

28

DE

1972

Regulamenta a isenção do Imposto
único sobre Combustíveis e Lubrificantes Liquidos e Gasosos incidente
sobre o combustível consumido por
embarcações de pesca, prevista no
artigo 2.° do Decreto-lei n." 1.118,
de 10 de agosto de 1970.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item lU, da Constituição. decreta:
Art. L" As embarcações de pesca
nacionais e as afretadas por empresas
brasileiras, cujo produto for destinado,
no todo ou em parte, ao mercado
externo, poderão ser abastecidas de
combustível com isenção do Imposto
único sobre Combustíveis, na forma
estabelecida neste Regulamento.
§ 1.0 Consideram-se embarcações
de pesca, para os efeitos deste Regulamento, aquelas de que trata o artigo
2." do Decreto n.s 68.459, de L" de
abril de 1971.
§ 2." O registro no Registro Geral
da Pesca, da Superintendência do
Desenvolvimento da Pesca (SUDEPE).
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de embarcações menores de 2 (duas)
toneladas, far-se-á obrigatório para o
gozo do favor fiscal.
Art. 2." A isenção de que trata o
artigo anterior beneficiará a empresas
e cooperativas de pesca domiciliadas
no País, proporcionalmente à participação da exportação de pescado efetivamente realizada no total da receita apurada no ano civil imediatamente anterior àquele em que se requeira
o reconhecimento do favor tributário.
§ L" Somente aproveitarão o benefício as entidades referldas no
"caput" deste artigo que comprovarem derivar da exportação no mínimo
10% (dez por cento) de sua receita
total.
§ 2." A exportação de percentual
superior a 80% (oitenta por cento) do
produto da atividade pesqueira habilitará a beneficiária à isenção integral.
§ 3." No caso do pescado exportado
ser oriundo da captura de embarcações de terceiros, o exportador que o
adquiriu deverá fazer o repasse do
benefício àquelas, proporcionalmente
à participação do efetivamente exportado.
Art. 3." A empresa ou cooperativa de pesca usufruirá do beneficio fü.cal mediante reconhecimento da Secretaria da Receita Federal, e adquirirá combustivel com exclusão do imposto único incidente no preço de venda da distribuidora.
Art. 4." Para efeitos de habilitação, a interessada apresentará à
SUDEPE dados e elementos que possíbilitem o reconhecimento do benefício, tais como:
I - Quantidade e valor do pescado
exportado, anexando as Guias de Exportação, emitidas pela Carteira do
Comércio Exterior do Banco do Brasil, e visadas pela repartição alfandegária;
II ~ Quantidade, qualidade e valor
do combustível consumido no período.
juntando os mapas de bordo, instituídos pela SUDEPE, e as notas fiscais
emitidas pelas companhias distribuidoras de derivados de petróleo;
III - Quantidade do produto e receita global da atividade pesqueira,
no período, com base nos assentamentos constantes do Livro de Registro
de Saída de Mercadorias;
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IV - Indicação da companhia distribuidora de derivados de escolha da
interessada.
§ 1.0 Para os fins deste artigo, a
SUDEPE adotará formulário específico em que se evidenciem as informações necessárias à apreciação do
pedido.
S 2.° Verificadas as informações
prestadas pela interessada, a SUDEPE,
com parecer fundamentado, encaminhará o pleito à Secretaria da Receita
Federal para os fins do artigo 3.0 •

Art. 5.° As empresas ou cooperativas interessadas estão obrigadas a
comprovar as informações fornecidas,
podendo a SUDEPE tornar obrigatória a utilização de modelos de assentamentos que forem necessários.
Art. 6.° A aquisição do combustível com o benefício fiscal realizar-se-á
mediante a apresentação do certificado de habilitação emitido pela Secretaria da Receita Federal, onde
constará a quantidade e aquahdade
do combustível a ser adquirido.
Art. 7.° As empresas ou cooperativas pesqueiras que contarem com
menos de 6 (seis) meses de atividade
a cada dia 31 de dezembro poderão
requerer novo certificado de habilitação, excepcionalmente, ao fim do primeiro semestre posterior ao ano de
início de suas operações, observado,
para esse período, o disposto neste Regulamento.
Art. 8.° As entidades pesqueiras
que obtiverem, em um primeiro semestre civil, incremento de suas atividades pesqueiras em percentual superior
a 50% (cinqüenta por cento), com
idêntico crescimento relativo de suas
exportações, em relação a igual período do ano anterior, quando habilitadas nos termos deste Decreto, poderio
obter novo certificado, apurado o benefício com base naqueles resultados
semestrais.
Art. 9.° A entidade pesqueira, para
o gozo do benefício. utilizar-se-á de
uma única distribuidora de derivados
de petróleo, de sua livre escolha, cujo
nome constará do certificado de habilitação.
§ 1.0 Excepcionalmente, a beneficiária poderá utilizar-se de distribuidora diferente da indicada, mediante
apresentação do certificado referido.
§ 2.° A beneficiária comunicará o
fato à companhia distribuidora de

cujos serviços se utiliza regularmente,
para efeito de seus controles.
Art. 10. A companhia distribuidora
de derivados de petróleo faturará o
combustível, nos limites constantes elo
certificado de habilitação. excluindo
de seu preço o imposto único, e comunicará o fato posteriormente ao
Conselho Nacional do Petróleo.
§ 1." Mediante solicitação e comprovação perante as empresas refinadoras, as distribuidoras poderão compensar-se, em aquisições posteriores,
do imposto excluído nos termos deste artigo.
§ 2.° Os fornecimentos efetuados
por empresas refinadoras a distribuidoras poderão ser feitos com exclusão
do imposto único correspondente.
Art. 11. A Secretaria da Receita
Federal encaminhará ao Conselho Nacional do Petróleo cópia do certificado
de habilitação de que trata o artigo 6.°.
Art. 12. O Ministro da Fazenda
poderá alterar os critérios para efeito
de apuração percentual de que trata
o artigo 2.° deste Regulamento, tendo
em vista o valor adicionado ao produto
da captura em ulterior processo de
beneficiamento .
Art. 13. A Secretaria da Receita
Federal expedirá as instruções que
julgar necessárias ao correto cumprimento deste Decreto.
Art. 14. Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 28 de julho de 1972;
151. 0 da Independência e 84.° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

José Flávio Pécorc
Mário David A ndreazza
L. F. Cirne Lima
Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO N° 70.886

DE 28 iJE

JULHO DE 1972

Autoriza o funcionamento da Escola
de Administração de Empresas da
Bahia - Salvador-BA.

O Presidente da República, usando das atribuições que lhe confere o
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artigo 81, item III, da Constituição
de acordo com o artigo 47 da ~ei..
n" 5.540, de 28 de novembro de 1968,
alterada pelo Decreto-lei n- 842, de
9 de setembro de 1969 e tendo em
vista o que consta do Processo
.
n.v 540-71-CFE, do Ministério da Educação e Cultura, decreta:
Art. I'' Fica autorizado o Juxtcionamento da Escola de Admtnistraçao
de Empresas da Bahia, com o curso
de
Administração
de
Empresas,
mantida pela Sociedade Civil Escola
de Administração de
Empresas da
Bahia, com sede na cidade de Salvador, Estado da Bahia.
Art. 2° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 28 de julho de
1972;
Independência e 84° da
151° da
República.
EMÍLIO G.

ccntücto

MÉDICI

Pamplona

DECRETO N° 70.887 JULHO DE 1972

DE

28

DE

Retifica o Decreto n° 69.781-71, retcrente a aproveitamento de servidores no Quadro de Pessoal do Ministério da Fazenda.

Presidente da República, usando
de suas atribuições legais e t-endo em
vista o que consta do Processo
.
n.v 23.838, de 1972, do Ministério da
Fazenda, resolve:
Art. 1° Fica retificado o Decreto
número 69.781, de 14 de dezembro de
1971. publicado no Diário Oficial de
15 seguinte, a fim de declarar que
Joaquim Donato Lopes, matrícula ..
n- 1.030.060, e Alvaro Passos, matricula n 1,199.172, foram aproveitados
nos cargos, respectivamente, das r.laases A e B da Série de Classes da
Agente Fiscal de Tributos Federais,
do Quadro de Pessoal - Parte Permanente do Ministério da Fazenda,
e não como constou do decreto ora
retificado.
Art. 2° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 28 de julho de 1972;
Independência e 84° da
151° da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

José Flávio Pécora

DECRETO N° 70.888 JULHO DE 1972

DE

28

DE

Concede reconhecimento ao Curso d-E:
Engenharia de Operações da Faculdade de Engenharia - Rio-GB.
O Presidente da República, usando das atribuições que lhe confere ()
artigo 81, item IH, da Oonstittnçào,
de acordo com o artigo 47 da Lei ..
n'' 5.540. de 28 de novembro de 1968.
alterada pelo Decreto-lei n- 842 de 9
de setembro de 1969 e tendo em vista
G que consta do Processo nv 1.224-'70··
CFE, do Ministério da Educação e
Cultura, decreta:
Art. 1° E' concedido reconhecímonto ao Curso de Engenharia de Operações, com as modalidades de Edmcações e Manufatura Mecânica, da
Faculdade de Engenharia,
mantida
pela Fundação
'I'écníco-Educacronal
"Souza Marques", com sede na c-dede do Rio de Janeiro, Estado
da
Guanabara.
Art. 2° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Brasília, 28 de julho de 1913;
Independência e 84° da
151° da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Con/úcio Pamplona

DECRETO

N.'! 70.889
JULHO DE 1972

DE

28

DE

Altera o Decreto nQ 51.162, de 7 de
agosto de 1961, que aprovou o siste ..
ma de classificação de cargos do
Departamento Nacional de Estradas
de Rodagem, e dá outras providên-

cias.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
81, item IH, da Constituição, e tendo
em vista o disposto no artigo 56 da
Lei n- 3.780, de 12 de julho de 1960,
e o que conste do Processo nv 12.113,
de 1962, do Departamento Administrativo do Pessoal Civil, decreta:
Art. 1Q Ficam alteradas as tabelas
numéricas e as relações nominais anexas do Decreto ne 51.162, de 7 de
agosto de 19tH, que aprovou o sttema
de classificação de cargos do Departamento Nacional de Estradas de Ro-
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dagem, para O fim de enquadrar
Ernst Enoch Hensoldt, em cargo da
série de classes de Geólogo, código
TC-404.18.B, com fundamento no artigo 19 da Lei nc 3.780, de 12 de julho de 1960.
Art. 29 O cargo a que se refere o

artigo 19 deste Decreto, fica reclassificado, com seu ocupante, a partir de
29 de junho de 19'64, no nível 22-C,

por força do disposto no artigo 99 da

Lei nc 4.345, de 26 de junho de 19'64.
Art. 30 O valor do nível do venci-

mento do cargo de que trata o artigo
19 deste Decreto é o previsto no Anexo
aI da Lei nv 3.780, de 19'ÔO, reajustado por leis posteriores.
Art.

49 Os efeitos financeiros de-

correntes da aplicação deste Decreto
vigoram a partir de 1Q de junho de
1964, em decorrência da aplicação do
artigo 99 da Lei nc 4.345: de 26 de

Junho de 1964.
Artigo 59 O disposto neste Decreto
não homologa situação funcional que,
DECRETO N9 70.890 -

em virtude de sindicância ou inquérito administrativo, venha a ser consíderada nula, ilegal ou contrária àa
normas administrativas em Vigor.
Art. 69 O órgão de pessoal competente apostilará o titulo do servidor
abrangido por este Decreto, ou expedirá ato declaratório da repectiva siuaçâo funcional, com observância do
disposto no artigo 99 da Emenda
Constitucional ne 1, de 17 de outubro
de 1969.
Art. 79 A despesa com 3 execução
.õeste Decreto correrá à conta dos re-

cursos orçamentários próprios do Departamento Nacional de Estradas de
Rodagem.
Art. 89 Este Decreto entrará em vi·
gor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 28 de
julho de
J9'72;
151º da
Independência e 849 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

M ária David Anâreaeza,
DE

28 DE JULHO DE 1972

Altera o Plano Geral de Convocação para o Serviço Militar Imcuü nas
Forças Armadas no ano de 1973, aprovado pelo Decreto nlJ 70.585, de 22
de maio de 1972.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item IH, da Oonstttuiçâo, e de conformidade com o disposto no
parágrafo único do artigo 26 do Decreto no 57 :654, de 20 de janeiro de 1966,
decreta:
Art. 1(,1 Os números 4.5, 4.21 e 4.27 do item 4 e 5.16 do item 5 do
Anexo I - Tributação de Municípios - do Plano Geral de Convocação
para o Serviço Militar Inicial nas Forças Armadas, no ano de 1973, aprovado
pelo Decreto no 70.585, de 22 de maio de 1972, passam a vigorar com a
seguinte redação:
"4. Outros Municípios Tributários de Organízaçâo Militar da
Ativa.
4.5 -

Da Bahia: Angical, Baianópolis, Barra, Barrerras, BeI-

monteovn. Bom Jesus da Lapa(ME), Brejolândia, caravejasrm ,
Catolândia, Correntirra, Cotegipe, Crtetópolís, Feira de Santana(EA),
Ibipetuba, Ibotarama, llheus(A). Morpara, Paulo Afonso(EA), Riachão das Neves, Salvador(A) , Santa Maria da Vitória, São Desldérto,

Tabocas do Brejo Velho, Xíque-Xtque (24 Munícíptos) .

4.21 - Do Rio Grande do Sul: Alegrete(EA), Alpestre, Arroio
do Meio, Arroio Grande, Bagé(A) , Bento Gonçalves Gãà) , Boa Vista
do Burlcá, Bossoroca, Butdà, Cacequi, Cachoeira do Sul(EA), Caíbaté,
Caiçara, Campina das Missões, Campinas do Sul, Candelártat.A) ,
Canela, Canoast A) , CarazinhorA) , Caxias do SulCA), C'Irtaco, Colorado, Constantlrzacasca, Coronel Bícaco, Cruz Alta(EAl, Dona Francisca, Davi Oanabarro, Dom Pedrito(EA), Encruzilhada do Sul,
Erechim(EA), Erval, Erval Seco, Espumoso, Estrela, Fontoura Xavier,
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Formigueiro, Frederico 'westphalen (A) , Garibaldi (A) , Guaporé.
General Câmara, Getulio Vargas(EA), Gramado, Gravatair Aj ,
Guaíbat.A) , Humaitá, Iju1<EA), Independência, Iraí, Itaqui, .Jacutinga, Jaguaráo Gâà) ," Julio de Castilhos, Lageadotg.à) , Liberatc
Salzano, Mariano Môra, Míraguai, Monte NegrorA) , Nova Palma,
Novo Hamburgot á) , Osóríot A) , Paim Filho, Palmeira das Miasôes cAi , Palmitínho, Passe Fundo(EA), Pedro Osório, Pejuçara,
Pelotas(A) , Planalto, porto Alegre(A), Quarai, Rzo Grande, Rio
Pardot A) , Roca Sales, Ronda Alta, Rondínha, Rosário do Sul(EA).
Sananduva, Santa Cruz do Su1(EA), Santa Maria(A) , Santa Rosa.,
Santana da Boa Vista, Santana do Livramento (EA), Santiago,
Santo Angelo (A) , Santo Augusto, São Borja(EA), São Francisco de
Assis, Séio Leopoldo(A) , São Luiz Gonzaga, São Marttnho, São
Nicolau, São Sepe, Sapiraüga(EA), Selbach, Serebi, sertão, Soledade,
'I'upanciretâ, Taquara (A), Tapejara, Três de Maio, Tucunduva,
'I'uparendi, Uruguaiana(EA) , veranôpolis Cá) , víamão Oo , e Vicente
Dutra (07) Municípios.
Resumo Estatísttco:
Outros Muníctpíos 'I'rfbutàrlos de Organizações M11ltares da

4.27 Atrva..

Total 'I'rtbutado
(OM da Ativa)

Da

Do

Da

Mar1nha.

Exército

Aeronáutica

q-)

13

515

187

568

......... . .. ..... . . . . .. . . . . . ..... . ... . . .. . . . .. . . . .. . ... .. . . . ... . . .. .
5. Outros Municípios Tributários de . órgãos de Formação da
Reserva:

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

5.16 - Do Rio Grande do Sul: Arroio sujo(M), ItaquHM) C-l-),
sao José do Norte(M), TorreatM) , 'I'ramandaí Ovl) , Viamão(M) (-1-)
<6 Munícípíos);"

Art. 29 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 28 de julho de 1972; 1519 da Independência e 84Q
República.

da

EMíLIO G. MÉDICI

Aaatoerto de Barros Nune3
Orlando Geisel
J. Arartpe Macêdo

DECRETO NQ '10.891 JULHO DE 1972

DE

28

DE

Dispõe sobre retificação de etupuuiramenta de
servidora do
Instituto
Brasileiro do CaN e dá outras p1'O-

uuiências,
O Presidente da República, usando
_ da atribuição que lhe confere o artigo
81, item FH, da Constdtuiçâo, e tendo
em vista o disposto no parágrafo unico do artigo 23 da Lei no 4.089, de 11

de junho de 1962, e o que consta do
Processo nv 2.313, de 1972, do Departamento Administrativo do
Pessoal
Civil, decreta:
Art. 1Q ficam retificadas a tabela
numérica e a relação nominal anexas
ao Decreto nv 63.0fi8, de ~1 de julho
de 19-68, alterado pelo de nv 66.773, de
24 de junho de 1970, na parte que trata do enquadramento de servidores do
Instituto Brasileiro do Café, beneficiados pelo parágrafo única do artigo
23 da Lei nc 4.069, de 11 de junho de
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1962, para efeito ue excluir um cargo
da classe de Datilógrafo, AF-503. 7 .A,

ocupado por
Odemira Clementína
Barbosa, e incluir um cargo na classe
de Escriturário,

AF-202.8.A, e nele

considerar enquadrada, a partir de

15 de junho de 1972, Odemira Olemen-

tina Barbosa.
Art. 29 Este decreto não homologa
situação que, em face de sindicância
ou inquérito administrativo, venha a
se revelar contrária a normas legais
vigentes ou ao interesse público.
Art. 39 Na execução deste Decreto
aplicam-se, no que couber, as disposições do Decreto n.c 63.068, de 31 de
julho de 1968.
Art. 49 Este Decreto entrará
em

vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Brasília,
28 de
julho de
1972;
1519 da Independência
e 849 da

República.

EMÍLIO G. MÉDICI
Mareus Vinicius Pratini de Moraes

DECRETO

N9 70.892 JULHO DE 1972

DE

28

DE

Dispõe sobre a participação de servidores públicos nos programas universitários dos Centros Rurais Uninersitérios de Treinamento e Ação
Comunitária (CRUTAC).

o Presidente da República, no uso
das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 81, item III, da Constituição, e tendo em vista o
disposto no Decreto-lei n.c 916, de 7
de outubro de 1969, decreta:
Art. 19 Aos servidores públicos, cívis e militares, da Administração
Federal Direta ou Indireta, que participarem, como universitários, das
atividades e estágios dos Centros Rurais Universitários de Treinamento
e Ação Comunitária, será concedida
a dispensa de ponto por prazo só excepcionalmente superior a 30 (trintaj
dias, com todos os direitos e vantagens do efetivo exercício do cargo ou
função.
Art. 29 A solicitação da dispensa
de ponto será feita ao dirigente da
repartição, com antecedência mínima
de 60 (sessenta) dias do início das
atívídades, pelo Diretor do estabete..

cimento de ensino, o qual comprovará, imediatamente após o retorno ao
serviço, a participação do funcionárro no programa universitário.
Art. 39 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 28 de julho de 1972;
1519 da Independência e 8411 da
República.
EMfLIO G. MÉDICI
Alfredo Buzaid
Adalberto de Barros Nume«
Orlando Geisel
Mário Gibson Barboza
José Flávio Pécora
M ária David A ndreazza
L. F. Cirne Lima
Con/úcio pamplona
Júlio Barata
J. Araripe Macêdo
Mário Lemos
Marcus Vinicius Pratini de Moraes
Antônio Dias Leite Juníor
JOM Paulo dos Reis Velloso
José Costa Cavalcanti
Hygino C. Corsettt

DECRETO

NQ 70.893 JULHO DE 1972

DE

28

DE

RerUstribui cargos, com os respectivos
ocupantes, e dá outras providências.
O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição, e
tendo em vista o que dispõem os artigos 99, § 2Q do Decrete-lei no 200, de 25
de fevereiro de 1967, e 2Q do Ato Complementar nc 52, de 2 de maio de
19'69, decreta:
Art. 1o Ficam redlstrfbuidos, na
forma abaixo indicada, os seguintes
cargos, com os respectivos ocupantes:
I - Do Quadro de Pessoal - Par..
te Permanente - do Ministério da
Agricultura, para idênticos Quadro 8
Parte do Ministério da Educação e
Cultura, um cargo de Chefe de Disciplina, código EC-20S .12, ocupado por
José Francisco de Souza;
TI - Do Quadro único de Pessoal
da Universidade Federal Fluminense,
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Art. 59 Este Decreto entrará em
para idênticos Quadro e Parte da
Universidade
Federal de
Alagoas, vigor na data da sua publicação, revogadas
as disposições em contrário,
mantido o regime jurídico do servidor,
um cargo de Motorista, código CT- ..
Brasília, 28 de julho de 1072;
401.10.B, ocupado por Arlindo Romei1519 da Independência e 849 da
ro;
República.
nr - Do Quadro de Pessoal do exEMÍLIO G. MÉDICI
tinto Departamento dos Correios
e
Telégrafos, atual Empresa Brasileira
Mário David Andreazza
de Correios e Telégrafos, para o ~ua
L. F. Oirne Lima
dro de Pessoal -'-- Parte Permanente
Confúcio Pamplona
da Superintendência Nacional da MaHygino C. Corsetti
rinha Mercante, um cargo de MampuIante de Telégrafo, código CT-210 .10,
ocupado por Arlete Ferreira da Silva, transformando-o, simultaneamenDECRETO N9 70.894 - DE 28 DF
te, em Escriturário, código AF-202.
JULHO DE 1972
IO.B, mantido o regime jurídico do
servidor;
Altera o enquad-ramento de funcionáIV - Do Quadro de Pessoal do exrios do Ministério da Aeronáutica,
tinto Departamento dos
Correios e
aprovado pelo Decreto n9 68.129, de
Telégrafos, atual Empresa Brasileira
28 de janeiro e 1971, e dá outras
de Correios e Telégrafos, para o Quadro único de Pessoal da Universidade
providências.
Federal do Rio Grande do Norte, um
cargo de Postalista, código CT- ....
O Presidente da República, usando
202. 12. A, ocupado por Haydée Ramada atribuição que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição, e
lho Pessoa, transformando-o, simultendo em vista o dísnosto no Decretaneamente, em Oficial de Administo-lei nv 1.130, de 19 de outubro de
tração, código AF-201.12. A, mantido
1970, e o que consta do Processo número 2.908, de 1972, do Departameno regime jurídico da servídora ,
to Administrativo do Pessoal Civil,
Art. 29 O disposto neste ato náo
decreta:
homologa situação que, em virtude de
Art. 19 Fica alterada a relação ncsindicância, inquérito administrativo
nünal anexa ao Decreto no 68.129, de
ou revisão de enquadramento, venha
~8 de janeiro de 1971, que reclassificou, de acordo com o Decreto-lei
a ser considerada nula, ilegal ou
nc 1.130, de 19 de outubro de 1970.
contrária às normas administrativas
os cargos do Grupo Ocupacional
em vigor.
CT-100 - Aeroviário - do Mínístério da Aeronáutica, para efeito de
Art. 39 Os ocupantes dos cargos ora
considerar, na série de classes ge Eisredistríbuidos continuarão a percecal de Aeroporto, CT-I03, Wilson
ber seus vencimentos e vantagens peVieira Dantas incluído na classe _C.
nível 16, e Octávio Colbert Perisse Inlos órgãos de origem, até que os orcluído na classe B, nível 14.
çamentos dos órgãos para onde foram
aqueles cargos movimentados consigArt. 29 Na execução deste Decreto.
aplicam-se as disposições do Decreto
nem os recursos necessários ao paganc 68.129, de 28 de janeiro de 1971.
mento das despesas resultantes do
cumprimento do disposto neste RtO.
Art. 39 Este Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, reArt. 49 Os assentamentos funciovogadas as disposições em contrárro,
nais dos servidores mencionados no
Brasília,
28 de julho de 1972;
artigo 19 serão enviados, no prazo de
1519 da Independência e 849 da.
30 (trinta) dia.'> a contar da publicaRepública.
ção deste decreto, aos órgãos de pesEMíLIO G. MÉDICI
soal do Ministério e Autarquias resJ.
Araripe Macêdo
pectivos.
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DECRETO N9

~'O.

895 -

DE 28' DE JULHO DE 1972

Abre a Encargos Gerais da União o crédito suplementar de Cr$ 170.000.000,00
para rejoTç~o ele do,açd(; coneumoâa no vigente Orçamento.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item !lI, da Constituição. e da autorização contida no artigo 69
da Lei nv 5.754, de três de dezembro de 1971, decreta:

Art. lO Fica aberto a Encargos Gerais da União o crédito suplementar
no valor de Cr$ 170.000.000,00 (cento e setenta milhões de cruzeiros) para

reforço de dotação orçamentária consignada ao subanexo 28.00, a saber:
~8.00

-

28.02 -

o-s

ENCARGOS GERAIS DA UNIAO

1,00

Recursos sob Supervisão do Ministério do
Planejamento e Coordenação Geral

2802.1800.1017 -

Financiamento de Atividades e Projetos
Prioritários
4.1.2.0 - Serviços em Regime de Programação
Especial

170.000.000

TOTAL..........................

170.000.00~

Art. 29 Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão
de anulação parcial de dotação orçamentária consignada no vigente Orçamento ao subanexo 28.00, a saber:
Cr$ 1,00
28.00 - ENCARGOS GERAIS DA UNIAO
28.02 - Recursos sob supervisão do Ministério do Planejamenta e Coordenação Geral
Atividade 2802.1800.2003
3.2. 6. O-Reserva de Contingência
170.000.000
TOTAL................................
170.000.0DD
Art. 39 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 28 de julho de 1972; 1519 da Independência e 849 aa
República.
EMíLIO G.

M~DICI

José Flavio Pecara
J 000 Paulo dos Reis velloso

DECRETO N9 70.896 -

DE

28

DE

JULHO

DE

1972

Abre a Encargos Gerais da União o crédito suplementar de Cr$ 8.820.000,00,
para retorço de dotaçtio ccmsumcuui no vigente Orçamento.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item UI, da Constituição, e da autorização contida no artigo 6\1
da Lei nv 5.754, de três de dezembro de 19~1, decreta:
Art. 19 Fica aberto a Encargos Gerais da Uníáo O crédito suplementar
no valor de Cr$ 8.820.000,00 (oito milhões, oitocentos e vinte mil cruzeiros)
para reforço de dotação orçamentária consignada ao subanexo 28.00, a saber:
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crs
28.00 -

ENCARGOS GERAIS DA UNIAO

28.02 -

Recursos sob Supervisão do Ministério do
Planejamento € Coordenação Geral
Contribuições a Entidades Internacionais
Entidades Internacionais
.

28021305.2002 3.2.7.1 -

1,00

8.820.000

TOTAL
..
8.820.00~
Art. 29 Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão
de anulacâo parcial de dotação orçamentária consignada no vigente Orçamente ao subanexo 28.00, a saber:
crs 1,00
28.00 - ENCARGOS GERAIS DA UNIAO
28.02 - Recursos sob supervisão do Ministério do Planejamenta e Coordenação Geral
Ati vtdade 2802. 1800.2003
8.820.000
8.2.6. O - Reserva de Contingência
.
TOTAL

8.320.000

..

Art. 3° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 28 de julho de 1972; 1519 da Independência ~ 849 da
República.
EMíLIO G. MÉDICI

José FULVio Pécora
Jodo Paulo nos Reis VellosD

DECRETO N." 70.897 -

DE

31

DE JULHO DE

1972

Ahre à Presidência da República, em favor da Agêncla Nacional, o crédito
suplementar de Cr$ 2.500.000,00, para retorço de aotaçóee consignadas
no vtgen~e Orçamento.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art.ígo 81, item IH, da Constituição, e da autorização contida no artigo 6 Q
da Lei n5' 5.754, de 3 de dezembro de 1971, decreta:
Art. 1º Fica aberto à Presidência da República, em favor da Agência
Nacíonal, o crédito suplementar 00 valor de crs 2.500.0.00,00 (dois milhões
e quinhentos mil cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias consignadas ao subanexo 11. 00, a saber:
crs 1,00
11. 00 - PRESmro<CIA DA REPUBLICA
11 .10
1110.0101.2012
3.1.1.0
3.1.1.1
01
3.2.3.0

-

Agência Nacional
Divulgação dos Atos Governamentais
Pessoal
Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas
.
Transferências de Assistência e Previdência
Social
3.2.3.3 - Salário-Familia
.
TOTAL

.

2.400.000

IDO .000
2.500.000
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Art. 20 Os recursos necessários à execuçao deste Decreto decorrerão
de anulação parcial de dotação orçamentária consignada no vigente Orçamento ao subanexo 28.00, a saber:
28.00 -

ENCARGOS GERAIS DA UNIAO

Recursos sob supervisão do Ministério do Planejamento e Coordenação Geral
Atividade 2802.1800.2003
3.2.6.0 - Reserva de contingência
.

o-s

1,00

:la.02 -

2.500.000

Art. 39 Este Decreto entrará em vigor na data de Sua publicação,
revogadas as disposições em COntrário.
Brasília, 31 de julho de 1972; 151.0 da Independência e 84.° da
tcepúbltca .
EMíLIO G. MÊDIC!
José FlaVio Pecara

João Paulo dos Reis Velloso
DECRETO N° 70.898 -

DE

31

1)E

JULHO DE 1972

Retifica o artigo 19 do Decreto número 66.014, de 30 de dezembro de

1969.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, nos
termos do Decreto-lei n'' 227, de 28
de fevereiro de 1967 (Código de Mineração), alterado pelo Decreto-lei
r.. 0 318, de 14 de março de 1967, decreta:
Art. 1° O artigo I'' do Decreto número 66.014, de 30 de dezembro de
19fHL passa a vigorar com a seguinte
redação:
"Art. 1° Fica outorgada à Mineração Faísca Ltda. concessão
para lavrar pedras coradas, crlsobertlo e quartzo no imóvel denominado Fazenda Faísca, em terrenos de propríedade de Rudolf
Otto Zimer, distrito de Topázio,
município de 'I'eófllo Otôní, Estado de Minas Gerais, numa área
de trezentos e noventa e um hectares noventa e seis ares e vinte e cinco centiares (391,9625 ha) ,
delimitada por um polígono irregular, que tem um vértice na
confluência dos córregos Pé de
Pedra e Topázio e os lades a partir desse vértice. os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros:
trezentos e oitenta e cinco metros (385 m) , sul (8); cento e
sessenta metros (160 m), oeste
(W); duzentos e oitenta metros
(280 m) , sul (8); duzentos e se-

tenta metros (270 m) , oeste (W);
trezentos metros (300 fi), sul (8);
duzentos e quarenta metros (240
m) , oeste (W); duzentos e cinqüenta metros (250 m), sul (8);
cento e novente metros (190 m) ,
oeste (W); duzentos metros (200
m) , sul (8); cento e oitenta metros (180 m) , oeste (W); duzentos
metros (200 m), sul (8); cento e
.setenta e cinco metros (175 m) ,
oeste (W);· duzentos metros (200
m) , sul (8); quinhentos metros
(500 m) , oeste (W); duzentos metros "(200 m) , norte (N); duzentos
metros (200 m), oeste (W); trezentos metros (300 m) , norte (N):
trezentos metros (300 m) , oeste
<W); duzentos metros <200 m) ,
norte (N); duzentos e dez metros
(210 m), oeste (W); oitocentos e
sessenta e cinco metros (865 m) ,
norte (N); trezentos metros (300
mj , este (E); trezentos e vinte
e cinco metros t325 rrn , norte
(N); duzentos metros (200 rn),
este (E); duzentos metros (200
m) , norte (N); duzentos metro-i
(200 m) , este (E) ; duzentos e
cinqüenta metros (250 m) , norte
(N); duzentos e cinqüenta metros (250 m) , este (E): duzentos
e noventa metros (290 m) , norte
(N); quínhentos e sessenta metros (560 m), este (E)· duzentos
metros (200 m), sul (8); duzentos e trinta metros (230 mj, este
(E); duzentos metros (200 m) , sul
(3); duzentos e trinta metros
(230 m), este (E); quatrocentos
e quinze metros (415 m), sul (8);
quatrocentos e cinqüenta e cinco
metros (455 rru, este (E)".
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Art. 20 A presente retificação de
Decreto será transcrito no livro C Registro dos Decretos de Lavra, do
Departamento Nacional da Produção
Mineral, do Ministério das Minas e
Energia,
Art, 30 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário,
(DNPM-2.524-63l.

Brasília, 31 de julho de 1972;
1510 da Independência e 840 da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO N° 70.899 JULHO DE 1972

DE

31

DE

Concede à Plumbum S ,A. Indústria
Brasileira de Mineração o direito de
lavrar minério de chumbo no municipio de Adrianópolis. Estado do Parand..

o Presidente da República. usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IlI, da Constituição, nos
termos do Decreto-Lei nc 227, de 28
de fevereiro de 1967 (Código de Mineração), alterado pelo Decreto-lei
nv 318, de 14 de março de 1967, decreta:
Art. 1.0 B'ica outorgada à Plumbum
S. A. Indústria Brasileira de Mineraração concessão para lavrar minério
de chumbo, em terrenos devolutas do
Estado do Paraná, sendo posseiros
Pedro Barbosa, Jadir D. Bardal e outros, no lugar denominado Dio2;O Lopes, distrito e município de Adrianopclís. Estado do Paraná. numa érea
de trinta e um hectares setenta e nove ares e dez centiares (31,791Oha),
delimitada por Um polígono irregular,
que tem um vértice no canto nomeste (NE), da casa de José Bernardino
Scavardi e os lados, a partir desse
vértice, os seguintes comprimentos e
rumos verdadeiros:: duzentos e quarenta metros (240m), sul (8); trezentos e dois metros (302m), oeste
(W) ; cento e um metros (101m), norte (1',T.); cinquenta metros (50m). oeste (W); cento e um metros runmi ,
norte (N); cinquenta metros SOm).
oeste (W) ; cento e um metros (lOlm)
norte (N); cínquenta metros (SOm),
oeste (W); cento e um metros (lOlm)
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norte (N); cinqüenta metros (5(}rnJ,
oeste (W) ; cento e um metros Clütm) ,
norte (N); c'nquenta metros (50m),
oeste W); cento e um metros (101m),
norte (N); cmquenta metros (SOm),
oeste (W); quatrocentos e cinquenta
metros (450m), norte {N); cento e
quarenta metros (140m), este (E);
cento e cinquenta metros OSCm). sul
(8); noventa metros (gOm) , este (EJ;
cento e cinquenta metros (1S0m I. sul
(8); noventa metros tãüm) , este (E);
cento e cinquenta metros (150m), sul
(8); noventa metros (90m) , este (E);
cem metros (100m), sul (8); sessenta
metros (60m), este (E); cem metros
(Iüüm) , sul (8); sessenta metros
(60m), este (E); cento e sessenta e
seis metros 066m) , sul (8); setenta
e dois metros (72m). este (E). Esta
concessão é outorgada mediante as
condicôes constantes dos artigos 44,
47 e suas alíneas e 51 do Código de
Mineração, além de outras constantes do mesmo Código, não expressamente mencionadas neste Decreto.
Parágrafo único. Esta concessão
fica sujeita àS estipulações do Repulamento aprovado pelo Decreto numero 51. 726, de 19 de rsvere'ro de
1963 e da Resolução nc 3, de 30 de
abril de 1965, da comissão Nacional
de Energia, Nuclear.
Art. 29 A concessionária fic~ <!brigada a recolher aos cofres publi.cos,
na forma ca Lei os tributos devidos
à União, em cumprimento do dísposto no Decreto-lei n.? 1. 038, de 21
de outubro de 1969.
Art. 3Q Se a eonoesslonária não
cumprir qualquer das obrtgaçoee que
lhe incumbem. a ccncessao para lavrar será declarada caduca ou nula,
na forma dos artigos 65 e 66 do Código de Mineração.
Art. 4° As propripdades vizinhas
estão sujeitas às servidões do solo e
subsolo para fins de lavra, na !orma
do artdgo 59 do Código de Mmeração,
Art. 59 A concessão de lavra terá
por
título este Decreto, que sera
transcrito .n'1 jvvrc C ~ RegIstro dos
Decretos :iR La v ra, do Departamento
Nacional da Produção Mineral, do Mlnístério das Minas e Energia,
Art. 6Q Este DecrEto entrará em
vigor na Gata de sua publicação, re-
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vogadas as disposições em contrário.
(DNPM

189-65) .

Brasília, 31 de julho de 1972;
da Independência e 84 Q da
República.
151Q

EMÍLIO G.

MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior.

DECRETO

NQ

70.900
1972

DE 31 DE

JULHO DE

Concede a Walle - Engenharia, Mineração, Itutustrse e Comércio Sociedade Anónima o direito de la~
vrar josjorita, no Municipio de (:edro do Abaeté, Estaao de Minas
Gerais.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item UI, da Constdtutçao, nos
termos do Decreto-lei nv 227, de :m
de fevereiro de 1967 (Código de ~vll~
neraçâo) , alterado pelo Decrecc-teí
nc 318, de 14 de março de -t967, decreta:
Art. 10 Fica outorgada a waue Engenharia Míneraçao. Induatna e
Comércio 8. A. concessao para lavrar
rosrorne. em terrenos de propriedade
de Paulo Morato de Andrade, nu 1'.1~
gar denominado Fazenda Santa Otata, distrito e munícipío de Cedro :.1(;
aoaete, Estado de Minas Gerais, numa. área de quatrocentos e quarenta
e três hectares cinqüenta e cinco aves
e vinte e cinco centiares ~44'3.5543
nai , delimitada por um polígono lJ:~
regular, que tem um vértice na confluência do córrego Grande com o
córrego do Viana e os lados, a partrr
desse vértice, 00 seguintes como-rmentos e rumos verdadeiros: uuzeutos e quarenta metros (240 rm , sul
(8;'; duzentos e cinco metros 1205
m) , este (E); quatrocentos e sessenta
e cinco metros (465 mr, sul (8); quinhentos e trinta e cinco metros 'oJ5
rru , este (E}; mil e noventa e cinco
metros (1.095 m) , sul (8); trezentos
e sessenta e CInco metros (365 mr,
este (E); mil e vinte e cinco metros
n.025 mj , sul (8); noventa ... cmce
metros (95 mr , oeste (W); setecentO:5 e oitenta metros (780 111), sul
(8); mil cento e vinte e cinco metros
<1.125 mi. oeste 1 w); seiscentos e
cinqüenta metros <650 m) , norte (Nt;
duzentos e sessenta metros ,260 rm

oeste (W); quinhentos e setenta motros (570 m) , norte (N); cento 2. H:·
tenta e cinco metros (175 mi , oeste
('In; mil quatrocentos e vinte ~ cioco metros ~1.425 mj , norte lN); trezentos e trinta e cinco metros (335
m) , oeste (W); trezentos e sessenta
e cinco metros ,365 mj , norte (N'):
quinhentos e vinte e cinco metros ...
<525 mr, este f E) ; quinhentos e noventa e cinco metros (595 fi), n-u-ce
(N); trezentos e sessenta metros
<360 m) , este (E). esta concessão é
outorgada mediante as condícôes
cor.stantes dos artigos 44, 47 e suaa
alíneas e 51 do Código de Míneraçâc
alem de outras constantes do mesmo
Código, não expressamente mencionadas neste Decreto.
Parágrafo único. Esta concessao
fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovada pelo Decreto aÜM
mero 51.726, de 19 de fevereiro de
U163, e da Resotuçào nc 3, de 30 de
abril de 1965, da Comissão Nacional
de Energia Nuclear.
Art. 29 A concessionária rica onngada a recolher aos cofres públicos,
na forma da Lei, os tributos devidos
à Untào, em cumprimento do disposto
no Decretc-Ieí nv 1.038, de 21 etc outubro de 1969.
Art. 3Q Se a concessionária não
cumprir qualquer das obrigações que
lhe incumbem, a concessão para la~
vrar será declarada caduca ou nula,
na forma dos art.tgoa 65 e 66 do Codigo de Mineraçâo.
Art. 49 As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo t:1
subsolo para fins de lavra, na rorma
do artigo 59 do Código de Míneraçâo .
Art. 59 A concessão de lavra terá
por titule este Decreto, que será
transcrito no livro C - Registro aos
Decretos de Lavra, do Departamento
Nacional da Produção Minerar, 00
Ministério das Minas e Energia.
Art. 69 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua punücaçàc, l'P'vogadas as disposições em contrário.
(DNPM -

881-67).

Brasília, 31 de julho de 1972;
151 0 da Independência e 81Q «a
República.
EMÍLIO G.

MÉDICl

Antônio Dias Leite Júnior

ATOS no
DECRETO N9 70.901 JULHO DE

DE

31

PODER ExECUTIVO

DE

1972

Concede a Mineração Urmuti S A. o
direito de lavrar minéilo de manganes no municzpio de Licínio ae
Almeida, Estado da Bahia.
C: Presidente da Repúbnca. usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item UI, da Oonstdtuiçào, nos
termos do Decreto-lei nc 227, de 28 de
revereíro de 1967 <Código de Mineração), alterado pelo Decreto-lei numero 318, de 14 de março de 1967. decreta:

Ai-t: 19 Fica outorgada à Mtncí-açao
Urandi S. A. concessão para lavrar
minério de manganês, em terrenos (te
propriedade da Mineração Caculé Indústria e Comércio Ltda .. no lugar
denominado Lagôa da Vereda, distl'lto de Tauape. munícípío de Licínío
de Almeida. Estado da Bahia, numa
área de quatorze hectares sessenta e
sete ares e oitenta e quatro centtares 04.6784 ha) , delimitada por um
polígono irregular, que tem um vértice a oitocentos e noventa e um metros e sessenta e sete centrznetros
<891,67 mr , no rumo verdadeiro de
sessenta e nove graus cinqüenta e
nove minutos sudeste (690 59' SF~l,
do marco cravado à margem da Lagôa da Vereda e os lados a partir
desse Vértice, os seguintes oomprtmentos e rumos verdadeiros: vinte e
dois metros e noventa centímetros
(22,90 m i , este (E); quarenta e quatro metros e oitenta e um cent'metros (44,81 mj , norte (N); cento e
noventa e seis metros e oitenta to' seis
centímetros 1196.86 mj . este IE;);
cento ,;; dezenove metros e quarenta
e quatro centímetros (119,44 mr , Sul
(8); cem metros 000 mi , este (E);
noventa metros (90 mj , sul (8): cem
metros (100 mi , este (E); cento e
quarenta metros (140 mv , sul (8);
cem metros 000 mj , este (E); cento
e setenta e dois metros e vinte e oito
centímetros (172,28 rru , sul (8'; vmte e quatro metros e sessenta e nove
centímetros (24,69 m: , oeste (w):
vinte metros e oitenta e dois centrmetros (20,82 mi , sul (8); trinta metros e cinqüenta centímetros 130.50
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oeste (W); vinte metros e cinqüenta
centímetros (20,50 mj , sul (8)' oitenta e seis metros e trinta e' sete

93

centímetros (86,37 m) , oeste (VI);
quarenta e cinco metros (45 mr, ncr-'
te (N); trinta metros (30 mi , cesto
(W); cinqüenta metros (50 rru , norte (N); trinta metros (30 mr , oeste
(W); trinta e cinco metros (35 mj ,
norte (N); trinta metros (30 mi ,
oeste (W); trinta e cinco metros (a5
rm, norte (N); trinta metros ';iQ mr.
oeste (W); trinta e cinco metros (25
m: , norte (N); trinta metros 130 mi ,
oeste (W); quarenta metros I.H} m) ,
norte (N); trinta metros (30 m) • oeste (W); trinta metros (30 mi , norte
(N), trínta metros (30 mj , oeste
I W);
trinta metros (30 mj , norte
<N); trinta metros (30 m) , oeste
r wi ; tl'inta e cinco metros (35 111).
norte (N); trinta metros (30 mr , oeste (W); trinta e cinco metros <:35 mj ,
norte (N); trinta metros (30 m) , oeste (W>; trinta e cinco metros (35 mr ,
norte (N); trinta metros (30 m) , oeste (W); vinte e três metros e dez
centímetros (23,10 rm , norte (N J; dezessete metros e Vinte centímetros
<17,20 m) , oeste (W); cento e dez metros e treze centímetros (110.13 mi ,
norte (N). Esta concessão é outorgada mediante as condições constantes
dos artigos 44, 47 e suas alíneas e 51
do Código de Mineração, além de outras constantes do mesmo Côdígo, nào
expressamente mencionadas neste Dt:creto.
Parágrafo único. Esta concessão fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto número 51.726, de 19 de fevereiro de 1963
e da Resolução no 3, de 30 de abril
de 1965, da Comissão Naeíonel ele
Energia Nuclear.
Art. 29 A concessionária fica oongada a recolher aos cofres nunucos,
na forma da ter. os tributos devidos
à União, em cumprimento do dtsposto no Decreto-lei no 1.038, de 2; de
outubro de 1969.
Art. 3Q Se a concessíonárta não
cumprrr qualquer das obrigações que
lhe incumbem, a concessão para lavrar será declarada caduca ou r-uía,
na forma dos artigos 65 e 66 do CÓ·
digo de Mineração.
Art. 49 As propriedades vizinhas,
estão sujeitas às servidões do solo e
subsolo para fins de lavra, na forma
do artigo 59 do Código de Mineraçao.
Art. 59 A concessão de lavra terá
por título este Decreto, que será transcrito no livro C - Registro dos De-
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eretos

de Lavra, do Departamento

Nacional da Produção Mineral, do Ministério das Minas e Energia.

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

7.346-58).

Brasília, 31 de julho de 1972;
1519 da Independência e S'i'? da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior
DECRETO NQ 70.902 -

DE

31

DE

JULHO DE 1972

Concede à Mineraçâo Geral do Nordeste S.A. o direito de lavrar argila no município de Caaporii, Estado da Paraíba.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere I) arago 81, item IH, da Constituição, nos
termos do Decreto-lei no 227, de ::la de
fevereiro de 1967 (Código de Mínernçáo) , alterado pelo Decreto-lei número 318. de 14 de março de 19B7, decreta:
Art. 19 Fica outorgada à Mineraçâo Geral do Nordeste S.A. concessão para lavrar argila, em terrenos
de propriedade da Indústria de Azulejos S.A., no lugar denominado
Cupíssura, dístrttc e município de
Caaporá, Estado da Paraíba, numa
área de treze hectares Vinte e um
ares e sessenta e um centíares .....
(13,2161 ha) , delimitada por um polígono irregular, que tem um vértdce
a dezenove metros e setenta e quatro centímetros <19,74 m) , no rumo
verdadeiro de quarenta e três graus,
doze minutos nordeste (439 12' NEl,
da confluência do riacho Tamanduá
com o rio Cupíssura e os lados, a partir desse vértice, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: onze
metros (11 m) , norte (N); setenta e
oito metros e setenta centímetros ...
(78,70 m) , este (E); cinqüenta metros (50 m) , norte (N); quarenta e
três metros e vinte centímetros ."
(43,20 m) , este (E); quarenta e um
metros e vinte centímetros (41,20 m) ,
norte (N); noventa e três meteo, e
oítenta centímetros (93, 80 mi , este
(E); cinqüenta e quatro metros (54
m) , norte (N); vinte metros (20 mi,

oeste (W); trínta e sete metros (37
norte (N); vinte e dois metros e
oitenta centímetros (22,80 m) , oeste
(W); quarenta metros e cinqüenta
centímetros (40,50 m) , norte (N);
trinta metros e trinta centímetros
(30,30 mj , oeste (W); vinte c d01S
metros e Vinte centímetros (22,20 fi),
norte (N); oitenta e oito metros e
vinte centímetros (88,20 m) , oeste
rwj ; trinta metros (30 m) , 1m1 (8);
setenta e sete metros e setenta centímetros (77,70 m) , oeste (W); vinte e cinco metros (25 m) , 'Sul \ S) ;
sessenta e oito metros (68 m) , oeste
(W); vinte e sete metros e quarenta
centímetros (27,40 mr, sul (8); .se~
tenta e três metros e oitenta aentimetros (73,80 m) , oeste (W); vime
e seis metros e sessenta centímetros
(26,60 m) , sul (8); sessenta e nove
metros e quarenta centímetros (69,40
m) , oeste
(W); quarenta e quatro
metros (44 m) , sul (8); noventa e
sete metros e setenta centímetros
(97,70 m) , oeste (W); cinqüenta e CIto metros (58 m) , sul (8); trinta f)
oito metros e cinqüenta centímetros
(38,50 m) , oeste (W); noventa e nove metros e oitenta centímetros . .
(99,80 m) , sul (8); quatorze metros
e Cinqüenta centímetros (14,50 mj ,
oeste cwj ; oitenta e quatro metros
e oitenta centímetros (84,80 mj , sul
(8); sessenta e seis metros e sessenta centímetros (66, 60 m) , este (E);
cinqüenta e um metros e vinte centímetros (51,20 m) , sul (8); cínqüenta e oito metros (58 m) , este (E);
sessenta e sete metros (67 m) , norte
(N); cinqüenta e três metros e vinte centímetros (53,20 m) , este (E);
vinte e cinco metros e oitenta centímetros (25,80 m) , norte (N); sessenta e oito metros e cinqüenta centímetros (68,50 m) , este (E); vmre e
seis metros e sessenta centimetros
(26,60 m) , norte (N); setenta e um
metros e setenta centímetros (71,70
m) , este (E); setenta e um metros
e cinqüenta centímetros (71,50 mj ,
norte (N); sessenta e sete metros e
vinte centímetros (67,20 m) , este (E).
Esta concessão é outorgada medíante as condições constantes dos arugos 44, 47 e suas alíneas e 51 do CÓ~
digo de Mineração, além de outras
constantes do mesmo Código, não expressamente mencionadas neste De'..
ereto.

m) ,

Parágrafo único. Esta concessão 11ca sujeita às estipulações do Regu-
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lamento aprovado pelo Decreto número 51.726, de 19 de fevereiro de
1963 e da Resolução nc 3, de 38 deabril de 1965, da Comissão Nactcnal
de Energia Nuclear.
Art. 2\? A concessionária fica oon-.
gada a recolher MS cofres públicos,
na forma da Lei, os tributos devidos
à União, em cumprimento do diSPOSto no Decreto-lei nc 1.038, de 21 de
outubro de 1969.
Art. 39 Se a: concessíonàrta não
cumprir qualquer das obrigações que
lhe íncumbem.: a concessão para Iavrar será declarada caduca ou nula.
na forma dos artigos 65 e 66 do Cá ..
digo de Mineração.
Art. 40? As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra, na forma
do artigo 59 do Código de Mineração.
Art. 50? A ooncessâo de lavra terá
por titulo este Decreto, que será
transcrito no livro C - Registro <ias
Decretos de Lavra, do Departamento
Nacional da Produção Mineral, do
Ministério das Minas e Energia.
Al't. 69 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
(DNPM -

803.406-68).

Brasília, 31 de julho de 1972;
1519 da Independência e 349 da.
República.
G. MEDICI
Antônio D!as Leite Júnior

EM:ÍLIO

DECRETO N9 70.903 JULHO DE 1972

DE

31

DE

Declara sem efeito o Decreto número
40.418, de 26 de novembro de 1956.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição,
nos termos do Decreto-lei n." 227,
de 28 de fevereiro de 1967 (Código
de Míneraçãoj , alterado pelo Decretolei nv 318, de 14 de março de 1967,
decreta:
Art. lO? Fica declarado sem efeito
o Decreto número 40.418, de 26 de
novembro de 1256, que concedeu ao
cidadão brasileiro Cerrado Vitale o
direito de lavrar ardósia, em terrenos

de sua propriedade, no lugar denominado Sitio Cipriano, distrito
e
município de Guarulhos, Estado de
São Paulo.
Art. 29 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
(DNPM -

626653).

Brasfha, 31 de julho de 1972;
1519 da Independência e 840? da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio tnas Leite Júnior

DECRETO N° 70.904 JULHO DE 1972

DE

31

DE

Declara de utilidade pública as aastituiçães que menciona

O Presidente da República, no uso
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição,
decreta:
Art. 1° São declaradas de utilidade
pública, nos termos do artigo 1° da
Lei n- 91, de 28 de agosto de 1935.
combinado com o artigo 1° do Regulamento aprovado pelo Decreto número 50.517, de 2 de maio de 1961, as
seguintes instituições:
MJ. 17.158-71 - Albergue Noturno
"Nosso Lar", com sede em Loanda.
Estado do Paraná;
MJ. 32.758-70
Associação d~
Proteção à Maternidade e à Infância
de Ponta Grossa, com sede em Ponta
Grossa, Estado do Paraná;
MJ. 6.108-72 - Grupo Espírita Fabiano, com sede no Estado da Guanabara;
MJ. 3.951-70 - Conselho de Reitores das Universidades Brasfleíras,
Com sede no Estado da Guanabara;
MJ. 30.634-70 - Federação Espírita do Estado do Rio de Janeiro,
com sede em Niterói, Estado do Rio
de Janeiro;
MJ. 17.303-71 - Servrco vojuntárrc
de Assistência Social, com sede em
Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais;
MJ. 32. .466-71 - Açâo Cristã Vicente Moretti, com sede no Estado da
Guanabara;
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MJ 50.986-72 - Hospital São Pio
X, com sede em Ceres, Estado de
Goiás;
MJ. 5.777-71 - Nossa Escolinha de

Educação

da

Criança

Excepcional,

com sede rra cidade de Primeiro de

Maio, Estado do Paraná;

MJ. 26.466-70 - Hospital Santa
Terezinha, com sede em Braço do

Norte, Estado de Santa Catarina;
MJ. 25.636-71 - Ação Católica Feminina Paroquial de Caxambu, com

sede em Caxambu, Estado de Minas
Gerais;

MJ. 7.164-71 - Instituto Santo Antônio,. com sede em Curvelo, Estado
de Minas Gerais.
Art. 2° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 31 de julho de 1972;
1510 da Independência e 84° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Attreâo Buzaid
DECRETO NQ 70.905
JULHO

DE

1972

DE

31

DE

Autorizá o funcionamento da raeaaaae de Serviço Social
Campo
Grande, MT.

O Presidente da República usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item UT, da Constituição, de
acordo com o artigo 47 da Lei número
5.540, de 28 de novembro de 1968, alterada pelo Decreto-lei no 842, de 9
de setembro de 1969 e tendo em vista
o que consta do Processo número
1.809-70-CFE, do Ministério da Educação e Cultura, decreta:
Art. 19 Fica autorizado
funcionamento da Faculdade de Serviço Social,
com o curso de Serviço Social, mantida. pela Missão Salesiana de Mato
Grosso, com sede na cidade de Campo
Grande, Estado de Mato Grosso.

°

Art. 2º Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 3,1 de julho de 1972;
519 da Independência e 849 da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Confúcio PampZona

DECRETO N'? 70.906 JULHO DE 1972

DE

31

DE

conceae reconhecimento à Faculdade
de Educação Musical do Paraná.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item UI, da Constituição, de
acordo com o artigo 47 da Lei número
5.540, de 23 de novembro de 1968, alterada pelo Decreto-lei n« 842, de 9
de setembro de 19'69 e tendo em vista
o que consta do Processo número
CFE 1.684-70 do Mtnístérío da Educação e Cultura, decreta:
Art. 1ÇI :é: concedido reconhecimento
à Faculdade de Educação Musical do
Paraná, com o curso de Licenciatura
em Música, mantida em regime de
autarquia, pelo Governo Estadual, COm
sede na cidade de Curitiba, Estado do
Paraná.
Art. 29 E..ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 3:1 de julho de 1972;
1519 da Independência e 84'? da.
República.
EMíLIO

G. MÉDICI

Confúcio Pamplona

DECRETO N9 70.907 JULHO DE 1972

DE

31 OE

Concede. reconhecimeoiio à Faculdade
de Direito de Guarulhoe-Siic Paulo.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item Ij'I, da Constituição, de
acordo com O artigo 47 da Lei número
5.540. de 28 de novembro de 1968, alterada pelo Decreto-lei nv 842, de 9
de setembro de 1969 e tendo em vista
o que consta do Processo número
2$6.000-71 do Ministério da Educação
e Cultura, decreta:
Art. 19 1t concedido reconhecimento à Faculdade de Direito de Guarulhos, com o curso de Direito, mantida
pela Sociedade Guarulhense de Educação, com sede na cidade de Guarulhos,
Estado de São Paulo.
Art. 29 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 31 de julho de 1972;
1519 da Independência e 849 da
República.
EMíLIO G.

MÉDICI

Confúcio Pamplona
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DECRETO N9 70.908 JULHO

DE

DE

31

DE

1972

Autoriza o funcionamento da Faculdade de Ciências Administrativas e
contábeis "Paulo
Bíró"
São
paulo-SP.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item m, da Constdtulçâo, de
acordo com o artigo 47 da Lei número
5.540, de 2·8 de novembro de 1968, alterada pelo Decreto-lei no 842. de 9
de setembro de 1969 e tendo em vista
o que consta do Processo número
251.402-71, do Ministério da Educação
e cultura, decreta:
Art. 19 Fica autorizado o funcionamento da Faculdade de Ciências Administrativas e Contábeis "Paulo Eâró" _ com os cursos de Administração
e Ciências Contábeis,
mantida pelo
Instituto de Educação - "Costa Braga". com sede na cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo.
Art. 29 F.ste Decreto entrará
em
vígor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 31 de julho de 1972:
1519 da Independência e 840? da

-.Repúbüca ,

EMÍLIO G.

MÉDICI

Confúcia Pamplona

DECRETO NQ 70.909 JULHO DE 1972

DE

31

DE

Autoriza o Presid-ente da Comissão
Coordenadora do Projeto Aeroporto
Internacional - CCPAI a gerir recursos provenientes de empréstimos externos e dá outras providências.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição,
decreta:
Art. 19 Fica o Presidente da Comissão Coordenadora do Projeto Aeroporto Internacional - CCPA!, criada no Ministério da Aeronáutica pelo
Decreto n? 69 _834, de 23 de dezembro
de 1971, autorizado a gerir os recursos provenientes dos seguintes contratos de empréstimos externos:
I - No montante de US$
.
25.000.000,00 (vinte e cinco milhões
de dólares americanos) de principal,

celebrado em 11 de maio de 1972 com
o Exímbank e com
Manufacturers
Hanover Trust Company;
II - No montante de US$
.
50.000.000,00 (cínquenta milhões de
dólares americanos) de principal, celebrado em 16 de maio de 1972 com
Manufacturers Hanover Límíted;
III - No montante de US$
.
3.750.000,00 (três milhões, setecentos
e cinqüenta mil dólares americanos)
de principal, celebrado com data de
11 de maio de 1972 com Manufacturers Hanover Trust Company.
Art. 2Q Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 31 de julho de 1972;
151 Q da Independência e 849 da
República.
EMÍLIO G.

M1\:DICI

Antônio Delfim Netto
J. Araripe Macêdo

DECRETO NO? 70.910 JULHO DE 1972

DE

31

DE

Autoriza o Serviço do Patrimônio da
União a aceitar a doação de um
terreno, feita pela Municipalidade
de tsetem.. pará, para construção e
instalação do Museu Naval do Pará.

o presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IIl, da Constituição,
e de acordo com os artigos 1.165 e
1.180, do C:..x íigo Civil, decreta:
Art. I'? Fica o Serviço do Patrimônio da União autorizado a aceitar a
doação que, com base na Lei Municipal nv 6.882, de 20 de outubro de

~e~~'m:a~s~a~re~~t~:rá~~~~~~é~l d~

Decreto nv 13. 187-72-GP, ao Ministério da M8 rrnhe. de um terreno na
cidade de Belém, situado no bairro
da Cidade Velha, com frentes
de
27,85 metros e 13,50 metros, respectivamente, para a praça Frei Caetano Brandão e Rua Dr . Assis e confrontando, pelo lado esquerdo e fundos com quem de direito, de forma
irregular.
Art. 2Q O terreno a que se refere o
artigo anterior se destina a construção de um prédio para a instalação,
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pelo Ministério da Marinha, do Museu Naval do Pará.
Art. 3Q Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 31 de julho de 1972;
1519 da Independência e 849 da
República.
EMíLIO G. MÊ:DICI

Atialberto de Barros Nunes
Antônio Delfim Netto

DECRETO N° 70.911 -

DE

31

DE

JULHO DE 1972

Dispõe sobre a transformação do Departamento de Justiça, do Ministério da Justiça, em Departamento
Federal de Justiça, e dá outras providências.

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

e tendo em vista o disposto no artigo
181, itens I, II e IH do Decreto-lei
n'' 200, de 25 de fevereiro de 1967,

decreta:
Art. 1° O atual Departamento de
Justiça do Ministério da Justiça, de
que trata o Decreto n'' 62.223, de 5 de
fevereiro de 1968, passa a denominar-se Departamento Federal de
Justiça (DFJ) , subordinado diretamente ao Ministro de Estado.
Art. 2° O Departamento Federal
de Justiça tem por finalidade o estudo dos assuntos referentes à ordem
jurfdlca, nacionalidade, cidadania, direitos políticos, garantias constítucíonaís, estatuto da igualdade, reconhecimento de utilidade públíca, medalhas de distinção, bem como registro
e fiscalização de entidades que exerçam atividades de microfilmagem de
documentos.
Art. 3° O Departamento Federal
de Justiça compreende em sua estrutura básica:
I - Gabinete (G)
II - Divisão de Permanência de
Estrangeiros (DPE)
lU - Divisão de Justiça (DJ)
IV - D i v i são de Nacionalidado (DN)

V-

Divisão Especialízada (DE)
de Adminiatra-

VI - S e r v i ç o
(SAl

ção

Art. 4° O Departamento Federal
de Justiça será administrado por um
Diretor-Geral; cada Divisão e o Serviço de Administração, por um Diretor, todos nomeados, em comissão,
pelo Presidente da República.
Art. 5° O Diretor-Geral terá 4
(quatro) Assessores, 2 (dois) Auxiliares e 1 (um) Secretário-Administrativo; cada Diretor de Divisão terá
2 (dois) Assistentes e 1 (um) Secretário; e o Diretor do Serviço de Administração terá 1 (um) Assistente, e
1 (um) Secretário.
Art. 6" Fica aprovada, na forma
do Anexo, a tabela discriminativa dos
cargos em comissão do Quadro de
Pessoal - Parte Permanente - do
Ministério da Justiça, resultante da
transformação de que trata este Decreto.
Art. 7° As transformações previstas na situação nova da tabela referida no artigo anterior somente se
efetivarão com a publicação dos respectivos atos de provimento, mantidos, até então, das funções gratificadas constantes da sua situação anterior.
Art. 8° O Ministro da Justiça baixará Portaria com o Regimento Interno do Departamento Federal de
Justiça, no qual serão definidas a finalidade, organização, competência e
atribuições do pessoal dos órgãos Que
o integram, respeitado o disposto no
artigo 6° do Decreto n° 68.885, de 6
de julho de 1971.
Art. 9° Este Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogados o Decreto nv 62.224, de 5 de
fevereiro de 1968, e demais disposições em contrário.
Brasília, 31 de julho de 1972;
151° da Independência e 84° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Alfredo Buzaid
João Paulo dos Reis VeHoso

o anexo mencionado no art. 69 foi
publicado no D.O. de 2-8-72.
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DECRETO N° 70.912 -

DE

31

no PODER
DE

Z1.61 ac OH'Inl'

Autoriza a petróleo Brasileiro S. A.
_ PETROBRAS a realizar levantamentos geológicos e geofísicos no
mar territorial do Brasil em conJunto com cientistas da Woods Hole
Oceanographic Institution, dando
cumprimento ao Programa de Reconhecimento Global da Margem
Continental Brasileira Projeto
REMAC.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item rtr, da Constituição, decreta:
Art. 1° É: concedida autorização à
Petróleo Brasileiro S. A. .
PETROBRAS para realizar levantamentos geofísicos e geológicos no mar
territorial do Brasil, fixado pelo Decreto-lei n'' 1.098, de 25 de março
de 1970, em conjunto com cientistas
pertencentes à organização norteamericana Woods Hole Oceanographíc
Institution, mediante o contrato entre as mesmas celebrado e registrado
no Banco Central do Brasil sob o certificado nv 89/3191. de 23 de março de
1972, para cumprimento do Projeto
REMAC que abrange o reconhecimento global da margem continental
brasileira, estabelecido face ao convênio firmado entre a Petróleo Brasileiro S. A. (PETROBRAS), o Departamento Nacional da Produção Mineral (DNPM), a Companhia de Pesquisas de Recursos Minerais (CPRM). o
Conselho Nacional
de
Pesquisas
(CNPq) e a Diretoria de Hidrografia
e Navegação.
Parágrafo único. A embarcação a
ser utilizada nos cruzeiros marítimos
necessários aos trabalhos especificados neste artigo será o barco de pesquisas "Professor Besnard" de propriedade do Instituto Oceanográfico
da Universidade de São Paulo.
Art. 2° A autorização de que nata este Decreto vigorará pelo prazo
de dois anos, prorrogável mediante
novo Decreto. sem prejuízo de sua caducidade, em qualquer tempo, se
ocorrer a conclusão dos trabalhos
contratados ou a extinção das obrigaçoes respectivas. na forma da lei ou
do contrato.

99

ExECUTIVO

Art. 3° Este Decreto entrara em
vigor na data de sua pu blícaçâo, revogadas as dísposíçêes em contrário.
Brasília, 31 de julho de 1972;
151° da Independência e 84° da
República.
EMíLIO G. MÉDICI

Adalberto de Barros Nunes
Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO

N," 70.913 AGOSTO DE 1972

DE 2 DE

Dispõe sobre a trcnetormaçao em sociedade de economia mista da Em·
presa Brasileira de Tetecomunica-:
ções - EMBRATEL.

o Presidente da República, usando,
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição. e
tendo em vista o artigo 11 da Lei número 5.792, de 11 de julho de 1972.
decreta:
Art. 1.0 Fica o Ministro de Estado
das Comunicações a u t o r i z a d o a
transformar a Empresa .Brasileira de
Telecomunicações - EMBRATEL, em
sociedade de economia mista, na forma definida no item IH do artigo 5.°
do Decreto-lei n.v 200, de 25 de Ievereirc de 1967. continuando com ao
mesma denominação, sucessora para
todos os fins de direito da empresa
pública a sér transformada, e subsidiária da Telecomunicações Brastleíras S. A. - TELEBRAS.
Art. 2.° A União participará do capital inicial da sociedade de economia mista, com a totalidade das ações
que possui na empresa pública .....
EMBRATEL.

Art. 3.° As ações representativas do
capital da sociedade de economia
mista. com direito de voto, deverão
pertencer. majoritariamente, à União.
§ 1.0 Nos aumentos de capital da
sociedade de economia mista Empresa
Brasileira de Telecomunicações - ..
EMBRATEL, caberá à União subscrever o suficiente para garantir a
maioria do capital votante, podendo.
a qualquer tempo, alienar, total ou
parcialmente, as ações que excederem
àquele limite.
§ 2.° Será nula de pleno direito a
transferência ou a subscrição de
ações, com infringência do disposto
neste artigo.
Art. 4.° O estatuto da sociedade de
economia mista, EMBRATEL, a ser
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apresentado

pelo

representante

da

União, designado pelo Ministro de
Estado das Comunicações, em ABsembléía-Geral Extraordinária, deve-

rá estabelecer que a sociedade:
I -

Terá sede e foro na cidade do

Rio de .Ianeiro, Estado da Guanabara, podendo criar agências, escritórios

ou filiais, no território nacional e no
exterior.
II - Terá prazo de duração inde-

terminado.
III
E' sucessora para todos os
fins de direito da Empresa Brasileira
de Telecomunicações - EMBRATEL.
IV - E' vinculada ao Ministério
das Comunicações e subsidiária da

Telecomunicações
-

Brasileiras S. A.

TELEBRAS.

V - Poderá ter, como acionistas,
pessoas físicas ou jurídicas, brasrleíTas.
Parágrafo único. A ata da Assem-

bléia-Geral Extraordinária de
que
trata este as-tdgo será publicada no
Diário Oficial da União e arquivada,
por cópia autêntica, no Registro do
Comércio.
Art. 5° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrárro.
Brasília, 2 de agosto de 1972;
151.° da Independência e 84.0 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Eygirw C. Corsetti

DECRETO

N.O

AGOSTO

70.914
DE 1972

DE

2

DE

Dispõe sobre a constituição da sociedade de economia mista Telecomunicações Brasileiras S. A. - ••••.
TELE·BRAS. e dá outras providências.

o Presidente da República, usando
.das atribuições que lhe confere o arDECRETO N9 70.915 -

tigo 81, item 111, da Constituição, e
tendo em vista a Lei no 5.792, de 11
de julho de 1972, decreta:
Art. 1.0 Fica o Ministro de Estado
das Comunicações a u t 01' i z ad o a
constituir a sociedade de -conomia
mista Telecomunicações Brasileiras
S. A. - TELEBRAS, na forma da
Lei nv 5.792, de 11 de julho de 1972.
§ 1.0 O representante da União nos
atos constitutivos da sociedade, designado pelo Ministro de Estado das Comunicações. elaborará o projeto do
respectivo Estatuto.
§ 2.° Precedendo aos atos constitutivos da Telecomunicações Brasileiras
S. A. - TELEBRAS, o Ministro de
Estado das Comunicações providenciará o arrolamento dos bens, direitos
e ações a que se refere o item I, do
artigo 5.°, da Lei n.v 5.792, de 11 de
julho de 1972, para serem avaliados
por comissão de peritos, na forma
estabelecida na citada Lei.
Art. 2.0 O Ministro de Estado das
Comunicações aprovará a constituição da. Sociedade, bem como os seus
aros constitutivos, que deverão constar da ata de sessão pública, a ser
realizada com essa finalidade.
Parágrafo único. A ata de que trata este artigo será publicada no DiáTio Oficial da União, em anexo ao
ato de aprovação da constituição da
Sociedade.
Art. 3Q Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasilía, 2 de agosto de 1972;
151.° da lndependência e 84.° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Hygino C. Corsetti
DE 3 DE

AGOSTO

DE 1972

Dispõe sobre a execuçâo do Prctocoía Adicional Revisório do Programa de
uuieroçao do 1J..1uste fie Ccmptementaçào n° 16, sobre produtos das indústrias Químicas Derwadas do Petróleo, concluído entre a Argentma, o
Brasil, o .r,Uxico e a ~T enezueui,

o .Presídente da República, usando das atribuições que lhe confere
.artígo 81, item In. da Constituição, e

o
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Considerando que o Tratado de Montevidéu, aprovado pelo Decreto Legístatt la de 3 de fevereiro de HHH que criou a Associação Latino-Americana
de Livre Comercio prevê, DO seu Artigo 16, a celebração de Ajuste de Complenemtação par setores industriais, matéria essa regulamentada pelas Resoluções Jr:; (1), 16 (1) e 99 (1V) das Conferências das Partes Contratantes
de 'I'rata-tc ;
Consvte-ando que. de acorde com o disposto nos artigos 40 do Ajuste de
Cornpiementacao {li Setor das Indústrias Químicas Derivadas do Petróleo
posto em vigor, no Brasil, pelo Decreto nv 68.541 de 26 de abril de 1971, os
Gover lOS ce Argen-ma, do Brasü do México e da Venezuela deverão revisar
anualmente o programa de liberação contido no Alexo 1 do Ajuste mencionado.
Consroerando que os Plenipotenciários da Argentina, do Brasil, do México f; da venezuela, com base nca dispositivos acima citados, assinaram em
Montevidéu. no dia 10 de ctezembrc de 1971. Protocolo Adicional Revisórto do
Programa de Liberação do Ajuste de Complementação sobre produtos do
Setor das Inoustrtas cutnccas Derivadas do Petróleo, decreta:
Art. 1'i A partir de 10 de janeiro de 1972. a importação dos produtos constantes do Protocolo Adicional anexo a este Decreto, originários da Argentina.
do México, da Venezuela c dos parses considerados de menor desenvolvimento
econômícc reratavo: .souvte. Equador e Paraguai, ficam sujeitos aos gravames e restnçoes não-alfandegárias estipulados no seu Anexo único, obedecidas as c.áusuias e condições estabelecidas no citado Protocolo.
Parágrarc único. As disposições deste Decreto não se aplicam às importaçoes prcvententes dos países membros da ALALC não mencionados neste
artigo.
Art. 210 O Ministério da Fazenda tomará, através dos órgãos competentes. as peovídêncías eventualmente necessárias ao cumprimento do disposto
neste Decreto,
Art. 3Y Ao Comissão Nactonal para os Assuntos da ALALC, criada pelo
Decreto nv 52.087, de 31 de maio de 1963, e reestruturada pelo Decreto oúmero 60.~87, de 11 de julho de 1967, 'acompanhará, através da Carteira de Comércío Exterior dC' Banco do Brasil S. A., a execução do Protocolo anexo,
sugerindo as medidas julgadas necessárias ao seu fiel cumprimento.
Art. 4" () presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as -tíspcsicões em contrário.
Brasíüa, o de agosto de 1972; 151 <{ da Independência e 84 0 da República.
EMíLIO G .

.r.. 1EDICI

l\11ano Gibson Bcrboea
Antónzo Dettrm: Netto

o

anexo mencionado no art. 19 foi publicado no D.O. de 7-8-72.

DECRETO N° 70.916 -

DE 3 DE AGOSTO DE 1972

Dispõe sobre a execução do Protocolo Adicional Ampliatório do Setor Industrial do úJuste de Coraptementação nO 16 sobre produtos das Indústrias
Químicas Derivadas de Petaóteo, concluído entre a Argentina, o Brasil,
o MencD e a V...:nezuela.

o Presidente de República, usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição. e

Considerando que o Tratado de Montevidéu, aprovado pelo Decreto Legislativo de 3 de fevereiro de 1961, que criou a Associação Latino-Americana
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de Livre Comércio, prevê, no seu Artigo lQ. a celebração de Ajuste de Complementação por setores industriais, matéria essa regulamentada pelas Resoluções 15 (D, 16 (I) e 9\.1 (IV) da Conferência das Partes Contratantes do
Tratado.
Considerando que os Plenipotenciários da Argentina, do Brasil, do Méxi-

co e da Venezuela, com base nos dispositivos acima citados, assinaram em

Montevidéu, no dia lC de dezembro de 1971, Protocolo Adicional AmpEatório
do campo) abrangido pelo Ajuste de Complementação sobre produtos das
In -tústrías Qüimicas Derivadas de Petróleo, posto em vigor no Brasil, pelo
Decreto n- 68.541, de 26 de abril de 1971;

Considerando que, em cumprimento do artigo 17 do Tratado de Montevidéu, e nos termos do Artigo 18 da Resolução 99 (IV), o Comitê Executivo
Permanente ca ALf.. LC, pela Resolução 256, de 14 de janeiro de 1972, declarou as disposições do Presente Protocolo Adicional compatíveis com os prtneretos do Tratado;
Considerando que o presente Protocolo Adicional deverá entrar em vigor
trinta dias após ter sido declarada sua compatibilidade, segundo dispõe o seu
artigo 41', decreta:
Art . .'.0 A partir de 14 de fevereiro de 1972, as importações dos produtos
especificados no ar'ago 1" do Protocolo anexo a este Decreto, originários da
Argentina, do México, da Venezuela e dos países considerados de menor desenvolvimento econômico relativo. Bolívia, Equador e Paraguai, ficam sujeitas aos gravames e restrições não-tarifárias estipuladas no seu Anexo único,
obedecidas as cláusulas e condições estabelecidas no citado Protocolo.
Parágrafo único. As disposições deste Decreto não se aplicam às importações provenientes dos países-membros da ALALC 'não mencionados neste
artigo.
Art. 2" O Mímsterto da Fazenda tomará, através dos órgãos competentes, as providências eventualmente ne cessárías ao cumprimento do disposto
neste Decreto.
Art. 3" A Oomissào Nacional para os Assuntos da ALALC, criada pelo
Decreto n 52.087. de 31 de maio de 1963, e reestruturada pelo Decreto número 60.987, de l I de julho de 1967, acompanhará, através da Carteira de Comércio Exte:"IOr do Banca elo Brasil S. A., a execução do Protocolo anexo,
sugerindo as medínas JUlgadas necessárias ao seu fiel cumprimento.
Art. 40 O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contaãno.
Brasilia, 3 de agosto de 1972; 1510 da Independência e 84° da
República
EMíI,lO G. MÉDICI

Mario Gibson Barboza
Antonw Dectírn: Netto

O anexo mencionado no art. tv foípublícado no D;O. de 7-8-72.

DECRETO N.« 70.917 AGOSTO DE 1972

DE

3

DE

Autoriza a contratação de créditos externos e dá outras providências,

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o a, éigc
81, item lU, da Constituição, e tendo

em vista o disposto nas Leis '(' 1 518,
de 24 de dezembro de 1951, n) 4.(37,
de 6 de novembro de 1964, e no Decvoto-lei n- 1.095, de 20 de março de 1970,
decreta:
Art. 1.0 Fica o Ministro da Fazenda autorizado a contratar operação de
crédito externo, até o valor de CS$
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20.000.000,00 (vinte milhões de dólares) de principal, ou seu equivalente
em outras moedas, com Dat-Ichl
Kangyo Bank, Ltd., instituição financeira com sede no .Iapão, para
atender a custos locais das obras ctvas
de renovação e modernização dos portos de Santos, Paranaguá e Rio Grande.

Parágrafo único. O Banco Central
do Brasil, na qualidade de gestor ela
operação de que trata este" artlgc, poderá repassar os recursos contratados
ao Departamento Nacional de P .)r~os
e 'vias Navegáveis - DNPVN, órgão
executor dos projetos, na forma do
cronograma o ser estabelectdo pelo
Ministro da Fazenda.
Art. 2° Fica o Departamento Nacional de Portos e Vias Navegáveis DNPVN autorizado a contratar com
fornecedores de equipamentos, fretadores e prestadores de serviços, operações até o valor de U8$ 36.586.231,00
(trinta e seis milhões, quint.antos P.
oitenta e seis mil, duzentos e trinta
e um dólares), ou seu equivalente em
outras moedas, para o reaparelhamento dos portos mencionados no artigo
primeiro.
Art. 3° Fica o Ministro da Fazenda
autorizado a conceder a garantia do
Tesouro Nacional aos créditos que,
com base na autorização dada no artigo anterior, forem c -itratados pcío
Departamento Nacional de Portos e
Vias Navegáveis - DNPVN.
Art. 4" O Departamento Nacional
de Portos e Vias Navegáveis e o Ministério do Planejamento e Ccordenaç ã o Geral deverão incluir nos futuros
orçamentos as parcelas necessárias à
amortização do principal e demais encargos das operações financeiras de
que trata este Decreto.
Art. 5° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasüía, 3 de" agosto de 1972;
1511' da Independên841':1,
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio Delfim Netto
Mário David Andreazza
João Paulo dos Rc

venoso

DECRETO N° 70.918 AGO'3'l'O DE 1972

DE

3

DE

Concede à Mmeractio Sam-Minas Limitada o direito· de lavrar minério
de ferro no município de ttauaucçu, Estado de Minas Gerais.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
81, item IIl, da Constituição, nos termos do Decreto-lei n- 227, de 28 de
fevereiro de 1967 (Código de Mineração), alterado pelo Decreto-lei número 318, de 14 de março de 1967,
decreta:
Art. 1° Fica outorgada à Mineração Sem-Minas Ltda. concessão para.
lavrar minério de ferro, em terrenos
de sua propriedade, no lugar denominado Retiro da Samambaia, distrito e município de Itatíaíuçu, Estado de Minas Gerais, numa área de
trinta e quatro hectares e sessenta
e quatro ares (34,64 ha) , delimitada.
por um polígono irregular, que tem
um vértice a trezentos e noventa e
oito metros (398m), no rumo verdadeiro de trinta e sete graus noroeste
(379 NW), do canto noroeste (NW),
da casa sede da Fazenda de propriedade de Laita S.A. e os lados fi, partir desse vértice, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: setecentos e vinte metros (720m). norte (N); vinte metros (20m). oeste
(W); quarenta metros (40m), norte
(N); vinte metros (20m), oeste (W);
cinqüenta metros (50m) , norte (N);
vinte metros (20m), oeste (W); cinqüenta metros (50m) , norte (N) ;
cento e oitenta metros (l80m) , oeste
(W); vinte metros (20m), sul (8);
sessenta metros (BOm), oeste (W);
Vinte metros (20m), sul (8); quarenta
metros (40m), oeste (W); trinta metros (30m), sul (8); quarenta metros (40-m) , oeste
(W);
cinqüenta
metros (50m), sul (S); quarenta metros (40m), oeste (W); oitenta metros (80m), sul (S); cento e vinte
metros (120m), oeste (W); cento e
vinte metros (120m), sul (8); vinte
metros (20m), leste (E); cinqüenta
metros (SOm), sul (8); vinte metros
(20m), leste ) E) ; cinqüenta metros
(50m), sul (S); quarenta metros
(40m), leste (E) ; sessenta metros
(60m), sul (S); quarenta metros
(40m) , leste (E); cinqüenta metros
(50m), sul (8)
quarenta metros
(40m), leste (E) cinqüenta metros
(SOm), sul (S)
quarenta metros
(40m), leste (E) duzentos e oitenta
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metros (280m), sul

(8);

trezentos e

quarenta metros (340m), leste (E).
Esta concessão é outorgada median-

te as condições constantes dos artigos 44, 47 e suas alíneas e 51 do Código de Mineração, além de outras

constantes do mesmo Código, não expressamente mencionadas neste Decreto.
Parágrafo único. Esta concessão
fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto-lei
n- 51.726, de 19 de fevereiro de 1963,
e da Resolução n- 3, de 30 de abril
de 1965, da Comissão Nacional de
Energia Nuclear.

Art. 2" O concessionário fica obrigado a recolher aos cofres públicos,

na forma da Lei, os tributos devidos
à úníão, em cumprimento do dispos-

to no Decreto-lei n'' 1.038, de 21 de
outubro de 1969.

Art. 3° Se o concessionário não
cumprir qualquer das obrigações que
lhe incumbem, a concessão para lavrar será declarada caduca ou nula,
na forma dos artigos 65 e 66 do Código de Mineração.
Art. 4° As propriedades vizinhas
estão sujeitas as servidões do solo e
subsolo para fins de lavra. na forma
do artigo 59 do Código de Mineração.
Art. 5° A concessão de lavra terá
por título este Decreto, que será
transcrito no livro C - Registro dos
Decretos de Lavra, do Departamento
Nacional da Produção Mineral, do
Ministério das Minas e Energia.
Art. 6° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
IDNPM - 268-63).
Brasília, 3 de agosto de 1972;
151° da Independência e 84° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO N° 70.919 AGOSTO DE 1972

DE

3

DE

Declara sem efeito o Decreto número
59.555, de 11 de novembro de 1966.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item rr, da Constituição, nos

termos do Decreto-lei n« 227, de 28
de fevereiro de 1967 (Código de Mineração), alterado pelo Decreto-lei
n'' 318, de 14 de março de 1967, e
tendo em vista o que consta no processo DNPM 3.316-53, decreta:
Artigo único. Fica declarado sem
efeito o Decreto número 59.555, de 11
de novembro de 1966, que concedeu à
Companhia Estanífera do Brasil S.A.
o direito de lavrar cassiterita, em
terrenos de sua propriedade, no lugar denominado Fazenda Pau D'óleo,
distrito e município de Itínga, Estado de Minas Gerais. (DNPM 3.316,
de 1953).
Brasília, 3 de agosto de 1972;
151° da Independência e 84° da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO N." 70.920 AGOSTO DE 1972

DE 3

DE

A utoriza o funcionamento da Escola
de Serviço Social de Araraquara ~
São Paulo.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o <::'7tigo 81, item III, da Constituição, de
acordo com o artigo 47 da Lei número 5.540, de 28 de novembro de 1968,
alterado pelo Decreto-lei n,v 842, de
9 de setembro de 1969 e tendo em
vista o que consta do Processo número 1.882-70-CFE, do Ministério da
Educação e Cultura, decreta:

Art. 1.9 Fica autorizado ,J funcionamenta da Escola de Serviço Social de
Araraquara, com o curso de e ervíço
Social, mantida pela Sociedade Brasileira de Educação e Instrução, com
sede na cidade de Araraquara, Estado de São Paulo.
Art. 2.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, 'revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 3 de agosto de 1972:
151.° da Independência e 84.° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Confúcio Pamplona
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DECRETO N.O 70.921
AGOSTO DE 1972

DE

3

DE

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

o Presidente da República, usando
da" atribuições que lhe confere o artigo 81, item lU, da Constituição, e
tendo em vista o que dispõem o artigo 99, § 2.°, do Decreto-lei n.s 200,
de 25 de fevereiro de 1967, e o arttgo 2.° do Ato Complementar n." 5Z,
de 2 de maio de 1969, decreta:
Art. 1.0 Ficam redistríbuídos. na
forma abaixo indicada, os seguintes
cargos, com os respectivos ocupantes:
I - Do Quadro de Pessoal - Parte
Permanente - do Ministério da Educação e Cultura para idênticos Quaaro e Parte da Superintendência do
Desenvolvimento da Pesca, mantido o
regime jurídico do servidor, um cargo de Professor de Praticas Educativas, código EC-Sl1.19, ocupado por
Raimundo Nonato Lopes;
II - Do Quadro de Pessoal - PMte Permanente do Departamento
Administrativo do Pessoal Civil para
idênticos Quadro e Parte do Ministério da Educação e Cultura:
a) um cargo de Bibliotecário, código EC-101.2D.B, ocupado por Maria
da Glória Carvalho Raindo;
b) um cargo de Porteiro, código ..
GL-3DZ.9.A, ocupado pOT João Baptista de Souza e Silva;
c) dois cargos de Oficial de Administração, código AF-Z01.12.A, ocupados por Arlete Reis Lopes e Maria
Helena de Oliveira Vieira;
d) um cargo de Auxiliar de Portaria, código GL-303.8.B, ocupado por
Ataliba Ribeiro;
e) um cargo de Auxiliar de Portaria, código GL-303. 7 . A, ocupado por
Antônio da Fonseca Torres;
f) um cargo de Auxiliar de Bibliotecário, código EC-1DZ. 7 .A, ocupado
por Maria de Lourdes Pinho Araujo;
In - Do Quadro de Pessoal - Parte Suplementar do Ministério do
Trabalho e Previdência Social para
idêntico Quadro do Departamento
Nacional de Estradas de Rodagem,
mantido o regime juvídíco do servidor, um cargo de Armazenista, código
AF-lü2.8.A, ocupado por Carlos Maceió Machado;

::'0,,"

IV - Do Quadro de Pessoal - Parte Permanente - do Departamento
Administrativo do Pessoal Civil para
o Quadro único de Pessoal da Universidade Federal do Rio de Janeiro,
mantido o regime jurídico dos servidores:
a) um
cargo de Contador, código
TC-3D2.22.C, ocupado por João Gomes Pinto;
b) um cargo de Oficial de Administração, código AF-201.16. C, ocupado
por Edison Lyra;
c) um cargo de Auxiliar de Portaria, código GL-303.8.B, ocupado por
Dermevll Muniz da Silva;
d) um cargo de Auxiliar de Portaria, código GL-3D3. 7 .A, ocupado por
Carlos da Silva Bellinha:

V - Do Quadro de Pessoal do extinto Departamento dos Corretos
e
Telégrafos, atual Bmprêsa Brasileira
de Correios e Telégrafos, para o Qua~
dro de Pessoal - Parte Permanente
do Departamento Admmistra.tdvo
do Pessoal Civil. um cargo de Oficial
de Administração, código AF-201.16.C,
ocupado por Priscila Alvarenga da
Rocha Pombo;
VI - Do Quadro de Pessoal - Parte Permanente - do Departamento
Nacional de Obras Contra as Secas
para idênticos Quadro e Parte do Ministério dá Educação e Cultura, mantido o regime jurídico do servidor, um
cargo de Almoxarife, código
AF-101.14.A, ocupado por Nelson
Fernando de Oliveira;
VU - Do Quadro de Pessoal da
extinta Comíssâo do Vale do São
Francisco, atual Superintendência do
Vale do São Francisco, para o Quadro de Pessoal - Parte Permanente
- do Ministério da Marinha, mantido o regime juridico do servidor, um
cargo de Assistente Jurídico, ocupado
por Carlos AlbeTto Cincurá de Andrade e Silva;
VIII - Do Quadro de Pessoal do
extinto Departamento dos Correios e
Telégrafos, atual Empresa Brasileira
de Correios e Telégrafos, para o Quadro único de Pessoal da Universidade Federal de Alagoas. mantido o Tegime jurídico do servidor, um cargo
de Engenheiro, código TC-602.22.B,
ocupado por Augusto Alves dos Santos;
IX - Do Quadro de Pessoal do extinto Departamento dos Correios e
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Telegráfos, atual Empresa Brasileira
de Correios e Telégrafos para o Qua-

dro de Pessoal -

Parte Permanente

- do Ministério do Trabalho e Previdência Social, um cargo de Telegrafista, código CT-2ü7 .14.B. transfor-

mando-o, simultaneamente, em Ofl-

cíal de Administração, código
.
AF-201.14.B, ocupado por Rômulo
Teixeira Marinho;
X - Do Quadro de Pessoal do ex-

tinto Departamento

dos

Correios e

Telégrafos, atual Empresa Brasileira
de Correios e Telégrafos, para o Qua-

dro de Pessoal -

Parte Permanente

do Ministério da Educação e Cul-

tura, um cargo de Telegrafista, código
CT-207 .12 .A,

transformando-o,

sí-

multaneamente, em Oficial de Administração, código AF-201. 12. A. ocupado por Petrômo Fábio Pontice11i;
XI - Do Quadro de Pessoal do extinto Departamento dos Correios e
Telégrafos, atual Empresa Brasileira
de Correios e Telégrafos para c Qua~
dro de Pessoal ~ Parte Permanente
- do Ministério das Minas e Energia:
a) um cargo de Postalista, código
CT-2ü2.14.B, transformando-o, simultaneamente, em Oficial de Administração, código AF-201.14.B, ocupado
por Wanda Pereira Riccioppo;
b) um cargo de Postalista, código
CT-2ü2 .12. A, transformando-o, símultaneamente, em Oficial de Administração, código AF~201.12.A, ocupado
por Clovis de Oliveira;
XII - Do Quadro de Pessoal do extinto Departamento dos Correios e
Telegráfos, atual Empresa Brasileira
de Correios e Telégrafos para o Quadro Único de Pessoal da Universidade
Federal do Rio Grande do Norte,
mantido o regime jurídico do servidor, um cargo de Condutor de Malas.
código CT-213. 7 . A, transformando-o,
simultaneamente,
em Auxiliar de
Portaria, código GL-303. 7. A, ocupado
por Antônio Gomes de Lima;

XIII - Do Quadro de Pessoal do
extinto 'remtóno Federal de Roraima para o Quadro das Secretarias do
Ministério Público do Distrito Federal
e dos Territórios:
a) um cargo de Professor Ruralista, código EC-517. 9, transformando-o,
simultaneamente, em Datilógrafo, cô-

digo AF~503. 9. B, ocupado por Alcy
Coelho Pereira:
b) um cargo de Professor de Ensino
Pré-primário e Primário, código ....
EC-514 .11, transformando-o, simultaneamente, em Arquivista, código ....
EC-303 .11. C, ocupado por Maria Noélia do Nascimento e Brito;
XIV - Do Quadro de Pessoal d.o
extinto Departamento dos Correios e
'I'elegráfos, atual Empresa Brasileira
de Correios e Telégrafos, para o Quadro de Pessoal - Parte Permanente
~ do Ministério dos Transportes, um
cargo de Assistente de Administração,
código AF-602.14.A, ocupado por
Yvennia Rodrigues de Freitas;
XV - Do Quadro de Pessoal do extinto Departamento dos Correios e
'I'elegráfos, atual Emprêsa Brasileira
de Correios e Telégrafos para o Quadro de Pessoal das Secretarias do Ministério Público Federal, com lotação
em Brasília:
a) um cargo de Carteiro, código
CT-20S.12.B, transformando-o, símulteneemente, em Oficial de Admimstração código AF-201.12. A, ocupado
por Gilson Pimentel Lotti;
b) um cargo de Telegrafista, código CT-207.14. B, transformando-o, simultaneamente, em Oficial de Administração, código AF-2Ü1.14.B, ocupado por Inácio Correia Leite Júnior.
Art. 2.° O disposto neste ato não
homologa situação que, em virtude de
sindicância, inquérito administrativo
ou revisão de enquadramento, venha
a ser considerada nula, ilegal ou contrária às normas administrativas em
vigor.
Art. 3.<> Os ocupantes dos cargos
ora redistribuídos continuaeão a perceber seus vencimentos e vantagens
pelos órgãos de origem, até que os oiçamentos dos órgãos para onde foram
aqueles cargos movimentados oonsignem os recursos necessários ao pagamento das despesas resultantes (U)
cumprimento do disposto neste ato.
Art. 4.Q OS assentamentos tuncionaís
dos servidores mencionados no crtago
Lv serão enviados, no prazo de 30 dias,
a contar da publicação deste Decreto,
aOB órgãos de pessoal dos Ministérios
e Autarquias respectivos.
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Art. 5.° Este Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brastlia, 3 de agosto de 1972;
151.° da Independência' e 84.° da
República.
EMíLIO G. MÉDICI

Alfredo Buzaid
Adalberto de Barros Nunes
Mário David A ndreazíUI
L. F. Cime Lima
Confúcio Pamplona
Júlio Barata
Antônio Dias Leite Júnior
José Costa Cavalcanti
Huaino C. Corsetti

DECRETO N° 70.922 AGOSTO DE 1972

DE

3

3

DE

Concede à Carbonifera Alencastro
S.A. o direito de lavrar carvão mineral no município de Butiá, Estado do Rio Grande do Sul.

ereta:

DE

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição; e
tendo em vista o disposto no artigo
56 da Lei n- 4.881-A, de 6 de dezembro de 1965, e o que consta do Processo n'' 2.771-72 do Departamento
Administrativo do Pessoal Civil, decreta:
Art. 1° Fica retificado o Quadro
único de Pessoal da Universidade Federal Fluminense aprovado pelo Decreto n- 62.674, de 8 de maio de
1968, para incluir um cargo de Engenheiro, TC-602.22-B, com seu respectivo ocupante, José Webester da.
Rocha Gonçalves, do Quadro de Pessoal - Parte -ermanente - do Ministério da ~ducaçãc e Cultura.
Art. 2° O órgão de Pessoal da Universídade apostilar:' o título do servidor alcançado por este Decreto ou
o expedirá se não o possuir.
Art. 3° A despesa com a execução
do presente Decreto correrá à conta
das dotações orçamentárias próprias
da Universidade Federal Fluminense.
.Art. 4° Este Decreto entrará em
vigor na data Ie sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 3 de agosto de 1972
151° da Independência e 84° d~
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

DE

o Presidente da República usando
da atribuição que lhe confe~e o artigo 81, item IIl, da Constituição, nos
termos d? Decreto-lei n'' 227, de 28
de fevereiro de 1967 (Código de Mineração), alterado pelo Decreto-lei
n- 318, de 14 de março de 1967, de-

Rett/Zca o Quadro íTnico de Pessoal
da Universidade Federal Fluminense, e dá outras providências.

contaeio Pamplona

DECRETO N.O 70.923 AGOSTO DE 1972

Art. 10 Fica outorgada à Carbonífera Alencastro S. A. concessão para
lavrar carvão mineral em terrenos de
propriedade de José Correia da Silva
Nicanor Azzi Mul1er, Hermes da Si1~
va, Machado e outros, no lugar denominado Recreio, distrito e município
de Butiá, Estado do Rio Grande do
Sul, numa área de cento e vinte e
oito hectares sessenta ares e oitenta
e seis centíares (128,6086 ha), delimitada por um polígono irregular,
que tem um vértice a setecentos e
noventa e cinco metros (795m), no
rumo verdadeiro de setenta graus
nordeste (700NE), do poço de extração da Carbonífera Alencastro S.A.,
e os lados, a partir desse vértice, os
seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: cem metros (100rri), este
(E); oitenta e três metros e oitenta
centímetros (83,80m), norte (N); trezentos e dezoito metros (318ml, este
C~); cem metros ooon». norte (N);
cinquenta metros e noventa e cinco
centímetros (50,95m). este (E); cem
metros (lüürm , norte (N); cinquenta
metros e noventa e cinco centímetros
(50,95m) este (E); cem metros (100m)
norte (N); clnquenta metros e noventa e cinco centímetros (50,95m),
este (E); cem metros (100m), norte
(N); cinqüenta metros e noventa e
cinco centímetros (50,95m), este (E);
cem metros (lOOm), norte (N); oinquanta metros e noventa e cinco centímetros (50,95m). este (E); cem metros (100m), norte (N); ctnquenta
metros e noventa e cinco centímetros
(50,95m), este (E) ; cem metros
(100m), norte (N): cínquenta metros
e noventa e cinco centímetros
(50,95m), este (E); vinte metros
(20m). norte (N); dez metros e dezenove centímetros (10,19m), este
(E); vinte metros (20m), norte (N);
dez metros e dezenove centímetros
(10,19m), este (E); vinte metros
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(20m), norte (N); dez metros e de-

zenove centímetros (IO,19m), este
(E); vinte .netros (20m), norte (N);
dez metros e dezenove centímetros
(lO,19m), este (E); vinte metros
(20m), norte (N); dez metros e dezenove centímetros (lO,19m), este
(E); vinte metros (20m), norte (N);

dez metros e dezenove centímetros
(l0,19m), este (E); vinte metros
(20m). norte (N); dez metros e dezenove centlmc.ros (lO,19m), este

(E); vinte metros (20m), norte (N):
dez metros e dezenove centímetros

(lO,19m), este (EJ; vinte metros
(20m), norte (N); dez metros e dezenove centímetros (lO,19m), este (E)
vinte metros (20m), norte (N): dez

metros e dezenove centímetros (10,19)
este (E); vinte metros (20m), norte

(N); dez metros e dezenove centímetros (lO,19m), este (E); vinte metros
(20m), norte (N); dez metros e dezenove centímetros (IO,19m), este
(E); vinte metros (20m), norte (N);
dez metros e dezenove centímetros
(10,19m), este (E); vinte metros
(20m), norte (N); dez metros e dezenove centímetros (10,19m), este
(E); vinte metros (20m), norte (N);
dez metros e dezenove centímetros
(lO,19m), este (E) ; vinte metros
(20m), norte (N); dez metros e dezenove centímetros (lO,19m), este
(E); vinte. metros (20m), norte (N);
dez metros e dezenove centimetros
(10,19m), este (E); vinte metros
(20m), norte (N); dez metros e dezenove centímetros (10,19m), este
(E); vinte metros (20m), norte (N);
dez metros e dezenove centímetros
(10,19m), este íE); vinte metros
(20m), norte (N); dez metros e dezenove cent1metros {lO,19m), este
(E); vinte metros (20m), norte (N);
dez metros e dezenove centímetros
(10,19m), este (E); vinte metros
(20m), norte (N); dez metros e dezenove centímetros (10,19m), este
(E); vinte metros (20m), norte (N);
dez metros e dezenove centímetros
(IO.19m), este (E): vinte metros
(20m), norte (N); dez metros e dezenove centímetros {lO,19m), este
(E); vinte metros (20m), norte (N);
dez metros e dezenove centímetros
(10,19m), este (E); vinte metros
(20m), norte (N); dez metros e dezenove centímetros (IO,19m), este
(E); vinte metros (20m), norte (Nl;
dez metros e dezenove centímetros
(10,19m), este (E); vinte metros
(20m), norte (Nl ~ dez metros e dezenove centímetros (10,19m), este
(E); vinte metros (20m), norte (N);

de? metros E' dezenove centímetros
rto.rürm. este (E): vinte metros
(20m), norte (NI ~ dez metros e dezenove centimetros (lO,19m), este
(E); vinte metros (20m), norte (N);
dez metros e dezenove centímetros
(lQ,19m), este (E): vinte metros
(20m), norte (N) : dez metros e dezenove centímetros {10,19m1, este"
(E); vinte metros (20m), norte (N);
dez metros e dezenove centímetros
(lO,19m), este (E): vinte metros
(20m), norte (N) ; dez metros e dezenove centímetros (l0,19m), este
(E); vinte metros (20m), norte (NJ;
dez metros e dezenove centímetros
(lO.19m), este (E): vinte metros
(20m), norte (N) ~ dez metros e dezenove centímetros (lO,19m), este
(E); vinte metros (20m), norte (N);
dez metros e dezenove centímetros
(10,19m), este (E); vinte metros
?I")m), norte (N); dez metros e dezenove centímetros (l0,19m), este
(E): vinte metros (20m), norte (N);
dez metros e dezenove centímetros
(10,19m), este (E); vinte metros
'~()m), norte (N); dez metros e dezenove centímetros (lO,19m), este
(E); vinte metros (20m), norte (N):
dez metros e dezenove centímetros
(10,19m), este (E): vinte metros
(20m), norte (Nl; dez metros e dezenove centímetros (10,19m l, este
(E); vinte metros (20m), norte (N);
dez metros e dezenove centímetros
rtn.tamr, este (E): vinte metros
'")m), norte (N): dez metros e dezenove centímetros (lO,19m), este
(E); vinte metros (20m), norte (N);
dez metros e dezenove centímetros
(l0,19m), este (E): vinte metros
(20m), norte (N); dez metros e dezenove centímetros (lO,19m), este
(El; vinte metros (20m), norte (N);
dez metros e dezenove centímetros
(10,19m). este (E); vinte metros
(20m), norte <N) ~ dez metros e dezenove centimetros (l0,19m), este
(E); vinte metros (20m), norte (N);
dez metros e dezenove centímetros
(l0,19m), este (E); vinte metros
(20m), norte (N); dez metros e dezenove centímetros (lO,19m), este
(El; vinte metros (20m), norte (N):
dez metros e dezenove centímetros
(lO.19m). este (E): vinte metros
(20m), norte (N); dez metros e dezenove centímetros (10,19m), este
(El: vinte metros (20m), norte (N);
dez metros e dezenove centímetros
(10,19m), este (E); vinte metros
(20m), norte (N): dez metros e dezenove centímetros (lO,19m), este
(E); vinte metros (20m), norte (N);
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dez metros e dezenove centímetros
(lO,19m), este íE); vinte metros
(20m), norte (N); dez metros e dezenove centímetros (lO,19m), este
(E); vinte metros (20m), norte (N);
dez metros e dezenove centímetros
(lO.19m) , este <R): vinte metros
(20m), norte (N); dez metros e dezenove centímetros (lO,19m), este
(E); vinte metros (20m), norte (N);
dez metros e dezenove centímetros
t iü.Içrm.
este lE): vinte metros
(20m), norte (N). dez metros e dezenove centímetros (10,19m), este
(E); vinte metros (20m), norte (N);
dez metros e dezenove centímetros
(lO.19m). este (E): vinte metros
(20m), norte (N); dez metros e dezenove centímetros (lO,19m), este
(E): vinte metros (20m), norte (N);
oitenta e quatro metros (34m), este
(E); quinze metros e trinta e nove
centímetros (15,39). norte (N); vinte
metros (20m), oeste (W); quinze metros e trinta e nove centímetros
(15,39). sul (8); vinte metros (20m),
oeste (W); quinze metros e trinta e
nove centímetros (l5,39m). sul (8);
vinte metros (20 m), oeste (W):
quinze metros e trinta e nove centítros (15.39m), sul (8); vinte metros
vinte metros (20m), oeste (W);
quinze metros e trinta e nove centímetros (l5.39m), sul (8); vinte metros (20m), oeste (W); quinze metros e trinta e nove centímetros
(15,39m), sul (8); vinte metros (20m),
oeste (W); quinze metros e trinta e
nove centímetros (15,39m), sul (8);
vinte metros (20m), oeste (W); quinze metros e trmta e nove centtmetros (l5,39m), sul (8); vinte metros (20m), oeste (W); quinze metros e trmta e nove centímetros
t15,::l9), sul (8); vmte metros 20m),
OEste (W); qumze metros e trinta
e nove centímetros (l5,39m), sul
(o); vinte metros (20m, oeste (W);
quinze metros e trtnta nove centimetros 05,::l9m), sul (8); VInte metros (20m), oeste (W); quinze metros e trinta e nove ccnttmetros (15,39ml, sur (8); vinte metros (20), oeste (W); quinze metros e trinta
nove centímetros
(l5,39m), sul ~8): vinte metros (20m),
oeste (W); quinze metros e trinta e
nove centimetros 05,39m), sul (8);
vinte metros (20m), oeste (W);
quinze metros e trinta e nove centímetros (15,::l9mL eu: (8); vinte metros (20), oeste (W); quinze me-
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tros e trinta e nove centímetros
(15,39m), sul (8); vinte metros (20m),
oeste (W); quinze metros e trinta e
nove centímetros 05.39m), sul (8);
vinte metros (20m). oeste (W);
quinze metros e trinta e nove centímetros (lS,3!:lm) SI~l (8); vinte metros (20), oeste (W); quinze metros e trinta e nove centímetros
(15,39m). sul (8); vinte metros (20m).
oeste (W); quinze metros e trinta e
nove centímetros r15,39m). sul (8);
vinte metros (20m). oeste (W);
quinze metros e trinta e nove centímetros (15,3l~m). sul (8); vinte metros (20), oeste (Wl; quinze metros e trinta e nove centímetros
15,39m), sul (8); vinte metros (20m),
oeste (W); quinze metros e trinta e
nove centímetros (15.39m). sul (8);
vinte metros (20m). oeste (W);
quinze metros e trinta e nove centímetros (15,39rn); SUJ (8); vinte metros (20), oeste (W); quinze metros e trinta e nove centímetros
(15.39m), sul (8); vinte metros (20m),
oeste (W); quinze metros e trinta e
nove centímetros 05.39m), sul (8);
vinte metros (20m). oeste (W);
quinze metros e trinta e nove centímetros (l5.39m). :::U' (8): vinte metros (20m), oeste (W); quinze me':'
tros e trinta e nove centímetros
(l5,39m), sul (8); vinte metros (20m).
oeste (W); quinze metros e trinta e
nove centímetros 05.39ml. sul (8);
vinte metros (20m). oeste (W):
quinze metros e trinta e nove centímetros (l5,39m). 5U (8); vinte metros (20m), oeste (W); quinze metros e trinta e nove centímetros
05,39m), sul (8); vinte metros (20m),
oeste (W); quinze metros e trinta e
nove centímetros (15.39mL sul (8);
vir:te metros (20m), oeste (W);
quinze metros e trinta e nove centímetros (15.39m), suo (8); vinte metros (20). oeste (W) ; quinze metros
trinta e nove centímetros
(l5.39m). sul (8); vinte metros (20m),
oeste (W); quinze metros e trinta e
nove centímetros (l5.39m). sul (8);
vir:te metros (20m). oeste (W);
quinze metros e trinta e nove centímetros 05,39m). SIl (8); vinte metros (20m), oeste (W); quinze metros e trinta e nove centímetros
(15,39rn), sul (Q); vinte metros (20m),
oeste (W); quinze metros e trinta e
nove centímetros (15,39m), sul (8);
vinte metros (20m), oeste (W);
quinze metros e trinta e nove centímetros (l5,3~lm) sul (8); vinte metros (20m), oeste (W); quinze me -

e
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tros e trinta

p.

nove

centímetros

(l5,39m), sul (8); vinte metros (20m),

oeste

(W);

ouínse metros e trinta e

nove centímetros (15.39m), sul (8);

vinte metros (20m), oeste (VIl) ;
quinze metros e trinta e nove centímetros (15,39ni) , sul (8); vinte me-

tros (20), oeste (W); quinze metros e trinta e nove centímetros

(l5,39m), sul (8); vinte metros (20m),

oeste (W); Quinze metros e trinta e
nove centímetros 05,39m), sul (8);
vinte metros (20m), oeste (W);
quinze metros e trinta e nove centí-

metros (15,39rn), sul (8); vinte me-

tros (20m). oeste (W); quinze m-itros e trinta e nove centímetros
05.39m), sul (8); vinte metros (20m),
oeste (W); quinze metros e trinta e
nove centímetros (15,39m). sul (8);
vinte metros (20m), oeste (W):
oeste (W); trinta e oito metros e quarenta e cinco centímetros (38,45m),
sul (8); cínquenta metros (50 mj ,
oeste (W); trinta e oito metros e
quarenta e cinco centímetros (38,45m)
sul (8); cinquenta metros (50m),
oeste (W); setenta e seis metros e
noventa e seis centímetros (76,96m),
sul (8); cem metros (100m), oeste
(W); setenta e seis metros e noventa
e seis centímetros (76,96m), sul (8);
cem metros Clüüm), oeste (W): setenta e seis metros e noventa e seís
centímetros (76~96m), sul (8); cem
metros oeste (W); cento e vinte
e nove metros (129 m), sul (8);
cento e cinqüenta metros (150m), oeste (W); noventa metros (90m) , sul (8);
quarenta e seis metros e quarenta e
cinco centímetros (46,45m), oeste (W);
cem metros (100m), sul (8); quarenta e seis metros e quarenta e cinco
centímetros (46,45m), oeste (W); cem
metros (lOOm) , sul (8); quarenta e
seis metros e quarenta e cinco ccn-ãmetros (46,45m), oeste (W); cem rnetros (100m), sul (8); sessenta e sete
metros e vinte centímetros (57,20m),
oeste (W); sessenta metros e vinte e
oito centímetros (GO.28m), sul (8);
cem metros (lOOm), oeste (W); quarenta e dois metros (42m) , sul (8);
cínquenta e dois metros e sessenta e
nove centímetros (52,69m), este (E);
cínquenta metros (50m), sul (8); cinquenta e dois metros e sessenta e
nove centímetros (52,69m), este (E);
cinquenta metros (50m), sul (8)'
cínquenta e dois metros e sessenta é
n~)Ve centímetros (52,69m), este (E);
omquenta metros (50m), sul (8):

ExEcuTIvo

cínquenta e dois metros e sessenta e
nove centímetros ~52,69m), este (E):
cínquenta metros (50m), sul (8);
cinquenta e dois metros E' sessenta e
nove centímetros (52,69m), este (E);
cinquenta metros (50m). sul (8);
cinquenta e dois metros e sessenta e
nove centímetros (52,69ID), este (E);
cinquenta metros (50m), sul (8); cinquenta e dois metros e sessenta e nove centímetros (52,69m), este (E);
cínquenta metros (50m), sul (8); cinquenta e dois metros e sessenta e
nove centímetros (52,69m), este (E);
cinquenta metros (50m), sul (8). Esta concessão é outorgada mediante
as condições constantes dos artigos
44, 47 e suas alíneas e 51 do Código
de Mineração, além de outras estapulad.a no mesmo Código, não expressamente mencionadas neste Decreto.
parágrafo único. Esta concessão fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto número 51.726, de 19 de fevereiro de
1963, e da. Resolução n'' 3, de 30 de
abril de 1965, da Comissão Nacional
de Energia Nuclear.
Art. 20 A concessionária fica obrigada a recolher aos cofres públicos,
na forma da Lei, os tributos devidos
à União, em cumprimento do disposto no Decreto-lei n" 1.038, de 21 de
outubro de 1969.
Art. 30 Se a concessionária não
cumprir qualquer das obrigações que
lhe incumbem, a concessão para lavrar será declarada caduca ou nula,
na forma dos artigos 65 e 66 do Código de Mineração.
Art. 40 As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões do solo e
subsolo para fins de lavra, na forma
do artigo 59 do Código de Mineração.
Art. 50 A concessão de lavra terá
por título este Decreto, que será
transcrito no livro C - Registro dos
Decretos de Lavra, do Departamento
Nacional da Produção Mineral, do
Ministério das Minas e Energia.
Art. 60 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
(DNPM-l. 709-63).

Brasília, 3 de agosto de 1972;
1510 da Independência e 840 da.
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior
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DE

Concede à Industrial Extrativa Mármore Azul ~ M ARMAZUL Ltda. ~ o
direito de lavrar quartzito azul no
município de Boquira. Estado
da
Bahia.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
81, n." IH, da 'Constituição, nos termos do Decreto-lei n.° 227, de 28 de
fevereiro de 1967 (Código de Mineração), alterado pelo Decreto-lei n." 318,
de 14 de março de 1967, decreta:
Art. 1.9 Fica outorgada à meustrial Extrativa Mármore Azul MARMAZUL Ltda. concessão para lavrar quartzito azul, em terrenos de
propriedade de Venâncio Pereira de
Brito, Betulino Manoel de Souza,
Francisco Cornélio de Souza, suvene
Rodrigues da Mata e Fausto Rodrigues da Mata, no lugar denominado
Sítio da Barra, distrito de Bocuituba,
município de Boquira, Estado da Bahia, numa área de quatrocentos e trinta hectares e cinqüenta ares
.
(430,SOha), delimitada por um polígono irregular, que tem um vértice a
mil seiscentos e sessenta metros
(l. 660m); no rumo
verdadeiro de
oitenta e quatro graus trinta minutos
sudoeste (84°30'SW), da confluência
do córrego Sítio Novo com o riacho
São Marcos e os lados a partir desse
vértice, os seguintes comprimentos e
rumos verdadeiros: cinqüenta metros
(SOm), oeste (W); setecentos metros (700m), norte (N); setecentas metros (700m), oeste (W); duzentos e
cinqüenta metros (250m), sul (S);
cinqüenta metros (50m), este (E);
novecentos
e
cinqüenta
metros
(9S0m), sul (S); cinqüenta metros
(50m), este (E); novecentos e cinqüenta metros (9S0m), sul (S); cinqüenta metros (SOm), este (E); novecentos e cinqüenta metros (9S0m),
sul (S); cinqüenta metros (SOm), este
(E); novecentos e cinqüenta metros
(9S0m), sul (8); cinqüenta metros
(SOm), este (E); mil metros (1.000m).
sul (8); cinqüenta metros (50m), este
(E); novecentos e cinqüenta metros
(9S0m), sul (8); cinqüenta metros
(SOm), este (E); quatrocentos metros
(400m), sul (8); trezentos metros
(300m), este (E); cinqüenta metros
(SOm), norte (N); duzentos e cinqüenta metros (250m), este (E); cín-

qüenta metros (SOm), norte (N); cem
metros (100m), este (E); oitocentos e
cinqüenta metros (8S0m), norte (N);
cinqüenta metros (SOm), oeste (W):
mil metros (1.000m), norte (N); cinqüenta metros (SOm), oeste (W); mil
metros (1.000m), norte (N); cinqüenta metros (SOm), oeste (W); setecentos e cinqüenta metros (7S0m). norte (N); cinqüenta metros (SOm),
oeste (W); mil metros (1.000m), norte (N); cinqüenta metros (SOm), oeste (W); mil metros (1. OOOm), norte
(N). Esta concessão é outorgada mediante as condições constantes dos artigos 44, 47 e suas alineas e 51 do
Código de Mineração, além de outras estipuladas no mesmo Código,
não expressamente mencionadas neste Decreto.
Parágrafo único. Esta concessão
fica sujeita às estipulações do Regimento aprovado pelo Decreto número
51.726, de 19 de fevereiro de 1963, e
da Resolução n.v 3, de 30 de abril de
1965, da Comissão Nacional de Energia
Nuclear.
Art. 2.° O concessionário fica obrigado a recolher aos cofres públicos,
na forma da Lei, os tributos devidos
à União, em cumprimento do disposto
no Decreto-lei n.v 1.038, de 21 de
outubro de 1969.
Art. 3.°. Se o concessionário não
cumprir qualquer das obrigações que
lhe incumbem. a concessão para lavrar será declarada caduca ou nula,
na forma dos artigos 6S e 66 do Código de nflineração.
Art. 4.° As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra, na forma
do artigo S9 do Código de Mineração.
Art. S.o A concessão de lavra terá
por título este Decreto. que será
transcrito no livro C - Registro dos
Decretos de LaVTa, do Departamento
Nacional da Produção Mineral, do
Ministério das Minas e Energia.
Art. 6.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
revogadas as disposições em contrário.
(DNPM -

5.918-63.)

Brasília, 3 de agosto de 1972;
1S1.° da Independência e 84.° da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior
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DECRETO N° 70.925 -

ATOS

no

3

DE

DE

PODER ExECUTIVO

AGOSTO DE 1972

Alteru o Reçul-tmento da Administratração do Aeroporto Internacional

de Brasília.
O Presidente da República, usando

das atribuições que lhe confere (': a.rtigo 81, item IIl, da Constituição, e
e tendo em vista o Artigo 79 do De-

creto número 60.521, de 01 de março
de 1967, decreta:
Art. 1° O artigo 4° e o § 3° do ar .

tigo 12 do Regulamento aprovado pelo Decreto n'' 68.981, de 23 de julho

de 1971, passam a vigorar com a seguinte redação:
"Art , 4° A Administração do
Aeroporto Internacional de Brasília é subordinada diretamente ao
Departamento de Aviação Civil".
"Art. 12 .......•......•........
§

3° O substituto eventual

do

Diretor da Admfnístração do Aeroporto Internacional de Brasília
será designado pelo Diretor-Geral
do
Departamento de Aviação
Civil" .
Art. 2° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 3 de agosto de 1972;
151° da Independência e 84° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI
j _

Araripe Macedo

DECRETO N° 70. 926 ~ DE 3 DE
AGOSTO DE 1972
Concede à Companhia Brasileira de
Cobre o direito de lavrar minério de
cobre no municipio de Caçapava do
Sul, Estado do Rio Grande do Sul.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição> nos
termos do Decreto-lei n'' 227, de 28 de
fevereiro de 1967 (Código de Mineração), alterado pelo Decreto-lei n.o 318,
ue 14 oe março de 1967, decreta:
Art. 1° Fica outorgada à Companhia
Brasileira de Cobre concessão para lavrar minério de cobre, em terrenos de
sua propriedade e outros, no lugar de-

nominado Cerro dos Martins, distrito
e município de Caçapava do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, numa área
de quinhentos hectares (500 ha I delimitada por um retângulo, que tem um
vértice a novecentos e noventa metros (990 mj , no rumo verdadeiro de
quarenta e cinco graus sudoeste ...
(45° SWl da confluência do Galho do
Arroio Irapuá com a Sanga dos Martens e os Iados, a partir desse Vértice.
os seguintes comprimentos e rumos
verdadeiros: dois mil metros (2.000
m) , norte (N); dois mil e quinhentos
metros (2.500 m) , este (E). Esta concessão é outorgada mediante as condições constantes dos artigos 44, 47
e suas alíneas e 51 do Código de Mineração. além de outras estipuladas
no mesmo Código, não expressamente
mencionadas neste Decreto.
Parágrafo único. Esta concessão fica
sujeita às estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n" 51.126 de
19 de fevereiro de 1963, e da Resolução nv 3, de 30 de abril de 1965. da
Comissão Nacional de Energia Nu-

ctear .
Art. 2.9 A concessionária fica obrigada a recolher aos cofres públicos, na
forma da Lei, os tributos devidos à
União, em cumprimento do disposto
no Decreto-lei nv 1.038, de 21 de outubro de 1969.
Art .: 3'" Se a
concessionária não
cumprir qualquer das obrtgaçôes que
lhe incumbem, a concessão para lavrar será declarada caduca ou nula,
na forma dos artigos 65 e 66 do Código de Mineração.
Art. 4° As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de solo c
subsolo para fins de lavra, na forma
do artigo 59 do Código de Mineração.
Art. 5.9 A concessão de lavra terá
por titulo este Decreto, que será transcrito no livro C ~ Registro dos Decretos de Lavra, do Departamento Nacional da Produção Mineral, do Ministério das Minas e Energia.
Art. 6'" Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. (DNPM - 7.566-64).
Brasília, 3 de agosto de 1972;
151.9 da Independência e 84.9 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior
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DECRETO N." 70.927 AGOSTO DE 1972

DE

3

DE

Revoga o Decreto n." 43.945, de 3 ae
julho de 1958 e outorga concessão.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição,
e nos termos do' artigo 150 do Código
de águas, tendo em vista o que cons,
ta do processo número M1VIE ....
701.448-71, decreta:
Art. 1.0 E' outorgada à Líght
Serviços de Eletricidade 8. A. concessão para distribuir energia elétrica
no município de Rio das Flores, Estado do Rio de Janeiro, ficando autorizada a estabelecer os sistemas de
transmissão e distribuição necessários.
Art. 2.0 Os bens e instalações existentes em funçâo exclusiva dos serviços de energia elétrica ora concedidos, ficam desvinculados da concessão, não podendo ser efetivada sua.
retirada de serviço a não ser quando
da sua substituição por equipamento
equivalente a ser instalado pela nova
concessionária.
Art. 3.0 A concessionária fica obrigada a cumprir o disposto no Código
de Aguas, leis subsequentes e seus
regulamentos.
Art. 4.0 A presente concessão vigorará pelo
prazo de 30 (trinta)
anos.
Parágrafo único. Findo o prazo de
concessãc os bens e instalações que,
no momento, existirem em função dos
reverterão
à
serviços concedidos,
União.
Art. 5.0 A concessionária poderá
requerer que a concessão seja renovada mediante as condições que víerem a ser estipuladas.
Parágrafo único. A concessionária
deverá entrar com o pedido a que se
refere este artigo até seis (6) meses
antes de findar o prazo de vigência da
concessão, sob pena do seu silêncio
ser interpretado com desistência da
renovação.
Art. 6.0 Este Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, re-

vogado o Decreto n,» 43.945, de 3 de
julho de 1958 e demais disposições
em contrário.
Brasília, 3 de agosto de 1972;
1510 da Independência e 840 da
República.
EMILIO G.

MÉDICI

Antonio Dias Leite Júnior

DECRETO N.o 70.928
AGOSTO DE 1972

DE

3

DE

Declara de utilidade pública, para fins
de desapropriação, áreas de terra
destinadas à construção de uma
subestação no município de Valinhoe. no Estado de São Paulo.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
81, item IH, da Constituição, e tendo
em vista o disposto no artigo 151, letra b, do Código de Águas e no Decreto-lei n.v 3.365, de 21 de junho de
1941, decreta:
Art. 1.0 Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de desapropriação, as áreas de terra destinadas
à construção de uma subestação no
município de Valinhos, no Estado de
São Paulo.
Art. 2.0 As áreas de terra referidas no artigo anterior compreendem
aquelas constantes da planta de situação n." BX-8K-43490-8P, aprovada por ato do Diretor-Geral do Departamento Nacional de Aguas e
Energia Elétrica no processo MDAE 701. 070-72.

Art. 3.0 Fica autorizada a Companhia Paulista de Força e Luz a promover a desapropriação das referidas
áreas de terra, na forma da legislação vigente.
Parágrafo único. Nos termos do
art. 15, do Decreto-lei n." 3.365, de 21
de junho de 1941, modificado pela Lei
n.s 2.786, de 21 de maio de 1956, fica
a expropriante autorizada a invocar
o caráter de urgência no processo de
desapropriação, para fins de imissão
de posse das áreas de terra e benfeitorias abrangidas por este Decreto.
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Art. 4.° Este Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 3 de agosto de 1972;
151.0 da Independência e 84.0 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO

o

70.929 -

DE

3

DE

AGOSTO DE 1972

Dispõe sobre o registro, no Ministério
da Educação e Cultura, de professores de ensino de 2° grau e dá outras providências.

o

TIOr.

Presidente da República. usando

das atribuições que lhe conferem os
itens IH e V do artigo 81 da Constituição, decreta:

Art. 1° Fica instituído, no Mlnistério da Educação e Cultura, o registro
de professor de ensino de 2° grau (artigo

40

da

Lei n" 5.692, de 11 de

agosto de 1971), que se fará nos termos do presente Decreto e das normas e instruções a serem baixadas
pelo mesmo Ministério.
Parágrafo único. O Departamento
de Ensino Médio do Mínístértc da
Educação e Cultura exercerá a supervisão, coordenação e controle 10
registro de professor par- as disciplinas integrantes 10s curriculos do ensino de 2° grau, observado o disposto
no artigo 5° do Decreto nv 70.815, de
10 de julho de 1972.
Art. 2° Ficam estabelecidas 2
(duas) categorias de registro, identificadas por códigos, segundo a natureza da qualificação exigida aos
candidatos, dentre as especificadas no
art. 3°:
Registro "L"
Registro "S"
Art. 3° Constitui condição essencial
para pleitear registro de professor,
possuir o interessado um dos títulos
abaixo, revestidos das formalidades
legais:
I - Para registro "L", diploma de
licenciado conferido por Universidade,
Faculdade ou curso específico de formação de professores de ensino mé"lia.
I -

II -

II - Para registro "8", certificado
de aprovação em exame de suficiência obtido na forma da lei.
Art. 4° Excetuada a hipótese de
duas licenciaturas, não será permitido o registro em mais de três disciplinas, respeitado sempre o critério
de afinidade e ressalvado o disposto
em legislação anterior para professor
já registrado.
Art. 5° Fica prorrogada por 3 (três)
anos, a contar da vigência deste Decreto, a validade dos registros provi _ .
sórtos concedidos pelas extintas ,)ireterias de Ensino Comercial e de Ensino Industrial e pela Superintendência do Ensino Agrícola e Veterfnário do Ministério da Agricultura,
c?m fundamento na legislação anteParágrafo único. Findo esse prazo,
serao consíderaõoe caducos os certificados de registro a que se refere
este artigo e que não foram substituidos na forma prevista no artigo 3°.
Art. 6° Quando a oferta de professores Iega.lmente habilitados não
bastar para atender às necessidades
de ensino, poderá ser autorizado a
título precário e em caráter suplementar, pelo 'oeríodo de 1 (um) ano,
renovável por igual prazo, o exercício
do magistério a candidato que satisfaça os requisitos dos dispositivos que
regulam a matéria.
Art. 7° Será suspenso temporariamente ou cassado o registro do professor contra o qual, em processo regular e assegurada ampla defesa, fique provada a desídia no cumprimento do dever.
§ 1° A abertura do processo será.
determinada r-elo diretor do estabelecimento, por sua iniciativa ou mediante solicitação formalizada por autoridade pública ou por órgãos que
congreguem o corpo docente ou pais
e mestres.
§ 2° E' da competência do Diretor
do Departamento de Ensino Médio do.
Ministério da Educação e Cultura a.
aplicação das penalidades previstas
neste artigo.
§ 3° Na aplicação da pena serão
consideradas as circunstâncias de reincidência e gravidade da infração.
§ 4° Em qualquer caso, caberá recurso ao Ministro da Educação r- Cultura, dentro de 30 (trinta) dias a
contar da data do recebimento da
notificação do ato punitivo.

ATOS

no PODER

Art. 8° Os registros de professores
efetuados pelos órgãos próprios do
Ministério da Educação e Cultura e
pela extipta Superint.endência do. Epsino Agrícola e Veterinário do MInIStério da Agricultura, até a vigência
deste decreto, continuam válidos nas
condições em que foram concedidos,
assegurados a seus beneficiários os
direitos deles decorrentes.
Art. 9° Compete ao Ministro da
Educação e Cultura resolver os caSOS omissos no presente Decreto, ouvido o Conselho Federal de Educação,
no que couber.
DECRETO N<' 70,930 -
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Art. 10. Ficam revogados os Deeretos nv 20.406, de 15 de janeiro de
1946; n'' 27.848, de 2 de março de
1950; n" 42.054, de 19 de março de
1957, bem como outras disposições em
contrário ao presente Decreto, que
entrará em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 3 de agosto de 1972:
151.° da Independência e 84.° da
Repúblíca ,

EMÍLIO G. MÉDICI

contucio Pamplona
DE

3

DE AGOSTO DE

1972

Dispõe sobre junções çratitíctuias do Quadro de Pessoal do Ministério da
Educação e Cultura e dá outras providências.

o Preaidente de República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item lII, da Const.Ituição. e tendo em vista o disposto no artigo 11 da
Lei n° 3.nu. de 12 de julho de 1960; decreta:
Art. P Fica aprovada na forma do anexo a tabela discriminativa das
funções gratíffcadae integrantes de Quadro de Pessoal ~ Parte Permanente
- do Mírriscérro da Educação e Cultura, resultante da estrutura estabelecida
pelo Decreto n'' 70.716. de 14 de junho de 1972.
Art. 2° As transformações de que trata este Decreto, constantes do anexo.
somente se efetivarão com a publicação dos respectivos atos de provimento,
mantido, ate então, o preenchimento das funções gratificadas que figuram
na situação anterior da tabela ora aprovada.
ArL 3" A despesa com a execução deste Decreto será atendida pelos recursos orçamentárros próprios do Ministério da Educação e Cultura.
Art. 4° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasilla 3 de agosto de 1972; 151° da Independência e 84° da Repúblíca ,
EMÍLIO G. MÉDICI

Conjúcio Pamsiíona

--O anexo mencionado no art. l'? foi publicado no D.O. de 4-8-72.
DECRETO N° 70 _9::'1 -

DE

3 DE

AGOSTO DE

1972

Abre a Encargos Gerais da União o crédito suplementar de Cr$ 90.000.000.00
para retorço de cotação consignada no vigente Orçamento.

O Presidente da República. usando da atribuição que lhe confere G ar ~
tigo 81, item UI da Const-ituição, E' da autorização contida no arttgo 6~ ta.
Lei n'' 5.754, de 3 de dezembro de 1971, decreta:
Art. 1° Fica aberto a Encargos Gelais da União o crédito suplementarno valor de cr$ GO.OOO.OOO,OD (noventa milhões de cruzeiros) para reforço
de dotação orçamentária consignada ao subanexo 28.00, a saber:
28.00 Encargos Gerais da União
28; 05 Programas Esper-is.ís - Ministério do Pla-

nejamento e Cem denação Geral
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2806.1800.1G02

Programa de Redistrfbuíção de Terras e de
Estimulo a Agro-Indústria do Norte e do
Nordeste - PRoO'j ERRA
4.1.2. O Serviços em Regime de Programação Especial . . . . . . . .. .
.

Total .

0Q.OOC.OuCl

90.000.000

Art. 20 Os recu-ses necessários à execução deste Decreto decorrerão de
'anul-cçãc parcral de dotação orçamentária consignada no vigente Orçamento, ao subane,co 28.00, a saber:
1,00
:·8.00 Encargos Gerais da União
/J8.02 Recursos sob supervisão do Ministério do
Planejamento e Coordenação Geral
Atividade

~802 .180G,2003

3.2.6. O Reserva de Contingência

.

Total .

;]0.000.000

90,OOO.DOO

Art. 3 ES~G Decreto entrará em vigor na data de sua publl-iaçâc, revogadas as dlspos-côes em contrárto.
G

BTD::oüia,3 de

a15":~t.-o

de 1972; 1510 da Independência e 84° da

~~púb1ica.

E.,MiLIO G. ~[~,D(CI

Antônio Oet/im Netto
João Paulo dos Reis t-encso

DECRc:'rO N° 70. f,S2

-

DE

3

,DE AGOSTO DE

1972

Abre ao Ministério dos Transportes, em favor da Secretaria Geral e do Departamento de Administração, o crédito suplementar de
.
Cr$ 2.023.100,00, para reforço de dotações consignadas no vigente or-

çcmento,

Ü Presidente da República, usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item III da Constituição, lo: da autorização contida no artigo 6° da
Lei n'' 5.754, de 3 de dezembro de 1971, decreta:
Ar o , 1° Fica a.becto ao Mtnistcrío dos Transportes, em favor da Secretaria Geral c do Departamento de Administração, o crédito suplementar
no valor de Cr$ 2.023.100,00 (deis milhões, vinte e três mil e cem cruzeiros) , par" reforço de dotações orçamentárias consignadas ao subanexo 2700,
a sac cr:
1,00
"27(10 - MINISTltRIO DOS TRANSPORTES
2702 - Secretaria Geral
2702.011B.2003 Coordenação e Planejamento
Betortai
"3.1.3.2 - Outros ôervíços de Terceiros
.
500.000
20.0ÚO
.3.1.4. O - Encargos Diversos
.
20,000
4.1.4.0 - Material Permanente . .
.
2706 - Departamento de Acrmntstração
2706.0101. 1.013 Instalação dos Órgãos de Supervisão Ministerial em Brasília

117

ATOS Do PODER ExECUTIVO

3.1.3.2 -

Outros Serviços de Terceiros
.
Serviços em Regime de Programação Especial
.
Bquípamcntcs e Instalações
.
Material Permanente
.
2706.0111;.. 2016 - Coordenação dos Serviços Administrativos
3.1 .2. Ü - Materral de Consumo
.
3.1.3 .2 - Outros Serviços de 'I'erceíros
.
3.1.5.0 - Despesas de Exercícios Anteriores
.
4.1.3 O - Equipamentos e Instalações
.
4.1.4.0 - Material Permanente
.

4.1.2.(' 4.1. 3 O 4.1.4.ú -

Total

.

142.000
83.000
23.COQ
934.000

fll.2QO
3.000
11l3.000
16.300

63.600

3.023.100

Art . .20 Os recursos necessártce à execução deste Decreto decorrerão de
anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigente Orçamento ao subanexo 2700, a saber:
1,00
2700 - MJNISTERIO D03 TRANSPORTES
2702 - Secretaria Geral
Atividade - 2702.0108.2003
3.1.3.1 - Remuneração dos SEI viços Pessoais
.
540 OUO
27lJ13 - Departamento de Administração
Ativida-te - 2706.0101.2016
3.1.3.1 - Remuneração dos Serviços Pessoais
.
leo.ooo
2703 - Grupo de Estudos para Integração da Política de
Transpor.tes
Projeto - 2708.1602.1016
3.1.3.~ Outros Serviços de Ter ceíros .......•.............
J.383.100
Tetal . . .

.

2.023.100

Art. 3° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revoge.das as dlsposiçõe.s em contrár ío,
Brasllía, :i de agosto ce 1972; 1510 da Independência e 84° da República .
.E;M!I,:::o G. MÉDlCl

Aptónw Delfim Netto
Mano Davia Atuireazza
J('âo Paulo ace Reis 1Tel]oso
---'

DECRETO N9 70.933 -

DE

3

DE AGOSTO DE

1972

Abre ao Ministério da Agricultura o crédito suplementar de Cr$ 19.459.700,00,
para reforço sie aotoçoec conszgnadas no vigente Orçamento.

o Presidente da República.. usando das atribuições que lhe confere o
artigo 81, Item lII, da Constituição, e da autorização contida no artigo 69
da Lei no 5.754, de 3 de dezembro de 1971, decreta:
Art. 1Q Fica aberto ao Ministério da Agricultura, em favor das diversas
unidade-s orçamentárias, o crédito suplementar no valor de Cr$ 19.459.700,00
(dezenove milhões, quatrocentos e cinqüenta e nove mil e setecentos cruzei1'05) para reforço de dotações consignadas ao subanexo 13.00, a saber:
crs 1,00
13.0U - MINISTÉRIO DA AGRICULTURA
13. \H ~ Gabinete co Ministro
1301.0104.2001 - Assessoria Mmísteríal
3-.1.1.1 - Pessoal Civil
l12 - Despesas varíéveís
.
60.000
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3.1. 3.2 -- Outros Se-rviços de Terceiros
.
4.1.4.0 - Material PErmanente
1301.0203.2010 - Manutenção da Coordenação de Treinamento e Aperfeiçoamento de Pessoal
4.1.3.0 - Equipamentos e Instalações
.
4.1.4.0 - Material Permanente
,_
1301.0206.2006 - Desenvolvimento do Setor Agropecuário (Lei
Delegada no 8-62)
4.1.2. O - Serviços em Regime de
Programação
Especial
.
1301.0207.2008 - Desenvolvimento do Setor Agropecuário (Lei
Delegada nv 8-62)
4.1.2. O - Serviços em Regime de
Programação
Especial
.
1301.0208.2009 - Desenvolvimento do Setor Agropecuário (Lei
Delegada nc 8-62)
4.1.2. O - Serviços em Regime de
programação
Especial
.
0'0

••••••••••••••••••••

0.0

]3. C2 -

••••

100.000
40.000
20.000
20.000

8.100.000

1.100. COJ

700.200

Becretaría-Geral

1302.0201.2013 -

Manutenção da Coordenação de Informação
Rural
3.1.1.1 - Pessoal Civil
02 - Despesas Variáveis
.
3.1. 3.2 - Outros serviços de Terceiros
.
1302.0201.2022 - Planejamento, Organização e Controle da
Programação Setorial
3.1.3,.2 - Outros Serviços de Terceiros
.
4.1.2. O - Serviços em Regime de
Programação
Especial
.
1302.0201.2023 - Auxilios a Bntídades Internacionais
3.2.7.9-Diversas
.
1302.0202.2029 - Previsão de Safras
3.1. 3.2 - Outros Serviços de Terceiros
.
1302.0206.2028 - Extensão Rural a Cargo da Associação
Brasileira de Crédito e Assistência Rural -

35.000
30.000
429.000
150.000
50.000
150.000

ABCAR

3.2.7.9 1:3.0:1 :!.303. 020L 2014 3.2.7.2
03
13.05
1305.0809.2020

-

3.1.2.0
4.1.3.0
13.06
1306.0101.2021
3.1. 3.2
13.07
1307.0201.2029

-

x.t.1.1

02 3. L 3.2 1307 0206.2031 3.1. 3.2 4.1.2. O -

Diversas
.
Secretaria-Gera.l
Entidades Supervisionadas
Atividade a Cargo da Comissão de Financiamento da Produção - CFP
Entidades Federais
Outros Custeios
.
Divisão de Segurança e Informações
Assessoria
Relacionada
a
Segurança
Nacional
Material de Consumo
.
Equipamentos e Instalações
.
Departamento de Administração
Coordenação dos Serviços Administrativos
Outros Serviços de Terceiros
.
Departamento Nacional de Produção Animal
Coordenação dos Programas Ligados à
Produção Animal
Pessoal CIVi!
Despesas Variáveis
.
Outros Serviços de Terceiros
.
Desenvolvimento da Produção Arzímal
Outros Serviços de Terceiros
.
Serviços em Regime de
Programação
Especial
.

1.928.600

1. 039.700

12.000
35.000
250.000

20.000
200.000
34.500
29.900
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1307.0206.2034
3.1.3-.2
3.1.4.0
4.1.2.0

-

1307.0207.1004 4.1 : 2. O 13.08 1303.0202.2036 3.1.3.1' 1308.0202.2037 3.1. 3.2 -

4. 1.2. O -

1308.0202.2044 3.1. 3.2 -

4. 1. 2. O 13.11 1311.0201.2001 -

3. 1. 3.2 3.1. 4. O 1311. 0202..2002 3.1. 3.2 13.12 1312.0208.1012 3.1.3.1 13.141314.0201 .1017 4.1.1.0 1314.0201.2061 3.1. 3.2 13.15 13J5.0201.2069 3.1.1.1 02 3.1. 2. O 3.1.3.1 3.1. 3.2 13.16 1316.0201.2077 3.1.1.1 02 3.1.4.0 1316.0206.2085 4.1.2. O 1316.0207.1018 3.1.3.1 4.1.2.0 13.17 -

Inseminação Artificial
Outros serviços de Terceiros
.
Encargos Diversos
.
Serviços em Regime de Programação
Especial
.
Defesa Sanitária Animal
Serviços em Regime de Programação
Especial
.
Departamento Nacional de pesquisa Agropecuária
Pesquisas Zootécnicas e Agrostológfcas
Remuneração de Serviços Pessoais
.
Pesquisas e Experimentação Fitotécnicas
Outros Serviços de Terceiros
.
Serviços em Regime de Programação
Especial
.
pesquisas zoopatotógtcas
Outros Serviços de Terceiros
.
Serviços em Regime de Programação
Especial
.
Departamento Nacional de Serviços de
Comercialização
Coordenação e Fiscalização dos serviços
Auxiliares de Comercialização
outros Serviços de Terceiros
.
Encargos Diversos
.
Informação de Mercado Agrícola
Outros Serviços de Terceiros
.
Departamento Nacional de Meteorologia
Complementação da Rede Integrada de
Radiocomunicações
Remuneração de Serviços Pessoais
.
Diretoria do Território de Roraima
Construção da Sede da DEMA ~ Roraima
Obras Públicas
.
Coordenação e Fiscalização de Planos e
Projetos
Outros Serviços de Terceiros
.
Diretoria do Território de Rondônia
Coordenação e Fiscalização de Planos e
Projetos
Pessoal Civil
Despesas Variáveis
.
Material de Consumo
.
Remuneração de Serviços Pessoais
.
Outros Serviços de Terceiros
.
Diretoria Estadual do Acre
Coordenação e Fiscalização de Planos e
Projetos
Pessoal Civil
Despesas Variáveis
.
Encargos Diversos
.
Desenvolvimento da Produção Animal
Serviços em Regime de Programação
Especial
.
Defesa Sanitária Animal
Remuneração de Serviços Pessoais
.
Serviços em Regime de Programação
Especial
.
Diretoria Estadual de Alagoas

119

43.500
23.300
5.000
50.000

4.000
85.000
90.000
55.000
34.500

50.000
10.000
300.000

39.200
108.000
31. 000

7.000
4.300
31.000
5.000

16.400
1.300
16.400
25.200
62.500
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1317.0206.2094 4.1.2.0 -

Produção
Serviços
Especial
1317.0206.2098 - Plano de
Agua
4.1 . 2. O - Serviços
Especial

13..18 1318.0202.2105 4.1.2. O 1318.0206.2111 -

3.1.4.0 4.1.2. O 13.19 -

de Sementes Melhoradas
em Regime de
Programação
.
Utilização Racional do Solo e da
em

Regime

de

Programação
.

Diretoria Estadual do Amazonas
Pesquisas
Zootécnicas
e Agrostológfcas
Serviços em Regime de
Programação
Especial
.
Plano de Utilização Racional do Solo e da

Agua
Encargos Diversos

Serviços em Regime de
Especial
Diretoria Estadual da Bahia

37.000

20.000

14.600

.

4.000

Programação
.

30.000

1319.0201.2114 -

Coordenação e Fiscalização de Planos e
Projetos
3.1.3.1 - Remuneração de Serviços Pessoais
.
3.1.4.0 - Encargos Diversos
.
3.2.5.0 - Contríbuíçôes de Previdência Social
.
4.1.3.0 - Equipamentos e Instalações
.
1319.0202.2115 - Pesquisas e Experimentação Pltotécnicas
3. 1.3.1 - Remuneração de Serviços Pessoais
.
1319.0202.2116 - Pesquisas e Experimentação sobre Pedologla
e Fertilidade do Solo
3.1.3.1 - Remuneração de Serviços Pessoais
.
1319.0202.2118 - Previsão de Safras
4.1.2. O - Serviços em Regime de
Programação
Especial
.
1319.020'.2.2119 - Pesquisas zootecmcas e Agroatológlcas
3.1 .3. 1 - Remuneração de Serviços Pessoais
.
1319.0202.2127 - Informação de Mercado Agrícola
3.1. 3.2 - outros Serviços de Terceiros
.
1319.0206.2124 - Plano de Utilização Racional do Solo e da
Agua
3.1.4.0 - Encargos Diversos,
_.
4.1.2. O - Serviços em Regime de
Programação
Especial
.
1319.0207.1023 - Defesa Sanitária Animal
3. 1. 3.2 - outros Serviços de Terceiros
.
3.1.4. O - Encargos Diversos
.
1319.0208.1025 - Ampliação e Recuperação da Rede Meteorológica
3.1.3.1 - Remuneração de Serviços Pessoais
.
13.20 - Diretoria Estadual do Ceará
1320.0201.2127 - Coordenação e Fiscalização de Planos e
Projetos
3.1.3.1 - Remuneração de Serviços Pessoais
.
3.1.3;.2 - Outros serviços de Terceiros
.
1320.0202.2128 - Pesquisas e Experimentação Pitotécmcas
3.1.3.1 - Remuneração de Serviços Pessoais
1320.0202.2130 - Previsão de Safras
3.1.3.1 - Remuneração de Serviços Pessoais
1320.0202.2140 - Informação de Mercado Agrícola
3.1. 3.2 - Outros Serviços de Terceiros
.
1320.0206.2134 - Produção de Sementes Melhoradas
3.1.3.1 - Remuneração de Serviços pessoais
.

16.000
1.000
600
20.000
122.400
149.900
18.000
57.300
16.900
13.000
25.000
16.000
5.200
15.000

24.900
25.000
6.800
2.000
17.800
20.000
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Plano de Utilização Racional do Solo e da
Agua
3.1.3.1 - Remuneração de Serviços Pessoais
1320.0206.2137 - Desenvolvimento
da
Produção
Animal
3.1.3.1 - Remuneração de Serviços Pessoais
1320.0207 .1028 - Defesa Sanitária Animal
3.1.3.1 - Remuneração de Serviços Pessoais
1320.0207.2139 - Serviços Técnicos de Classificação e Inspeção de Produtos de Origem Animal
3.1.3.1 - Remuneração de Serviços Pessoais
.
13.21 - Diretoria Estadual do Espírito Santo
1321.0201.2140 - Coordenação e Fiscalização de Planos e
projetos
3,.1.1.1 - Pessoal Civil
02 - Despesas Variáveis
.
3.1.2.0 - Material de Consumo
..
3.1. 3. 2 - Outros Serviços de Terceiros
.
3.1.4.0 - Encargos Diversos
.
1321.0202.2141 - Pesquisas e Experimentação Fitotécnicas
3.1.3.2 - Outros serviços de Terceiros
.
1321.0206.2144 - Plano de Utilização Racional do solo e da
Agua
3.1.3.1 - Remuneração de Serviços Pessoais
.
1321.0206.2148 - Produção de sementes Melhoradas
3.1.3.1 - Remuneração de Serviços Pessoais
.
1321 0207.1030 - Defesa Sanitária Animal
3.1.2.0 - Material de Consumo
.
3.1. 3. ~ - OUtros Serviços de Terceiros
.
1321.0207.1031 - Combate às Doenças e Pragas da Lavoura
3.1.3.1 - Remuneração de Serviços Pessoais
.
1321.0207.2149 - Serviços Técnicos de Classificação e Inspecão de Produtos de Origem Vegetal
3.1. 3.2 - Outros Serviços de Terceiros
.
13.22 - Diretoria Estadual de Goiás
1322.0201.2151 - Coordenação e Fiscalização de Planos e
Projetos
4.1.3.0 - Equipamentos e Instalações
.
1322.0206.2158 - Plano de Utilização Racional do Solo e da
Agua
3. 1. 3. 1 - Remuneração de Serviços Pessoais
.
1322.0207.1034 - Combate à Febre Aftosa
3.1.2.0 - Material de Consumo
.
13.24 - Diretoria Estadual do Maranhão
1324.0201.2173 - Coordenação e Fiscalização de Planos e
Projetos
3.1.1.1 - Pessoa'! Oivll
02 - Despesas Variáveis
.
1324.0202.2178 - Previsão de Safras
3.1. 3 .2 - Outros Serviços de Terceiros
.
4.1.2.0 - Serviços em Regime de
programação
Especial
.
1324.0202.2186 - Informação de Mercado Agrícola
3.1. 3.2 - Outros Serviços de Terceiros
.
1324.0206.2179 - Desenvolvimento
da
Produção
vegetal
3.1.2. O - Material de Consumo
.
3.1.3.1 - Remuneração de Serviços Pessoais
.
3.1.4.0 - Encargos Diversos
.
1324.0206.2180 - Produção de Sementes Melhoradas
3.1.3.1 - Remuneração de Serviços Pessoais
.
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1320.0206.2135 -

28.500
7.000
27.300
1.800

40.500
75.000
35.000
5.000
13.900
12.000
9.500
7.000
25.200
3.000
9.300

123.000
2.003
59.300

12.000
2.300
5.800
10.000
9.000
3.400
2.000
10.200
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no
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Plano de Utilização Racional do Solo e da
Agua

3.1. 4. O 4.1.2.0 -

Encargos Diversos
.
Serviços em Regime de programação
Especial
.
1324.0207.1043 - Combate às Doenças e Pragas da Lavoura
3.1.2.0 - Material de Consumo
.
3. 1. 4. O - Encargos Diversos
.
13;.25 - Diretoria Estadual do Mato Grosso
1325.0201.2186 - Coordenação e Fiscalização de Planos e
Projetos
3.1.3.1 - Remuneração de Serviços pessoais
.
1325.0202.2188 - Pesquisas
Zootécnicas e
Agrostológicas
4.1.2. O - Serviços em Regime de
programação
Especial
.
1325.0202.2190 - Previsão de Safras
4.1.2.0 - Serviços em Regime de Programação
Especial
.
1325.0206.2192 - Desenvolvimento da Produção Vegetal
3.1.3.1 - Remuneração dos serviços Pessoais
.
1325.0206.2193 - Produção de Sementes Melhoradas
3.1.3.1 - Remuneração dos Serviços Pessoais
.
1325.0206.2194 ......:. Plano de utilização 'Racional do Solo e da
Agua
3.1.4.0 - Encargos Diversos
.
1325.0208.1051 - Ampliação e Recuperação da Rede Meteorológica
3.1.3.1 - Remuneração de serviços Pessoais
.
13;.26 - Diretoria Estadual de Minas Gerais
1326.0201.2199 - Coordenação e Fiscaltzaçao de Planos e
Projetos
3d.1.1 -- Pessoal Civil
02 - Despesas Variáveis
.
3.1.2.0 - Material de Consumo
'
.
3.1.3.2 - Outros Serviços de Terceiros
.
4.1.1.0 - Obras Públicas
.
4.1.3.0 - Equipamentos e Instalações
.
4.1.4.0 - Material Permanente
.
1326.0201.2214 - Coordenação e Supervisão das Atividades
do Ministério na 3:} Região
3·.1.1.1 - Pessoal cívü
02 - Despesas Variáveis
.
4.1.3.0 - Equipamentos e Instalações
.
1326.0202.2201 - pesquisas
zootécnícas e Agrostolôgtcas
.
3. 1. 3. 1 - Remuneração de Serviços Pessoais
1326.0202.2205 - Previsão de Safras
3.1. 3.2 - Outros Serviços de Terceiros
.
13,26.0202.2216 - Informação de Mercado Agrícola
3.1.3.2 - Outros Serviços de Terceiros
.
~326.0207 .2219 Manutenção dos Postos de Análise de Vinhos
4.1.2. O - Serviços em Regime de Programação
Especial
.
1326.0208.1055 - Ampliação e Recuperação da Rede Meteorológica
3.1.3.1 - Remuneração de Serviços Pessoais
.
13.27 - Diretoria Estadual do Pará
1327 0208.1059 - Ampliação e Recuperação da Rede Meteorológica
3.1.3.1 - Remuneração de Serviços Pessoais
13.28 - Diretoria Estadual da Paraíba

12.000
15.000
10.900
2.000

14.400
3.500
7.500
3.000
16.000
21.000
8.000

82.000
11.000
35.000
60.000
90.000
30.000

10.000
6.000
28.300
14.300
12.000
12.000
4.000

47.800
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1328.0201.1061 4.1.1. O 1328.0206.2233 4.1.2. O 1328.0206.2234

~

3.1.4.0 4.1.2. O 13 .30 ~
1330.0201.1070 4.1.1. O 1330.0206.2265 3.1.4.0 4.1.2.0 1330.0208.1075 3.1.3.1 13.31 1331.0206.2276 -

Construção do Edifício Sede da DEMA
Paraiba
Obras Públicas
.
Produção de Sementes Melhoradas
Serviços em Regime de Programação
Especial
.
Plano de Utilização Racional do Solo e da
Agua
Encargos Diversos
.
Serviços em Regime de Programação
Especial
.
Diretoria Estadual de Pernambuco
Construção do Edifício Sede DEMAPernambuco
Obras PÚblicas
.
Plano de Utilização Racional do Solo e da
Agua
Encargos Diversos
.
Serviços em Regime de Programação
Especial
' .
Ampliação e Recuperação da Rede Meteorológica
Remuneração de serviços Pessoais
.
Diretoria Estadual do Piauí
Plano de Utdlízaçâo Racional do Solo e da
Agua

3. 1.4, O 4.1.2. O 1::3 .32 -

1332.0201.2281 3..1.1.1 _.
02 3.1. 2; O 3.1.3.1 3.1. 3.2 1332 0202.2284 3.1.2. O 3.1.3.1 133-2.0202.2285 3.1.3.1 1332.0206.2289 -

Encargos Diversos
.
Serviços em Regime de Programação
Especial
.
Díretorra Estadual do Rio de Janeiro
Coordenação e Fiscalização de Planos e
Projetos
Pessoal Civil
Despesas Variáveis
.
Material de Consumo
.
Remuneração de Serviços Pessoais
.
Outros Serviços de Terceiros
.
Pesquisas zootécntcas e Agrostológrcas
Material de Consumo
.
Remuneração de Serviços Pessoais
.
pesquisas e Experimentação Fttctecmcas
Remuneração de Serviços Pessoais
.
Plano de Ut.ilízação Racional do Solo e da
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42.000
60.000
8.000
50.000

232.000
33.000
40.000
11.000

11. 000
40.000

80.000
50.000
37.000
30.000
100.000
44.000
30.500

Agua
3.1.3.1 1332.0206.2297 3.1.3.1 1332.0207.1079 3.1.3.2 4. 1 . 2. O 1332.0207.1080
3.1. 3..1
1332.0207.1081
3.1.3.1
1332.0207.2292

-

3.1.3.1 13.33 1333 0201.2294 3;.1.1.1 02 -

Remuneração de Serviços Pessoais
Inseminação Arbífícíal
Remuneração de Serviços Pessoais
Defesa Sanitária Animal
Outros Serviços de Terceiros
.
Serviços em Regime de
Programação
Especial
.
Combate à Febre Aftosa
Remuneração de Serviços pessoais
.
Combate às Doenças e Pragas da Lavoura
Remuneração de Serviços Pessoais
.
Serviços Técnicos de Classificação e Inspeção de Produtos de Origem Vegetal
Remuneração de Serviços Pessoais
.
Diretoria Estadual do Rio Grande do Norte
Coordenação e Fiscalização de Planos e
Projetos
'
Pessoal Civil.
Despesas Va-riáveis
.

9.100
10.000
10.000
46.000
20.700
2.000
5.000

8.000
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3.1.2.0 ~
3.1. 3.2 1333.0202.2295 4.1.2. O 1333.0206.2304 3.1.4.0 13.3,4 :334.0201.23l,l 3.1.3.1
1334.0202.2309
3.1.2.0
1334.0207.1087
4.1.2.0

-

1335,0202,2333 3. L 3.2 1335.0206,2328 3.1.2,0 3. 1 .3.2 -

3.1.4.0 1335.0207.1091 3. 1. .2. O 3.1.3.2 3.1.4.0 ]3.36 1336,0201.2332 3.1.1.1
02
3.1.3.1
1336,0206.2340

16.000
12.000

Remuneração de Serviços Pessoais
.
Pesquisas
Zootécnicas e Agrostológícas
Material de Consumo
.
Combate às Doenças e Pragas da Lavoura
Serviços em
Regime de
Programação
Especial
.
Diretoria Estadual de Santa Catarina
Coordenação e Supervisão das Atividades do
Ministério na 4ª' Região
Pessoal Civil
Despesas Varíàvels ••••......••....••..•.••
Previsão de Safras
Serviços em
Regime de Programação
Especial
.
Informação do Mercado Agrícola
Outros Serviços de Terceiros
,
.
Desenvolvimento
da
Produção
Animal
Material de Consumo""
,,,
.
outros Serviços de Terceiros .. ,."
,.
Encargos Diversos
,.,
,', ....•
Defesa Sanítárta Animal
Material de Consumo
.
Outros Serviços de Terceiros
.
Encargos Diversos ."
..
1 -íretorta Estadual de São Paulo
Coordenação e Fiscalização de Planos e
Projetos
Pessoal Civil
Despesas Variáveis
.
Remuneração de Serviços Pessoais
.
Plano de Utilização Racional do Solo e da
Agua
Encargos Diversos
.
Serviços em Regime de
Programação
Especial
,
, .....•......
Inseminação Art.ificial
Remuneração de Servíços Pessoais
Combate ao Cancro Citrico
Remuneração de Serviços Pessoais
Encargos Diversos
"
..
Defesa Sanitária Animal
Material de Consumo
.
Outros serviços de Terceiros
, ..
Encargos Diversos
.
Serviços em Regime de Programação
Especial
.
Combate às Doenças e Pragas da Lavoura
Remuneração de Serviços Pessoais
.
Outros Serviços de Terceiros
,
Serviços Técnicos de Classificação e Inspeção de Produtos de Origem vegetar
Remuneração de Serviços Pessoais
.

24.300

20.000

Projetos

,-

13.35 1335.0201.2332 3,.1.1.1
02
1335.0202.2324
4.1.2.0

Material de Consumo
.
Outros Serviços de Terceiros
.
Pesquisas e Experimentação Pltotécnicas
Serviços em Regime de
Programação
Especial
.
Plano de Utilização Racional do Solo e da
Agua
Encargos Diversos
'
.
Diretoria Estadual do Rio Grande do Sul
Coordenação €' Fiscalização de Planos e

-

3.1.4.0 4.1.2.0 1336.0206.2346
3.1 3.1
1336.0207.1093
3,1.3.1
3.1.4.0
1336.0207.1094
3.1.2.0
3.1. 3.2
3.1.4.0
4.1.2.0

-

1336.0207.1095
3.1.3.1
:3. 1. 3.2
1336.0207.2341

-

3.1.3.1 -

13.000,
24.0001

25.000'
20.200)

10.000
3.000,
3.000
1,2001
6.500'
6.500'
3.8001

61.000·
42.000
12.000'
30.000'
35.0001

2.000
38.300-,
20.000.
20.000
15.00D'
37.000
2.000·
1.000
10.000,
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1336.0207.2342 4.1 . 2. O 13. 37 ~
133;7.0201.1099 4.1.1.0 1337.0201.2343 -

3d.!.I 02 ~
3.1.3.2 1337.0202.2344 3.1 .2. O 3.1. 3.2 3.1.4. O 1337.0202.2345 3.1. 2. O 3:.1.3.2 3.1.4.0 4.1.2. O 1337.0206.2349
3.1.3.1
1337.0206.2350
3.1.3.1
1337.0206.2353

-

Serviços Técnicos de Classificação e Inspeção de Produtos de Origem Animal
Serviços em Regime de
Programação
Especial
_"
.
Diretoria Estadual de Sergipe
Construção do Edificio Sede da DEMA Sergipe
Obras Públicas
.
Coordenação e Físcalízaçâo de Planos e
Projetos
Pessoal Civil
Despesas Variáveis
.
Outros Serviços de Terceiros
.
Pesquisas e Experimentação Fitotécnicas
Material de Consumo
.
Outros Serviços de Terceiros
.
Encargos Diversos
.
Pesquisas Zootécnicas e
Agrostológtcas
Material de Consumo ..........•...........
Outros Serviços de Terceiros
.
Encargos Diversos
.
Serviços em Regime de
Programação
Especial
.
Produção de Sementes Melhoradas
Remuneração de Serviços Pessoais
.
Desenvolvimento da Produção Vegetal
Remuneração de Serviços Pessoais
.
Plano de Utilização Racional do Solo e da
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120.000

242.500

3.000
12.000
20.000
18.000
2.000
50.000
20.000
2.000
7.000
5.500
1.500

Agua

3.1.4.0 1337.0207.1100 ~
3.1.3.1 3.1.4.0 4.1.2. O ~

Encargos Diversos
.
Combate às Doenças e Pragas da Lavoura
Remuneração de Serviços Pessoais
.
Encargos Diversos
,
.
Serviços em Regime de
Programaçâc
Especial
"
.

11.000
1.500
1.000
3.000

TOTAL
19.459.700
Art. 29 Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão de
anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigente Orçamento ao subanexo 13.00, a saber:
o-s 1,00
13.00 - MINrSTl!:Rro DA AGRICULTURA
13.01 - Gabinete do Ministro
Atividade 1301 .O~?O2. 2004
4.1.2.0 - Serviços em Regime de Programação Especial ....
200.000
Atividade 13(11.0203.2010
3.1.3.1 - Remuneração de Servlçcs Pessoais
.
40.000
Atividade 1301. 0206. 2006
3.1.1.1 - Pessoal Civil
02 - Despesas Variáveis
.
170.000
3.1.3.1 - Remuneração de Serviços Pessoais
.
1.140.000
4.2.6.0 - Diversas Inversões Financeiras
.
6.790.000
Atividade 1301.0207.2008
3.1.1.1 - Pessoal Civil
02 - Despesas Variáveis
.
100.000
3.1.3.1 - Remuneração de Serviços Pessoais
.
1.000.000
Atividade 1301.0208.2009
3.1.1.1 - Pessoal Civil
.
02 - Despesas Variáveis
70.200
3.1.3.1 - Remuneração de Serviços Pessoais
.
430.000
13.02 - Secretaria (}eral
Atividade 1302.Ü201.2C13
3.1.2.0 - Material de Consumo
.
35.000
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3.1.4.0 -

Encargos Diversos

.

30.000

.
.

100.ÜÜO
200.000

Atividade 1302.0201.2022

3.1.1.1 02 3.1".2.0 -

Pessoal Civil
Despesas Variáveis
Material de Consumo
Atividade 1302.0202.2029

3.1.2.0 - Material de Consumo
3. 1. 4. O - Encargos Di versos . .

0.0

.

260.ÜOO
16.000

.

137.000
18.000

.

Attvídade 1302.0202. 203C

3.1.2.0 3. 1 .4. O -

13.03 -

Material de Consume

Encargos Di versos

.

Secretaria Geral

Entidades Supervisionadas
Atívídade 1303.0201.2014

3.2.7.2 01 13.04 -

Entidades Federais
Pessoal . .
.
Inspetoria Geral de Finanças
Atividade 1304.0107.2019
3.1.3.1 - Remuneração de Serviços Pessoais
.
.13.05 - Divisão de Segurança e Informações
Atividade 1305.0809.2020
3.1. 3.2 - Outros Serviços de Terceiros
.
13.07 - Departamento Nacional de Produção Animal
Atividade 1307.0201.2029
3.1.2.0 - Material d'": Consumo
.
3.1.3.1 - Remuneração de Serviços Pessoais
.
Atividade 1307.02ü6.2030
3.2.7,9 - Diversas
,
"
,.,.
Atividade 1307.0206.2G31
3,1.2.0 - Material de Consumo
,
,
.
3.1.3,1 - Remunaraçâo de Serviços Pessoais .. ,
, .. " ..
Atividade 1307.0206.2034
3.1.2.0 - Material de Consumo ,
,.,.,
,.
3 ' 1. 3.1 - Remuneração de Serviços Pessoais
"
,"
.
Projeto 1307.0207 .lü05
3, 1,3. 1 - Remuneração de Serviços Pessoais .. '
, .
Atividade 1307.0207.2033
3,1.2.0 - Material de Consumo "
.
13,08 - Departamento Nacional de Pesquisa Agropecuária
Atividade 1308,0201.2034
3.1.2.0 - Material de Consumo
,
"
,
,.
Atividade 1308.0202.2036
3.1.2.0-Material de Consumo
,
,
.
4.1.2.0 - Serviços em Regime de Programação Especial
.
~A. tavidade 1308.0202.2037
3.1.2.0. - Material de Consumo
,
,
3.1.3.1 - Remuneração de Serviços Pessoais
.
Atividade 1308.0202.2044
3.1.2,0 - Material de Consumo
.
13.09 - Departamento Nacional de Produção Vegetal
Atividade 1309.0201.2044
3.1.3.2 - Outros Serviços de Terceiros
,
.
Atividade 1309.020fi,204ft
3.1.3.2 - Outros Serviços de Terceiros
, ..
4.1.2.0 - Serviços em Regime de Programação Especial., ..
Atividade 1309.0206.2046
3.1.2.0 - Material de Consumo
.
4.1.2.0 - Serviços em Regime de Programação Especial .. ,.
Atividade 1309. 02ü6. 2049
3.1,3.2 - Outros Serviços oe Terceiros
,
.
~·ojeto 1309,0207.1008
3.1.3.2 - Outros Serviços de Terceiros
,
.
Atividade 1309.0207.2048

1.039.700
25.000
57.000
100.000
104.300
308.600

33.00a
20.900
102 AO'J
9.400

10.500
50.000

50.000
35.100
28.300
195.000
10.000
89.500
21.000
6.000
24.000
67.000
37.000
1.000
3.000
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3.1.3.2 13.10 -

3.1.4.ú 4.1.4.0 4.2.6. O -

3.1. 2. O. 3.1. 3.2 4.1.2. O 13.11 -

Outros Serviços de 'I'erceíros
.
Dcpartan.ento Nactonat de Engenharia Rural
Atividade 1310.0201.2049
Encargos Diversos
.
Material Permanente
.
Projeto 1310.0206.1010
DIversa; Inversões Pmanceiras
.
Atividade 1310.020ô.2050
Material de Consumo
.
Outros Serviços de Terceiros
.
Serviços em Regime de Programação Especial
.
Departamento Nacional de Serviços de Comercíalizacão

8.000
10.700
22.000
3.300
250.000
150.000
89.000

Auvtdadc 1311.0201.2(101
3. 1. 2. O -

3.1.2. O 13.12 3.1.3.1 13.14 3.1.3.1 13.16 3.1.3. 1 3.2.7.9 3.1.2.0
3.1.3.2
4.1.2.0
13.17

-

3.2.7.9 13.18 3.2.7.9 13.19 4.1.1.0 3.1.2.0 -

3.1.3.2 4.1.2.0 3.1.2. O 3.1.3.2 4.1.2. O -

3. 1 .3.1 3.1.2.0 3.1. 3.2 3.1.2.0 3.1.2.0 -

Material de Consumo
Atividade 1311.0202.2002
Material de Consumo

Departamento Nacional de Meteorologia

Atividade 1312.0201.2054
Remuneração de Servíçon Pessoais
Diretoria do 'I'errftôrro de Roraima
Projete 1314.0207.1016
Remuneração de Serviços Pessoais
Díretoría Estadual do Acre
Atividade 1316.0201.2077
Remuneração .te Serviços Pessoais
Atividade 1316.0206.208'1
Diversas
Atividade 1316.0207.20·88
Mater.ial de Consumo
Outros Serviços de Terceiros
Serviços em Regime de Programação Especial
Diretoria Estadual de Alagoas
Atividade 1317.0206.2096
Diversas
Diretoria Estadual do Amazonas
Atividade 1318.020-6. 2IO[}
Diversas
Diretoria Estadual da Bahia
Projeto 1319.0201.1027
Obras Públicas
Atividade 13!!; .0201. 2114
Material de Consumo
Atividade 1319.0202.2115
Outros Serviços de Terceiros
Serviços em Regime de Programação Especial
Atividade 1319.0202.2116
Material 9,e Consumo
Outros Serviços de Terceiros
Serviços em Regime de Programação Especial
Ativídade 1319.0202.2117
Remuneração de Serviços Pessoais
Atrvídade 1319.0202.2118

Material de Consumo
Outros Serviços de Terceiros
Atividade 1319.0202.2119
Material de Consumo
Atdvldaríe 1319. 02ü2. 2127
Material de Consumo
Atrvídade 1319.0206.2122

Diversas
Projeto 1319.0207.1023
3.1.2.0 - Material de Consumo
3.1.3.1. - Remuneração de Serviços Pessoais
1;J.20 - Diretoria Estadual do Ceará
Atividade 1320.0201.2127

3.2.7.9 -

.

100.000

.

300.000

.

25.000

.

31.000

.

1.300

.

150.800

.
.
.

5.000
3.500
8.500

.

4".400

.

62.600

.

210.000

.

37.600

.
.

40.000
82.400

.
.
.

88.100
30.000
31. 800

.

6.700

.
.

8.000
3.300

.

57.300

.

16.90:]

.

69.600

.
.

17.100
4.100
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.

49.900

Serviços em Regime de Programação Especial .....
Atividade 1320.0202.2131Material de Consumo
.
Atdvídade 1320.0202.2~~J

6.800

Material de Consumo ..•....... ,
Atlvtdade 1320.0::.02.2128

4.1.2. O 3.1.2.0 .3.1. 2. O -

Material de Consumo
f\.~jvidado.]

4.1.2.0 -

17.800

.

10.000
7.500

1320. ü206. 2134

3.1.3.2. -- Outros Serviços de 'I'ercelros

2.000

.

Serviços em Regime de Programação Especial
,_
Atrvídade 1320.02,05.2135
4.1.2. O -- Serviços em Reg.'.1'Y18 de Programação Especial '"
Attvídade 1320.0206.2130
3.2.7.9 - Diversas . .
.
Atividade 1320.0~'Ou.2137
3.1.3.2 - outros Serviços de Terceiros
.
4.1.2.0 - Serviços em Regime de Programação Especial
Projete 1320.0207.1U28
4.1.2.0 - Serviços em Regíme de Programação Especial ....
Projeto 1320.(1207.1029
.
.3.1. 3.1 - Remuneração de Serviços Pessoais
Auvídada 1320.0207.2138
4.1.2. O - Serviços em Regime de Programação Especial ....
13.21 - Diretoria Estadual do Espírito Santo
Atividade 1321.0201.2140
.3 .1. 3.1 - Remuneração de Serviços Pessoais
.
4.1.3.0 - Equipamentos e Instalações
.
Atividade 132J...0202.2141
.
.3.1. 3.1 - Remuneração de Serviços Pessoais
.3.1.4.0 - Encargos Diversos
.
Atividade 1321. 0206.2144
3.1.3.2 - outros Serviços de Terceiros
.
.3.1. 4. O - Encargos Diversos
.
Atividade 1321.02e6.214Q
3.2.7.9 - Diversas
.
Atividade 1321.0206.2148
3.1.2.0 - Material de Consume
:
.
Projeto 1321.0207.1030
3.1.3.1 - Remuneração de Serviços Pessoais
.
Projeto 1.321.0207.1031
.3.1. 3.2 - outros Serviços de Terceiros
.
Atevídade 1321.0207. 214~
.3.1. 2. O - Material de Consumo
.
3.1.3.1 - Remuneração de Serviços Pessoais
.
3.1.4.0 - Encargos Diversos
.
13.22 - Diretoria Estadual de Goiás
Atrvídadc 1322.0201.2151
.3 .1. 3.1 - Remuneração de Serviços Pessoais
.
Atividade 1322.0206.21593.2.7.9 - Diversas
.
Projeto 1322.0207.1034
.3.1.3. 1 - Remuneração de Serviços Pessoais
.
13.24 - Diretoria Estadual do Maranhão
Projeto 1324. 0~01.104:~
4.1.1.0 - Obras Públicas . .
.
Atividade 1324.0:::o1.21n
3.1.2.0 - Material de Consumo
.
Atividade 1:~24. Ll20:?. 2178
"3.1.2.0 - Material de Consumo
.
"3.1. 3.1 - Remuneração de Serviços Pessoais
.
Atividade 1324.0202.218ü
3.1.2.0 - Material de Consumo
..
Atividade 1324.0206.2179
:'3.1.3.2 - outros Serviços de Terceiros
.
Atrvídade 1324.0206.2180

28.500
116.000
3.000
4.000
27.300
2.500
1.300
135.500

20.000
10.800
3.100
8.000
4.000
69.600
9.500
32.200
3.000
3.000
3.300
3.000
123.000
%.400
59.300
42.000
12.000
2.300
5.800
10.000
14.400
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Outros Serviços de Terceiros
.
Atividade 1324.0206.2182
Diversas
.
Projeto 1324.0207.1043
3.1.3.1 - Remuneração de Serviços Pessoais
.
3.1. 3.2 - Outros Serviços de Terceiros
.
13.25 - Diretoria Estadual de Mato Grosso
Projeto 1325.0201.] 045
4.1.1.0 - Obras Públicas
,
.
Atividade 1325.0202.2190
3.1.2. O - Material de Consumo ....•.,
.
3.1. 3.2 - Outros Serviços de Terceiros
.
Atividade 1325.0206.2192
4.1.2.0 - Serviços em Regime de Programação Especial
Atdvídade 1325.0206.2193
4.1.2.0 - Serviços em Regime de Programação Especial
Atividade 1325.0206.2195
3.2.7.9 - Diversas . . . .............••••....................
Projeto 1325.0207.1046
4. 1.2. O - Serviços em Regime de Programação Especial .....
13.26 - Diretoria Estadual de Minas Gerais
Atividade 1326.0201.2199
3.1.4.0 - Encargos Diversos ....•..••.......................
Atividade 1326.0201.2214
3.1.2.0 - Material de Consumo
.
3.1. 3.2 -- Outros Serviços de Terceiros
.
3.1.4.0 - Encargos Diversos
.
4.1.4.0 - Material Permanente
.
Atividade 1326.0202.2205
3.1.2.0 - Material de Consumo
..
4.1.2.0 - Serviços em Regime de Programação Especial
.
Atividade 1326.0202.2216
3.1.2.0 - Material de Consumo
.
Atividade 1326.0206.2209
3.2.7.9 - Diversas ...........••.••.•......................
Atividade 1326.0207.2219
3.1.2. O - Material de Consumo .•...........................
3.1.3.2 - Outros gervlcos de Terceiros
.
13.27 - Dlretorta Estadual do Pará
Atividade 1327.0206.2223
3.2.7.9 - Diversas
.
13.28 - Diretoria Estadual da Paraíba
Atividade 1328.0206.2236
3.2.7.9 - Diversas ......••......••... '"
.
13.29 - Diretoria Estadual <lo Paraná
Atividade 1329.0206. 224a
3.2.7.9 - Diversas . . ...•..................................
13.30 - Diretoria Estadual de Pernambuco
Atrvídade 1330.0206.2263
3.2.7.9 - Diversas
.
13.31 - Diretoria Estadual do Piauí
Projeto 1331. 0201.1076
4.1.1.0 - Obras Pública.
.
.
Atividade 1331.0206.2278
3.2.7.9 - Diversas
.
13.32 - Diretoria Estadual do Rio de Janeiro
Atividade 1332.0201.2281
4.1.3.0 - Equipamentos e Instalações
.
4.1.4.0 - Material Permanente ....••.......................
Atividade 1332.0202.2284
3.1. 3.2 - Outros Serviços de Terceiros
.
3.1.4.0. - Encargos Diversos
.
4.1.2.0 - Serviços em Regime de Programação Especial
Atividade 1332.0202.2285
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3.1.3.2 -

10.200

3.2.7.9 -

46.400
5.900
7.000
32.500
2.500
5.000
14.400
16.000
30.200
3.000
418.000
4.000
1.000
1.000
10.000
10.000
4.300
12.000
174.000
10.000
2.000
69.600
37.aoo
92.aoo
174.000
340.000
23.200
30.000
5.000
45.000
10.000
55.000
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Outros Serviços de Terceiros
Encargos Dl versos

- '"

4.1.2.0 -

Servícos em Regime de Programação Especial
A t;ivídade 1332.0202.2294

3.1.3.2 -

Outros Serviços de Terceiros

0.0.0.0

0.0

3.1.4.0 -

Outros Serviços de Terceiros
Encargos Diversos

.

27.000
13000
20.000

.

30.000
15.000
24.300

.

22.000

.

8.000
7.000
10.000
5.000

•••••••••••••••

3.1.4.0 - Encargos Diversos
4.1.20 - Serviços em Regime de Programação Especial
Atividade 1332.0:;:02.2295
3.1.2. O - Material de Consumo
Atividade 1332.0206.2288
3.1.2.0 - Material de Consumo
3.1.3.1 ....,.. Remuneração de Serviços Pessoais

3.1. 3.2 -

.

.

.
.

.
Atividade 1332.0206.2290
3.2.7.9 - Diversas.
.
.
Projeto 1332.0207.1079
3.1.3.1 - Remuneração de Serviços Pessoais
.
3.1.4. O - Encargos Di versos .......•........................
Projeto 1332.0207.1080
3.1.3.2 - Outros Serviços de Terceiros
,_
.
3.1.4.0 - Encargos Diversas
_
..
Projeto 1332. O:'!07 .1031
3.1.2.0 - Material de Consumo
..
3.1.3.3 - outros Serviços de Terceiros
.
13.33 - Diretoria Estadual do R.w Grande do Norte
Projeto 1333.0201.1082
4.1.1.0 - Obras Públicas
.
Atividade 1333.0201.2294
3.1.3.1 - Remuneração de Serviços Pessoais
.
Atividade 1333.0202.2295
3.1.3.2 - Outros Servtços-de Terceiros
.
3.1.4.0 - Encargos Diversos ............•...................
Atdvídade 1333.0200.2302
3.2.7.9 - Dive1"lSRS
.
13.34 - Diretoria Estadual do mo Grande do Sul
Atividade 1334.0206.2316
3.2.7.9 - Diversas
.
Projeto 1334.0208.1091
3.1.3.1 - Remuneração de Serviços Pessoais
.
13.35 - Diretoria Estadual de Santa Catarina
Atividade 1335.0201.2332
3.1.2. O - Material de Consumo .....•.......................
4.1.3.0 - Equipamentos e Instalações
.
4;1.4.0 - Material Permanente
.
Atividade 1335.0202.2323
3. 1. 2. O - Material de Consumo
.
3.1.3.1 - Remuneração de Serviços Pessoais
.
3.1.3.2 - Outros Serviços de Terceiros
.
3.1.4.0 - Encargos Diversos
.
4.1.2.0 - Serviços em Regime de Programação Especial
.
Atividade 1::;35.0202 233~
3. 1.2. O - Material (te Consumo
.
Atlvídade 1335.0206.2327
3.2.7.& - Diversas
.
Atividade 1335.0206 .23L8
3.1.3.1 - Remuneração de servicce Pessoais
.
Projeto 1335. 0207. j.09l-3.1.3,) _. Remuneração de Serviços Pessoais
.
13,,'iG - Diretoria Estadual de São Paulo
Atlvtda.Ie 1336.0201. 2337
3.1.2.0 - Material de Consumo
.
3.1.3.2 - Outros Serviços de 'I'erceíros
.
3.1.4.0 - Encargos Diversos
.

201.800
53.000
3.000
30.000
15 000
5.000
5.000
60.000
36.000
14.000
6.000
46.400
92.800
100.000
5.000
10.000
10.000
7.300
1.300
7.900
1.GOO
1.800
10.00:)
69.600
7.200

16.800
45.000
32.000

ie.cco
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4.1.3.0 -

Equípamc.itos e Instatações

.

16.000

.

~27.óOO

Atividade l :i~6. (,206.2338
3.2.7.!1 -

4.1.2.(. 3 1.2.0 4. 1. 2 . U 3.1.3.1

-

3 . 1 .4 () 3.1.3.L: -

:3.l .3.1 13.37 -

4.1.3 ü 3.1.3. j

-

Diversas .

.

AtividaJ.s 1336.0206.2346
Serviços em Regime ce Programação Especial ...
Projeto 1336.0207.1093
Material de Consumo
..
Serviços em Regime de Programação Especial
.
Projeto 1336. ü207 .1094
Remuner ção de Serviços Pessoais
.
Projeto 1336.0207.1095
Encargos Diversos
.
Atividade J336.0207.2341
Outros Serviços de Terceiros
.
Atividade 1336.0207.2342
Remuneração de Serviços Pessoais
.
Diretoria Estadual de Sergipe
Atividade 1337 .n201.~343
Equípamantos e Instalações
.
Atívida ie 132,7.0202.2;)44
Remuneração de Serviços Pessoais
.

35.000
2.000
38.300
92.000

3.úOO
10.000
120.000
15.fl;'.Q

70.000

Atívídadc 1337.0202,2345

3.1.3.1 -

Remuneração de Bc rvíços Pessoais

.

7".OCO

3.1.2 G 3.1.3 . .t -

Atividade 1337.0206.2349
Matertal de Consumo
Outros S .rviçcs de Terceiros

.
.

3.000
2.5U1

.

1.500

Diversas . ..
.
Projeto 1337.0207.1100
Outros Bervíços de Terceiros

.

23.201

.

fJ .500

Total

.

3.1.3.2 -

3.2.7 g 3.1. J .t -

Atdvídade 1337.0206. ~:'5()
Outros Serviços de Ter ceircs
Atividade 1337.0206.2351

Art. 30 O presente crédito, no orçamento próprio da Comlasão de li'j_
nanclamento da Produção - C.Ji'.P., obedecerá a seguinte programação!.CO
53.00 -

MINISTERIO DA AGRICULTURA
Entidades Supervíeíonadas

a) saplementaçâo .
53. OS -

53.06 -

Comissão de Ftnanr-íamento da Produção
AGROr"'ECUARIA
Adminlstração
530S.02().l.2001 - Coordenação da Política de Preços Mínimos
.
b) cancelamento:
Comissão Cf'; Ftnanciernento da Produção
AGROPóCUARIA
Admíniao-açâo

1. 039. 7UIJ

Atívídade é306.0201.2001
.
1.039.700
Art. 40 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, re-

vogadas as .nspo.ccôes em contrário .
Brasrha, 3 de

'15"03t.O

de 1972; J.51° da Independência e 84° da República.

EMÍLIO Cf. J\.IÉI:l·;I

Antônio D~L!im Netto
L. P. cerne Lima
./oão Paulo (1,.J.$ Reis Vcl!cso
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DECRETO NQ 70.934

DE

4

DE

AGOSTO DE 1972

Concede reconhecimento do Curso de
Administração de Empresas da Faculdade de Ciências Econômicas e
Administrativas de Araraquara. S.
Paulo.

o Presidente da República, usando

das atribuições que lhe confere o
artigo 81, item I'I'I, da Constituição,
de acordo com o artigo 47 da Lei
nl? 5.540, de 28 de novembro de 1968,
alterada pelo Decreto-lei nv 842, de

9 de setembro de 1969 e tendo em vista
o que consta do Processo número
488-71-CFE, do Ministério da Educação.e

Cultura, decreta:

Art. 1Q 11: concedido reconhecimento
ao curso de Admíntstração de Empresas da Faculdade de Ciências Econômicas e Administrativas de Araraquara, mantida pela Associação São.

Bento de Ensino, com sede na cidade
de Araraquara, Estado de São Paulo.
Art. 29 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 4 de agosto de 1972;
1519 da Independência e 841,1 da
República.
EMíLIO G. MÉDICI

de Correios e Telégrafos, do Ministério das Comuntcaçoes, mantido o regime jurídico do servidor.
Art. 29 O disposto neste ato não
homologa situação que, em virtude de
sindicância, inquérito administrativo
ou revisão de enquadramento, venha
a ser considerada nula, ilegal ou contraria a normas administrativas vigentes.
Art. 39 O órgão de pessoal da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos remeterá ao da Universidade
Federal de õ'uiz de Fora, no prazo de
30 (trinta) dias, a contar da vígencía
deste Decreto, os assentamentos funcionais do servidor mencionado no
artigo 19 •
Art. 49 O ocupante do cargo ora
redlstríbuído continuará a perceber os
seus vencimentos e vantagens pelo
órgão de origem, até que o orçamento
da Universidade Federal de Juiz de
Fora consigne os recursos necessários
ao pagamento das despesas resultantes
do cumprimento do disposto neste ato.
Art. 5\l Este Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 4 de agosto de 1972;
1519 da Independência e 849 da
República.
EríriLIQ G. MÉDICI

Corüúcio pamplona.

Corüúcio Pamplona
DECRETO N9 70.935
AGOSTO DE 1972

Hygino C.
DE 4

coreetu

DE

Iceâtetríõui cargo, com o respectivo
ocupante, para o Quadro ú'nico de
Pessoal da Universidade Federal ds
Juiz de Fora, e dá outras providências.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o
artigo 81, item IlI, da Constituição,
e tendo em vista o disposto rso
artigo 99, § 29, do Decreto-lei no 200,
de 25 de fevereiro de 1967, decreta:
Art. 11,1 Fica redistrrbuído, com o
respectivo ocupante, para o Quadro
único de Pessoal da universidade Federal de Juiz de Fora, um cargo de
Médico, código TC-801. 21. B, ocupado
por José Raphael de Souza Júnior,
integrante do Quadro de Pessoal do
antigo Departamento dos Correios e
Telégrafos, atual Empresa Brasíleíra

DECRETO N9 70.936
AGOSTO DE 1972

DE 4 Dl;

Redistribui cargos, com os respectivos
ocupantes, do Ministério da Agrtcultura para o Instituto Brasileiro
de Desenvolvimento Florestal, e dá
outras providências.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o
artigo 81, item IIl, da Constituição,
e tendo em vista o disposto no
artigo 99, § 29, do Decreto-lei nv 200,
de 25 de fevereiro de 1967, decreta:
Art. 19 Ficam redistrlbuídos, para o
Quadro de Pessoal do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal,
com os respectivos ocupantes, os seguintes cargos integrantes de igual
Quadro do Ministério da Agricultura,
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mantido o regime jurídico dos servidores:
I -

Da Parte Permanente

um cargo de Motorista, código
CT-4(}1.8. A, ocupado por João Salvador de Matta;
b)
um cargo de Guarda, código
GL-203. 8. A, ocupado por Pacifico
Doma de Almeida;
c) dois cargos de Tratorista, código
CT-402. 7.A, ocupado por Dativo cezário de Carvalho e Stlvíano Antônio
Massarento ;
d)
um cargo de Auxiliar Rural,
código P-209. 3, ocupado por Manoel
Rabelo de Araujo;
a)

li -

Da Parte Especial

(Lei n9 4.069-62)
a) quatro cargos de Trabalhador,
código GL-402.1, ocupados por Oswaldo dos Santos, Nelson dos Santos,
Lourenço Manoel Díníz e Edlvar Pereira Férres;
b)
um cargo de Auxiliar Rural,
código P-209.3, ocupado por Antônio
Cezário de Carvalho;
C) um cargo de Motorista, código
CT-4(}1.8.A, ocupado por Joaquim Ribeiro Neto;
d) um cargo de Artífice de Manuteeçâo, código A-305. 6, ocupado por
Pedro Salvador, da Motta;
e) dois cargos de Guarda, código
GL-203.8.A, ocupados por Pértcles
Tavares Marinho e Milton Vieira
Barros;
f) um cargo de Auxiliar de Estatlstico. código P-1402.8.A, ocupado por
Justino Bispo de Araújo Filho;
g) um cargo de Escrevente Datilógrafo, código AF-204.7, ocupado por
Lucíene de Souza Onety.
Art. 29 A redistribuição de que trata este decreto não homologa situação
que em virtude de sindicância, inquérito administrativo ou revisão de enquadramento, venha. a ser considerada
nula, ilegal ou contrária às normas
administrativas em vigor.
Art. 39 O órgão de pessoal do Mlnístérto da Agricultura remeterá, no
prazo de 30 (trinta) dias, a contar da
publicação deste Decreto, ao do Instituto Brasileiro do Desenvolvimento
Florestal, os assentamentos funcionais
dos servidores mencionados no art. 19.
Art. 49 Os ocupantes dos cargos ora
redístrlbuídos continuarão a perceber
seus vencimentos e vantagens pelo
órgão de origem até que o orçamento

do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal consigne os recursos
necessários ao pagamento das despesas resultantes do cumprimento deste
ato.
Art. 59 Este Decreto entrara em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 4 de agosto de 1972;
1519 da Independência e 84Q da
Repúbltca..

EMÍLIO G. MtDICl

L. F. Círne Lima

DECRETO N9 70.937 - DE 4 DE
AGOSTO DE 1972
Retifica o Decreto n9 51. 633, de 19 de
dezembro de 1962, que trata do enquadramento dos cargos e junções
do Ministério da Agricultura.

O Presidente da República, usando
da atrfbtnçâo que lhe confere o
artigo 81, item IH, da Constituição,
e tendo em vista
que consta do
Processo nv 535, de 1972, do Departamento Administrativo do pessoal Civil,
decreta:
Art. 1Q Ficam alteradas as tabelas
numéricas e relação nominal anexas
ao Decreto nv 51.633, de 19 de dezembro de 1962, que trata do enquadramento dos cargos e funções do Ministério da Agricultura, para o fim de
tornar sem efeito o enquadramento de
Luiz de Brito Maciel, no cargo de Cirurgião-Dentista, código TC-901.17 .A.
Art. 2Q Este Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação revogadas as disposições em contrárío.

°

Brasília, 4 de agosto de 1972;
151t:o da Independência e 849 da
República.
EMíLIO G. MÉDICl
L. li'. Cirne Lima

DECRETO N9 70.938 - DE 4 DE
AGOSTO DE 1972
Dispõe sobre a reintegração de tuncíonários do Ministério da Agricultura,
atingidos pelo Decreto n(l 62.234, de
7-2-68, e dá outras providências.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o
artigo 81, item IH, da Constituição,
e tendo em vista decisão do Tribunal
Federal de Recursos, decreta:
Art. 19 Ficam restabelecidos, no
Quadro de Pessoal
Parte Especial
y-
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- do Ministério da Agricultura, os
cargos antes ocupados pelos funcionarios constantes da relação nominal
anexa, resultantes do enquadramento
provisório, aprovado pela extinta Comissão de Classificação de Cargos,
através das Resoluções nc- 146, de 8
de abril, e 174, de 30 de agosto de

1963, publicadas, respectivamente, no
Diário O tíctat de 17 de abril e 6 de

setembro do mesmo ano, em decorrênela do parágrafo único do artigo 23
da Lei n Q4.069. de 11 de junho de
1962, e neles reintegrados, de acordo
com os artigos 58 e 59 da Lei no 1.711,
de 28 de outubro de 1952, os referidos

funcionários que, tendo sido excluídos
do mencionado enquadramento provisório, pelo Decreto nc 62.234, de 7 de
fevereiro de 1968, alterado pelo de
nv 62.310, de 23 do mesmo mês € ano,
foram beneficiados por Acórdão do
Tribunal Federal de Recursos, conforme publicação no Diário da Justiça
de 25 de abril de 1972.
Art. 29 Os ocupantes da Classe de
Estatístico, TC-1401.17, passam a perceber seus vencimentos pelo nível
20-A, a partir de 19 de junho de 1964
(artigos 99 e 43 da Lei nv 4.345, de 26
de junho de 1964) .
Art. 3<:1 AB disposições deste Decreto
não homologam situações que, em face
de sindicâncias ou inquérito administrativo a ser instaurado nos termos da
decisão judicial, venham a se revelar
ilegais ou Incompatíveis com os interesses do serviço público.
Art. 49 Este Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, retroagtndo, a 19 de março de 1968, os
efeitos da reintegração, revogadas as
disposições em contrário.
Brasília, 4 de agosto de 1972;
151Q da Independência e 849 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

L. F. Cirne Lima

o anexo mencionado no art. 19 foi
publicado no D. O. de 7-8-72.
DECRETO N9 70.939 AGOSTO DE 1972

DE

4

DE

Autoriza o funcionamento do Centro
de Estudos Superiores de Londrina
- Pr.

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

de acordo com o artigo 47 da Lei
nv 5.540, de 28 de novembro de 1968,
alterada pelo Decreto-lei nc 842, de 9
de setembro de 1969 e tendo em vista
o que consta do Processo nc 333-72 CFE, do Ministério da Educação e
Cultura, decreta:
Art. 19 Fica autorizado o funcionamento do Centro de Estudos Superiores de Londrina, com os cursos de
pedagogia, Psicologia, Ciências Sociais
e Matemática, mantido pelo Instituto
Filadélfia de Londrina, com sede na
cidade de Londrina, Estado do
Paraná.
Art. 20 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 4 de agosto de 1972;
1519 da Independência e 849 da
República.
EMíLIO G. MÉDICI

contueío Pcmplonà
DECRETO NQ 70.940
AGOSTO DE 1972

DE

7

DE

Aproveita no Quadro de Pessoal da
Universidade Federal do Rio de Janeiro servidores em disponibilidade
e dá outras providências.

O Presidente da República, usando
das atrfbuíções que lhe confere o artigo 81, item TIl, da Constituição, e
tendo em vista que ao caso é de aplicar-se, por analogia, o disposto no artigo 99, § 29, do Decreto-lei no 200,
de 25 de fevereiro de 1967, decreta:
Art. 1Q.
Ficam aproveitados nos
cargos abaixo indicados, do Quadro de
Pessoal da Universidade Federal do
Rio de Janeiro, os seguintes servidores
disponíveis, mantido o regime [arídíco
dos mesmos:
a) no cargo de Almoxarije, código
AF-I01.14.A:
1) Jorge Humberto de Souza Lopes,
em disponibilidade em igual cargo do
Quadro de Pessoal do Instituto de
Previdência e Assistência dos Servidores do Estado, em vaga decorrente
da aposentadoria de Annemaríe Pessanha Carvalhal:
2) Humberto Gonçalves Lima, em
disponibilidade em igual cargo do
Quadro de Pessoal do Ministério do
Trabalho e Previdência Social,
em
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vaga decorrente da aposentadoria de
Agostinho Mendes;
t» no cargo de Armazen!sta, código
AF-I02.8.A:
1) Maria Germana Barroso Costa
Lima, em disponibilidade em igual
cargo do Quadro de Pessoal do Instituto Nacional de Previdência Social,
em vaga decorrente do falecimento de
Mário Gomes de Faria;
2) Antônio Ramos Moreira Barbosa
e Iracema Mendes da Siiva, em disponibilidade em igual cargo do Quadro de Pessoal do Ministério do Trabalho e Previdência Social, em vagas
constantes das Tabelas aprovadas pelo
Decreto nv 49.583, de 22 de dezembro
de 1960;
C) no cargo de Oficial de Adminill'tração, código AF-201.12.A:
1) Jorge Otavlano da Silva Pereira,
em dísponíbílídade em igual cargo
do Quadro de Pessoal do Ministério
da Fazenda, em vaga constante das
Tabelas aprovadas pelo Decreto no ..
49.583, de 22 de dezembro de 1:}60;
2) Mary Salles Hauamann Moura
Brito, Hélio Brandão e Neide Santos
Melo Cessentino, em disponibilidade
em igual cargo do Quadro de Pessoal
do Mínístérlo do Trabalho e Previdência Social, em vagas constantes das
Tabelas aprovadas pelo Decreto nv ..
49.583, de 22 de dezembro de 1960;
3) Pedro Paulo de Andrade, em diaponibilidade em igual cargo do Quadro de Pessoal do Ministério das Minas e Energia, em vaga constante das
Tabelas aprovadas pelo Decreto nc ..
49.583, de 22 de dezembro de 1960;
4) Maria Noêmia Pereira Reis, em
disponibilidade em igual cargo do
Quadro de Pessoal do Instituto Brasíleíro do Café, do Ministério da Indústria e do Comércio, em vaga constante das Tabela-s aprovadas pelo Decreto .nc 49.583, de 22 de dezembro

de 1960;

5) Maria Estela Alves Corrêa, Ney
Ferrari de Oliveira, Therezinha do Menino Jesus Rosa Benedettd, Marta da
Glória Pereira Alves, Maria Luiza Bessa Nascimento Pereira de Andrade e
Francisco da Silva Torres :;'ilho, em
disponibilidade em igual cargo do
Quadro de Pessoal do Instituto Nacional de Previdência Social, em vagas
constantes das Tabelas aprovadas velo
Decreto no 49.583, de 22 de dezembro
de 1960;
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d) no cargo de Escriturário, código
AF-202.8.A:

1) Décio Viotti de Azevedo, em dlsponibilidade em igual cargo do Quadro de Pessoal do Ministério da Educação e Cultura, em vaga constante
das Tabelas aprovadas pelo Decreto
nv 49.583, de 22 de dezembro de 1960;
2) Waldomiro Santos, José Messias
da Cunha, Fernando Duarte Cíaldíní,
Antônio Azevedo de Carvalho e Antônio José de Almeida Filho, em dísponibilidade em igual cargo do Quadro
de Pessoal do Ministério do Trabalho
e Previdência Social, em vagas constantes das Tabelas aprovadas
pelo
Decreto nv 49.583, de 22 de dezembro
de 1960;

3) Claudíonor Batista de Castro, em
disponibilidade em igual cargo do
Quadro de Pessoal do Ministério ca
Saúde, em vaga constante das Tabelas
aprovadas pelo Decreto nc 49.583, 'de
22 de dezembro de 1960;
4) Waldir dos Santos, em disponibilidade em igual cargo do Quadro
de Pessoal do Ministério das Minas e
Energia, em vaga constante das Tabelas aprovadas pelo Decreto n» ..
49.583, de 22 de dezembro de 1960;
5) Expedito da Costa Polari Júnior,
em disponibilidade em igual cargo do
Quadro de Pessoal da extinta Comissão do Vale do São Francisco, em vaga constante das Tabelas aprovadas
pelo Decreto nc 49.583, de 22 de dezembro de 1960;
6) Devanaqui Leite de Vasconcelos
Chaves e Marize Almeida Moraes, em
disponibilidade em igual cargo do
Quadro de Pessoal do Departamento
Nacional de Obras de Saneamento, do
Ministério do Interior, em vagas constantes das Tabelas aprovadas pelo Decreto nv 49.583, de 22 de dezembro de
1960;
7) Elizete Lyra Machado, Wilma
Alamo de Freitas e Aurea Sucupira
Nunes, em disponibilidade em igual
cargo do Quadro de Pessoal do Instituto de Previdência e Assistência
dos Servidores do Estado, em vagas
constantes das Tabelas aprovadas pelo
Decreto nc 49.5'83, de 22 de dezembro
de 1960;

8) Vera Sant'Anna do Rêgo Barros, em disponibilidade em tgual cargo do Quadro de Pessoal do Hospital
dos Servidores do Estado, em vaga
constante das Tabelas aprovadas pelo
Decreto nv 49.583, de 22 de dezembro
de 1960;
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e) no cargo de Escrevente-Datilógrafo, código AF-2ü4.7:

1) Dalva Chaves da Silva, em dís-

pontbtüdade em igual cargo do Quadro de Pessoal do Ministério da Fazenda, em vaga constante das Tabelas aprovadas pelo Decreto nc 49.583,
de 22 de dezembro de 1960;
2) Silvia Cordeiro, Carlos Alberto
Rodrigues Lopes, Laiz Tauily, Geiza

Martins da Rocha, Nelson Magalhães,
em disponibilidade em igual cargo do
Quadro de Pessoal do Ministério do
Trabalho e Previdência Social,
em

vagas constantes das Tabelas aprovadas pelo Decreto nv 49.583, de 22 de

dezembro de 1960;
3) Denise Maria Dias Wanderley,
em disponibilidade em igual cargo do

Quadro de Pessoal do Ministério das
Minas e Energia, em vaga constante
das Tabelas aprovadas pelo Dec-eto
n.s 49.583, de 22 de dezembro de
1960;
4) Ruth Trevia de Almeida, Marta
Alice Machado Bezerra, Luiz Fabiano
dos Santos, Jorge de Madureira Freire, Octávio Lyrio Campos, Wilson
Matos e Jacintho Paulo Santiago, em
disponibilidade em igual cargo do
Quadro de Pessoal do Instituto de
Previdência e Assistência dos Servidores do Estado, em vagas constantes
das Tabelas aprovadas pelo Decreto
n.« 49.583, de 22 de dezembro de
1960;
5) Maria do Carmo Ferreira, em
disponibilidade em igual cargo do
Quadro de Pessoal do Hospital dos
Servidores do Estado, em vaga constante das Tabelas aprovadas pelo Decreto n.? 49.583, de 22 de dezembro
de 1960;
f) no ·cargo de Técnico Auxiliar de
Mecanização, código AF-402.9.A:
Luiz Carlos da Fonseca Botelho,
em disponibilidade em igual cargo do
Quadro de Pessoal do Ministério da
Saúde, em vaga constante das Tabelas aprovadas pelo Decreto n." 49.583,
de 22 de dezembro de 1960;
g) no cargo de Datilógrafo, código
AF-503.7.A:
1) Irineu de Freitas e Jo~é. ~lves
de Mesquita Pilho, em dísponíbítídade
em igual cargo do Quadro de Pessoal
do Ministério da Fazenda, em vagas
constantes das Tabelas aprovadas
pelo Decreto n.v 49,583, de 22 de dezembro de 1960;
2) Maria da. Conceição Moreira da
Silva, em disponibilidade em igual

cargo do Quadro de Pessoal do Ministério do Trabalho e Previdência
Social, em vaga constante das Tabelas aprovadas pelo Decreto n." 49.583,
de 22 de dezembro de 1960;
3) Maria Helena Nascimento Graça, em disponibilidade em igual cargo do Quadro de Pessoal do Ministério da Saúde, em vaga constante
das Tabelas aprovadas pelo Decreto
n- 49.583, de 22 de dezembro de 1960;
h) no cargo de Asinstenie de Administração, código AF-602.14.A:
Regina Coeli Bohme Botelho, em
disponibilidade em igual cargo do
Quadro de Pessoal do Ministério da
Fazenda, em vaga constante das Tabelas aprovadas pelo Decreto número
49.583, de 22 de dezembro de 1960;
i) no cargo de Artüice de Manutenção, código A-305.6:
1) Heronides Soares de Melreles, em
disponibilidade
em igual cargo do
Quadro de Pessoal do Departamento
Nacional de Obras de Saneamento, do
Mtnisérfo do Interior, em vaga constante das Tabelas aprovadas pelo Decreto n.s 49.583, de 22 de dezembro
de 1960;
.
2) José Romualdo da Silva. Jose
Ribamar Maia de Oliveira e Demóstenes Alves de Souza, em dlspontbilidade em igual cargo do QuadTo de
Pessoal do Instituto de Previdência e
Assistência dos Servidores do Estado,
em vagas constantes das Tabelas
aprovadas pelo Decreto n." 49.583, de
22 de dezembro de 1960;
3) Ludgards Macambira da SU,:,a e
Lmcoln de Miranda Carvalho Fl1ho,
em disponibilidade em igual cargo do
Quadro de Pessoal do Hospital dos
Servidores do Estado, em vagas constantes das Tabelas aprovadas pelo
Decreto n." 49.583, de 22 de dezembro de 1960;
1) no cargo de Costureiro, código
A-702.5:
Cely Nogueira Braune, em disponibilidade em igual cargo do Quadro de
PeSSOal do Hospital dos Servidores do
Estado em vaga decorrente da aposentadbria de Marlna Ceruli;
k) no cargo de Eletricista-Instalador, código A-802.8.A:
Adadlton Ferreira Machado, em disponibilidade em igual cargo do QuadTO de Pessoal do Ministério da Saúde, em vaga decorrente da aposentadoria de Pedro da Matta Freire;
l) no cargo de Teiefonista, código
CT-214.6.A:
1) Raímunda Soares Freire de Rivoredo, em disponibilidade em igual

ATOS DO PODER ExECUTIVO

cargo do Quadro de Pessoal do Mi ~
nlstérfo da Fazenda, em vaga cons-.
tante das Tabelas aprovadas pelo
Decreto n." 49.583, de 22 de dezembro de 1960;
2) Maria 'I'hereza Ramaldes, em
disponibilidade em igual cargo do
Quadro de Pessoal do Instituto de
Previdência e Assistência dos Servidores do Estado, em vaga constante
das Tabelas aprovadas pelo Decreto
n." 49.583, de 22 de dezembro de
1960;
m) no cargo de Inspetor de Alunos,
código EC-204. 9. A:
Rilson Tresena Patu, em disponibilidade em igual cargo do Quadro de
Pessoal do Instituto Nacional de Previdência Social, em vaga constante
das Tabelas aprovadas pelo Decreto
n." 49.583, de 22 de dezembro de 1960;
n) no cargo de Redator, código ..
EC-305.20.A:
Iram Frejat, em dísponibilídade em
igual cargo do Quadro de Pessoal do
Instituto de Previdência e Assístênela dos Servidores
do Estado, em
vaga constante das Tabelas aprovadas pelo Decreto n." 49.583, de 22 de
dezembro de 1960;
o) no cargo de Servente, código
GL-I04.5:
1) Jurandyr Maciel e Luiz Gonzaga Thompson, em disponibilidade em
igual cargo do Quadro de Pessoal do
Ministério da Fazenda, em vagas
constantes das Tabelas aprova-Ias
pelo Decreto n." 49.583, de 22 de dezembro de 1960;
2) Ninfa Piedade, em disponibilidade em igual cargo do Quadro de
Pessoal do Ministério da Trabalho e
Previdência Social, em vaga constante das Tabelas aprovadas pelo Deereto n.s 49.583, de 22 de dezembro
de 1960;
.
3) Hercy Ferreira Ramos. Celoy da
Silva scrnn. Altair de Oliveira e Santos Ciciliano, em disponibilidade em
igual cargo do Quadro de Pessoal do
Instituto de Previdência e Assistência
dos Servidores do Estado, em vagas
constantes das Tabelas aprovadas
pelo Decreto n.s 49.583, de 22 de dezembro de 1960;
4) Milton Monteiro, José Conceição
Rosa e Orlvelto Machado, em disponibilidade em igual cargo do Quadro
de Pessoal do Hospital dos Servidores do Estado, em vagas constantes
das Tabelas aprovadas pelo Decreto
n.» 49.583, de 22 de dezembro de 1960;
p) no cargo de Auxiliar de Portaria,
código GL-303. 7 .A:
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1) Ernandes Vieira Carvalhaes, Oswaldo Amaro da Silva Filho e Raul
Ferreira Gallo, em disponibilidade em
igual cargo do Quadro de Pessoal do
Instituto de Previdência e Assistência
dos Servidores do Estado, em vagas
decorrentes, respectivamente, do falecimento de Jadilson Candiroba Cruz
e de Joaquim Petronilho de Paula e
da aposentadoria de Sínobelina de
Oliveira Vasconcelos;
2) João Fernandes Campos Neto,
em disponibilidade em igual cargo do
Quadro de Pessoal do Hospital dos
Servidores do Estado, em vaga decorrente do falecimento de Sebastião
Ferreira de Souza;
q) no cargo de Ascensorista, código
GL-304.8.A:
Sandoval Rubem de Macedo, em
disponibilidade em igual cargo do
Quadro de Pessoal do Hospital dos
Servidores do Estado, em vaga constante das Tabelas anexas ao Decreto
n.s 49.583, de 22 de dezembro de 1960;
r) no 'cargo de Trabalhador, código
GL-402.1:
1) Manoel Carlos Pinto dos Reis,
Pedro Ferreira Lira, Waldemiro José
da Costa, Francisco Ferreira de Souza, Manoel Corrêa Gonçalves Filho,
Manoel Alves do Nascimento, Fernando José Bosi, Nestor Torquato de
Vasconcelos, Jorge Alves da Fonseca,
Renato de Souza Vasconcelos, PeT~
gentino Francisco Anselmo, Hermes
Trajano, Waldir Pinheiro e Denevaldo Dlníz, em disponibilidade em igual
cargo do Quãdro de Pessoal do Ministério da Saúde, em vagas decorrentes,
respectivamente, da exoneração de
Demarques Carvalho, da aposentadoria de Joaquim Rollans Campos, do
falecimento de Raymundo Elícdoro.
da exoneração de Ely Aíram, da eXo~
neração de ítalo Antônio Pelegrmo,
do falecimento de Aureliano Cardoso
da Silva, da aposentadoria de Mariana Negrão do Prado, do falecimento
de Jovita Xavier de Mendonça, da
exoneração de Elídico Moura, da aposentadoria de Walter de Souza Nogueira, da agregação de Antônio Bernardes, da exoneração de Vera dos
Santos Reis Veiga, do falecimento de
Manoel Henrique dos Santos e do
falecimento de Alice Rezende;
2) Fiz-mino Coutinho Azeredo, Ambrósio Alves, Antônio Araújo Costa,
Walmor Antônio da Silva, José BOr~
rete Pedrosa, Ireneu Martins, José
Cândido, Antônio Pereira Pinto, José
Paulino Jaques, Benedito Monteiro,
Geraldo dos Santos Patrício, Antônio
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de Souza Farias, Francisco Marinho
e Luiz Gonzaga de Souza Pereira, em
disponibilidade

em

igual

cargo do

Ouadro de Pessoal do Departamento
Nacional de Obras de Saneamento, do
Ministério do Interior, em vagas decorrentes, respectivamente, do falecimente de Isabel Carlos de Oliveira,
ela aposentadoria de Maria Rodrigues
de Oliveira, do falecimento de João
José de Souza, da exoneração de Carmino Perrota, do falecimento de Waldemar Aleluia, da aposentadoria de
Nelson Batista Isídoro, da exoneração
de José Teixeira Gomes,

do falecimento de João Ribeiro, da aposentadaria de Waldir Gomes, da aposentadoria de Aristides do Carmo, do falecimento de Archimedes da Costa
Ribeiro, da
aposentadoria de J03é
Miguel da Silva, da exoneração de
Sebastião Muniz Pereira e da aposentadorla de Djanira Salles de 30;]za;
s) no cargo de Desenhista, código
P-1. 001.12. A:
1) Zêlia Nunes de Oliveira Pucciomi, em disponibilidade em igual cargo do Quadro de Pessoal do Ministério da Fazenda, em vaga constante
das Tabelas aprovadas pelo Decreto
n- 49.583, de 22 de dezembro de 1960;
2) Honorino Leite de Faria e Élio
da Silva Coura, em disponibilidade
em igual cargo do Quadro de Pessoal
do Instituto Nacional de Previdência
Social, em vagas constantes das Tabelas aprovadas pelo Decreto número
42.583, de 22 de dezembro de 1960;
t) no cargo de Auxiliar de Engenheiro, código P-1.204.11.A:
Praxedes Machado da Silva, em
disponibilidade em igual cargo do
Quadro de Pessoal do Departamento
Nacional de Obras de Saneameno, do
Ministério do Interior, em vaga constante das Tabelas aprovadas pelo Decreto n.s 49.583, de 22 de dezembro
de 1960'
u) no cargo de Laboratarista, código P-1602.8.A:
1) Ronaldo José Bandeira de Mello, em disponibilidade em igual cargo do Quadro de Pessoal do MinlstéTio do Trabalho e Previdência gócial,
em vaga constante das Tabelas aprovadas pelo Decreto n.v 49.583, de 22
de dezembro de 1960;
2) Cândida da Silva Gama, Geralda Chagas Nascimento e Talita AI""
ves de Carvalho, em disponibilidade
em igual cargo do Quadro de Pessoal
do Hospital dos Servidores do Estado,

em vagas constantes das Tabelas
aprovadas pelo Decreto n.v 49.583, de
22 de dezembro de 1960;
v) no cargo de Operador de Raios
X, código P-1.706.11.A:
Antônio José Díoniaío, em disponibilidade em igual cargo do Quadro de
Pessoal do Hospital dos Servidores do
Estado, em viga constante das Tabelas aprovadas pelo Decreto número
49.583, de 22 de dezembro de 1960;
x) no cargo de Arquiteto, código ..
TC-601.21.A:
Renato Coutinho Lins, em disponibilidade em igual cargo do Quadro de
Pessoal do Instituto Nacional de Previdência Social, em vaga constante
das Tabelas aprovadas pelo Decrete
n." 49.583, de 22 de dezembro de 1960;
y) no cargo de Estatístico, código
TCA01.20.A:
Danilo Romget Moura Perex, em
disponibilidade em igual cargo do
Quadro de Pessoal do Hospital dos
Servidores do Estado, em vaga constante das Tabelas aprovadas pelo Decreto n.v 49.583, de 22 de dezembro
de 1960.
Art. 2.0 Os aproveitamentos de que
trata este Decreto não homologam situação que, em virtude de sindicância, inquérito administrativo ou revisão de enquadramento. venha a ser
considerada nula, ilegal ou contrária
a normas administrativas em vlgcr .
Art. 3. 0 Os órgãos de pessoal dos
Ministérios e Autarquias a que pertenciam os servidores ora aproveitados
remeterão ao da Universidade Federal do Rio de Janeiro, no prazo de
30 (trinta) dias, a contar da publicação deste Decreto, os assentamentos
funcionais respectivos.
Art. 4." Este Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 7 de agosto de 1972;
151.0 da Independência e 84. 0 da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Antônio Delfim Netto
Jarbas G. Passarinho
Júlio Barata
Mário Lemos
Marcus Vinicius Pratini
de Moraes
Antônio Dias Leite Júnior
José Costa. Cavalcanti
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DECRETO N9 70.941 -

DE 7 DE

AGOSTO DE 1972

Autoriza o funcionamento do Curso de
Administração da Faculdade de Ciências Econômicas de Franca - SP.

o

Presidente da República, USa~l(10
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição, de
acordo com o artigo 47, da Lei nv
5.540, de 28 de novembro de 1968,
alterada pelo Decreto-lei nc 842, de
9 de setembro de 1969 e tendo em
vista o que consta do Processo nv
244.709 de 1972 do Ministério da Educação e Cultura, decreta:
Art. 19. Fica autorizado o funcionamento do Curso de Admíntstraçâo
da Faculdade de Ciências Econõrruoas
de Franca, mantida em regime de autarquia municipal, com sede na cidade de Franca, Estado de São P2,ul0.
Art. 29. Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 7 de agosto de 1972;
1519 da Independência e 849 da
República.
EMÍLIO G. MEDICI

Jarbas G. Passarinho
DECRETO N9 70.942 AGOSTO

DE

1972

DE

7

DE

Concede reconhecimento ao Curso de
Engenheiros Civis da Faculdade d~
Engenharia da Universidade catouca de Pelotas - RS.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o ar.
tigo 81, item In, da Constituição, de
acordo com o artigo 47, da Lei nc
5.540, de 28 de novembro de 1968,
alterada pelo Decreto-lei nv lH2 de
9 de setembro de 1969 e tendo' em
vista o que consta do Processo nv
1. 869 de 1970 - CFE, do Ministério
da Educação e Cultura, decreta:
Art. 19. E' concedido reconhecimenta ao curso de Engenheiros Civis.
da Faculdade de Engenharia, mantida
pela Universidade Católica de Pelotas,
com sede na cidade de Pelotas, Estado
do Rio Grande do Sul.

Art. 29. Este Decreto entrará, em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 7 de agosto de 197Z:
151Q da Independência e 849 da
República.
E'MÍLIO G. MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

DECRETO N9 70.943 AGOSTO

DE

DE

7

DE

1972

Concede reconhecimento ao curso de
Estudos Sociais - 1Q ciclo - da Eüculdade de Filosofia, Ciéncíae e Letras, de Santos - SP.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição, de
acordo com o artigo 47, da Lei no
5.540, de 28 de novembro de 1968,
alterada pelo Decreto-lei nv 842, de
9 de setembro de 1969 e tendo em
vista o que consta do Processo nv
825 de 1971 - CFE, do Ministério da
Educação e Cultura, decreta:
Art. 1Q. E' concedido reconhecimento ao curso de Estudos Sociais 1Q ciclo, - da Faculdade de Pilosofía,
Ciências e Letras de Santos, mantida
pela Sociedade Visconde de São Leopoldo, com sede na cidade de Santos,
Estado de -Sâo Paulo.

Art. 29. Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 7 de agosto de 1972;
151Q da Independência e 849 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Jarbas G. Passorinha
DECRETO NQ 70.944 AGOSTO

DE

DE

7

DE

1972

Autoriza o funcionamento dos cursos
de Artes Práticas e Industriais da
Faculdade de Filosofia, Ciências e
Letras de Sorocaba - SP.

O Presidente da Repú'alíca, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição, de
acordo com o artigo 47, da Lei nv
5.540, de 28 de novembro de 1968,
alterada pelo Decreto-lei n Q 842, de
9 de setembro de 1969 e tendo em
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vlsta

o

que consta do Processo 1'51

615 de 1972 - CFE, do Ministério da
Educação e cultura, decreta:
Art. 19. Fica autorizado o funcio-

namento do Curso de Artes Práticas
(licenciatura de curta duração), com
as modalidades de Técnicas Comerciais e Artes Industriais na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de
Sorocaba,

mantida

pela

Fundação

Dom Aguírre, com sede na ci-dade de
Sorocaba, Estado de São Paulo.
Art. 29. Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 7 de agosto de 1972;
151 da Independência e 849 da
República.
ç

EMÍLIO G. MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

DECRETO NQ 70.945 -

DE

7

DE

AGQSTO DE 1972

Concede reconhecimento à Faculdade
de Ciências Econômicas, Contábeis
e Administrativas de Barbacena,
Minas Gerais.

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

acordo com o artigo 47, da

1968,

alterada pelo Decreto-lei n» \?42 de
9 de setembro de 1969 e tendo' em
vista o que consta do Processo }19
CFE, do Ministé-

rio da Educação e Cultura, decreta:
.AJ..t
19.
E' concedido reconnecimento à Faculdade de Ciências Económicas, Contábeis e Administrativas,
com o curso de Ciências Contábeis,
mantida pela. Fundação "Presidente
Antonio Carlos", com sede na cidade
de Barbacena, Estado de Minas Gerads ,

Art. 20 • Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em COD trárto.
Brasília, 7 de agosto de 1972;
151Q da Independência e 849 da
República.
G. MÉDICI
Jarbas G. Passarinho

EMÍLIO

AGOSTO

DE 7 Df:::

DE 1972

Promulga o Protocolo sobre o Estatuto
dos Refugiados.

O Presidente da República, havendo sido aprovado, pelo Decreto LegrsIatívo nc 93, de 30 de novembro de
1971, o Protocolo sobre Estatuto dos
Refugiados, eoneluído em Nova York,
a 31 de janeiro de 1967;
Havendo sido depositado, pelo Brasil, um Instrumento de Adesão Junto
ao Secretariado das Nações Unidas em
7 de abril de 1972;
E havendo o referido Protocolo, em
conformidade com o seu artigo VIII,
parágrafo 2, en trado em vigor, para
o Brasil, a 7 de abril de 1972.
Decreta que o Protocolo, apenso por
cópia ao presente Decreto, seja. executado e cumprido tão inteiramente
como nele se contém.
Brasília, 7 de agosto de 1972;
1&19 da Independência e 84Q da
República.
E'MÍLIQ G.

MÉDICI

Mário Gibson Barboza

o Protocolo mencionado no presente
Decreto foi publicado no D. O. de
8-8-72.

Lei nv

5.540, de 28 de novembro de

1. 574-A de 1970 -

DECRETO N9 70.946 -

DECRETO N° 70.947
AGOSTO

DE 7 DE

DE 1972

Concede permissão, em caráter permanente, à empresa Brasivil Resinas
Vinilicas Ltda., para iumcumar aos
domingos e dias feriados G'ivis e religiosos.

o Presidente da República, usando
da atribuição que 1M confere o artigo 81, item III, da Constituição, e
tendo em vista o disposto no artigo
7Q , ~ 29 do Regulamento aprovado pelo
Decreto na 27.048, de 12 de agosto de
1949, decreta:
Art. 19. Fica autorizada, em caráter permanente, a funcionar aos domingos e nos dias feriados civis e religiosos, nos setores de: Produção, Manutenção, Laboratório, Vigilância e
Enfermaria, da sua fábrica, em construçâo, localizada em Rio Grande da
Serra, município de Santo André, no
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so 81, item lII, da Constituição, e nos
termos da Lei n" 4.593, de 29 de dezembro de 1964, decreta:
Art. LO Fica declarada de interesse social, para fins de desapropriação pelo Departamento Nacional de
Obras Contra as Secas, a área de terreno com 6.700 ria (seis mil e setecentos hectares), necessária à implantaçâõ" de
Projeto de Irrigação Lagoas
do Piauí, no Municípios de Luzilândia e Joaquim Pires, no Estado do
Piauí, descrita na planta constante
do processo número 10.485/MIIS.
COM/13SB/n, devidamente rubricada
pelo Secretario Geral do Ministério do

Estado de São Paulo, a empresa Brastvtl Resinas Vinilieas Ltda., sediada
na Avenida 13 de Maio, nv 41, 179 andar, na Cidade do Rio de Janeiro. Estado da Guanabara, observadas as disposições legais vigentes, sobretudo as
de proteção-ao trabalho.
Art. 29. O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Brasília, 7 de agosto de 1972;
1519 da Independência e 849 da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Júlio Barata

DECRETO

N." 70.948 AGOSTO DE 1972

DE 8 DE

tntenor.

Declara de interesse social, para tíns
de desapropriação pelo Departamento Nacional de Obras Contra as Secas, área de terreno nece3sária à
implantação do Projeto de lrriçaçao
Lagoas do PzaUi, situada nos MuniGipios de Luzilândia e Joaquim Pires,
no Estado do Piaui.

o Presidente da República, usando
da. atrrbuíção que lhe confere o artiDECRETQ

N."

70. 94f:1

-

Art. 2.0 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasnía, 8 de agosto de 1972;
151." da Independência e 84.0 da
República.
EMíLIO G.

MÊDICI

José Costa Cavalcanti

DE 8 DE AGOSTO DE

1972

Dispõe sobre a reeetruturcciio da série de classes de Técnico de Administração, AF-601, do Quadro de Pessoal da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste e dá outras providências.

o Presidente da Rej-úbhca.. usando da atríbuíção que lhe confere o
artigo 81, item IIl, da Constituição, e tendo em vista o disposto nos artigos
20 e 56 da Le; n.s 3.780, de 12 de julho de 1960, e o que consta do Processo
n.v 2.391, de 1972, do Departamento Administrativo do Pessoal Civil, decreta:
Art. 1.0 Fica alterada, na forma da tabela anexa, que é parte integrante deste Decreto, com a aplicação da proporcionalidade prevista no
artigo 20 da Lei n.v 3.780, ele 12 de julho de 1960. a estrutura da série ele
classes de Técnico de Administração, AF-601, do Quadro de Pessoal - Parte
Permanente·- da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste, aprovado pelo Decreto n." 5·~.671, de 9 de março de 1964.
Art. 2.0 Este Decreto entrara em vigor na data da sua publicação,
revogadas as disposições Em contrário.
Brasília, 8 de agosto de 1972; 15·1..9 da Independência e 84.9 da República.
EMÍLIO G. MÉDICI.

José Costa Cavalcanti.

o

anexo mencionado no art. 1'? foi publicado no

D.a. de 9·8-72.
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DECRETO N° 70.950 -

DE

8

DE AGOSTO DE

1972

Abre à Câmara dos Deputados o crédito sUplementar no valor de Cr$
5.000.000,00 para retorço de dotação consignada no vigente Orçamento

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição e da autorização contida no artigo 6° da
Lei n- 5.754, de 3 de dezembro de 1971, decreta:

Art. 1.0 Fica aberto à Câmara dos Deputados o crédito suplementar no
valor de Crâ 5.000.000.00 (cinco milhões de cruzeiros) para reforço de dotaçào orçamentária consignada ao subanexo 01.00, a saber:
Cr$ 1,00
01.00 OlOG.OI05.1001 4.1.1. O -

CAMARA DOS DEPUTADOS
Obras
Complementares no
Câmara
Obras Públicas

Prédio

da
.

5.000.000
5.000.000

TOTAL

Art. 2° Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão
ae anulação parcial de dotação orçamentária consignada no vigente Orçamento ao subanexo 28.00, a saber:

crs

28.00 -

ENCARGOS GERAIS DA UNIAO

28.02 -

Recursos sob supervisão do Ministério do
Planejamento e .Ooordenação Geral

Atividade -

3.2.6.0 -

1,00

2802.1800.2003

Reserva de Contíngêncía

.

TOTAL

5.000.000
5.000.000

ArL 3" ~ste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 8 de
República.

agosto

de

1972;

1510

da

Independência

e

84° da

EMÍUO G. MÉDIcr

Antônio Delfim Netto
João Paulo dos Reis Velloso

DECRETO N." 70.951 -

DE

9

DE

AGOSTO DE 1972

Regulamenta a Lei n.O 5.768, de 20 de
dezembro de 1971, que dispõe sobre
a distribuição gratuita d~ prêmios,
mediante sorteio, vale-brinde ou
concurso, a título de propaganda, e
estabelece normas de proteção à
poupança popular.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
81, item III, da Constituição, e tendo
em vista o disposto no artigo 22 da
Lei n.« 5.768, de 20 de dezembro de
1971, decreta:

TITULO I

Da Distribuição Gratuita
de Prêmios
CAPITULO I
Da autorização e suas condições

Art. 1.0 A distribuição gratuita de
prêmios, a título de
propaganda,
quando efetuada mediante sorteio, vale- brinde, concurso ou operação assemelhada, dependerá de prévia autorização do Ministério da Fazenda,nos
termos da Lei n. o 5.768, de 20 de dezembro de 1971, deste Regulamento e
dos atos normativos que se destinem
a complementá-lo.
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Art. 2.° A autorização somente po- do mês subseqüente ao indicado para
derá ser concedida a pessoas jurídicas início da execução do plano.
que exerçam atividade comercial, inArt. 5.° O prazo para entrega do
dustrial ou de compra e venda de bens
prêmio é de até (30) dias, a contar
imóveis, comprovadamente quites com da
data do sorteio ou de apuração do
os impostos federais, estaduais e municipais, bem como as contribuições resultado do concurso.
Parágrafo único. O prêmio promeda previdência Social.
parágrafo único. A autorização será tido por vale-brinde deverá ser en~
tregue
no ato da apresentação deste.
concedida a título precário e por prazo não superior a doze (12) meses, e
Art. 6.° Quando o prêmio sorteaserá requerida a,pecretaria da Recei- do, ganho em concurso ou conferido
ta Federal do Mmistério da Fazenda, mediante vale-brinde, não for reclamado no prazo de cento e oitenta
instruído o pedido com os documentos que esse órgão julgar necessarros (180) dias, contados, respectivamente,
à comprovação das condições do reda data do sorteio, da apuração do
querente e ao exame e análise da resultado do concurso ou do término
operação objeto do pedido.
do prazo da promoção, caducará o direito do respectivo titular e o valor
Art. 3.Q O valor total dos prêmios correspondente
será recolhido, pela
a serem dístribufdos pela empresa não empresa autorizada,
Tesouro Napoderá exceder, em cada mês, a cinco cional, como renda daaoUnião,
no prapor cento (5%) da média mensal da
zo de dez (10) dias.
receita operacional relativa a tantos
Art. 7.° Além da empresa autorimeses, imediatamente anteriores ao
pedido, quantos sejam os do plano da zada, nenhuma outra pessoa natural
ou jurtdíca, inclusive as sociedades e
operação, desde que não superior a
quinhentas vezes o maior salário- mí- associações civis de qualquer naturenimo vigente no Pais, ressalvado o za, poderá participar do resultado financeiro da promoção publícítárta de
disposto no § 1.0 do artigo 35.
que trata o artigo 1.0, ainda que a
§ 1.9 A receita operacional referida
titulo de recebimento de "royaltles",
neste artigo e a resultante exclusiva- aíuguéís
de marcas, de nome ou assemente da atividade comercial, indusmelhados, ou outra qualquer ventatrial ou de compra e venda de bens gemo
imóveis, exercida por conta própria.
Art. 8° Fora dos casos e condições
§ 2.° O cálculo do valor total dos
previstas em lei especial. neste Reguprêmios a distribuir, no caso de emlamento e em atos que o complemenpresas novas, será feito com base no tarem,
nenhuma pessoa, jurfdíca ou
capital realizado, equivalendo este à
receita operacional de um (1) trimes- natural, poderá distribuir ou prometer distribuir prêmios mediante sortre.
teio, vale-brinde, concurso ou opera§ 3° O Ministro da Fazenda poderá
ção assemelhada.
alterar os limites previstos neste arArt. 9°. Não serão autorizadas a
tigo, em razão da natureza da atividistribuir prêmios, por qualquer dos
dade econômica da empresa.
meios estabelecidos neste RegulamenArt. 4.° A concessão da autorizato. as pessoas naturais ou jurídicas
ção prevista no artigo 1.0 sujeita as
prestadoras de sêl"v~e assemelhaempresas autorizadas ao pagamento da
das, ou quaisquer outras eiittdaoes que
Taxa de Distribuição de Prêmios a
não reunirem as condições previstas
que se refere o artigo 5.° da Lei númeno artigo 2°.
ro 5.768, de 20 de dezembro de 1971,
Art. 10. Não poderão ser objeto de
correspondente a dez por cento (10%)
promoção, mediante distribuição da
sobre o valor da promoção autorizada, assim compreendido a soma dos prêmios, na forma deste Regulamento:
valores dos prêmios prometidos.
Parágrafo único. A taxa a que se
I - Medicamentos;
refere este artigo será paga em tanII
- Combustíveis e lubrificantes,
tas parcelas mensais, iguais e sucesderivados do petróleo;
sivas, quantos forem os meses de duração do plano promocional, vencenIII - Armas e munições, explosivos,
do-se a primeira no décimo (10,0) dia
fogos de artifício ou de estampido, be-
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bidas alcoólicas, fumo e seus deriva-

ou especial, pelo Ministério da Fazen-

dos;

da.

IV - Outros produtos que venham
a ser relacionados pelo Ministro da
Fazenda.
Art. 11. Não serão autorizados os
planos que:

Parágrafo único. Admitir-se-á como
lucro moderado o que resultar da venda da mercadoria, ou similar, objetíto da promoção, a preço não superior
ao corrente para a venda à vista no
mercado varejista da praça da operação.
Art. 12. A Secretaria da Receita
Federal do Ministério da Fazenda poderá condicionar a autorização para
distribuição de prêmios à decompostcao do preço da mercadoria objeto da
promoção, de modo a: destacar, para
os fins previstos no artigo 11, inciso
H, o custo, as despesas e o lucro da
oper~ção de venda.
Art. 13. E' vedada a distribuição de
prên-tos mediante SOl ceio ou concurso,
subordinada à cobrança de ingresso
em qualquer espécie de espetáculo,
ressalvado o. disposto no parágrafo
único do artigo 35 do Decreto-lei número 43, de 18 de novembro de 1966.
Art. 14. A empresa autorizada não
poderá cobrar dos participantes quaisquer taxas, emolumentos ou contrfbutções. nem mesmo a título de reembolso
dos tributos que incidirem sobre oe
premias.
Art. 15. Somente serão distribuldos
premíos que consistam em :
1 - Mercadorias de produção nacíonal ;
11 - Títulos da Dívida Pública e outros títulos de crédito que forem adnntrcos pelo Ministro da Fazenda;
IÚ - Unidades residenciais, situadas no Pais, em zona urbana;
IV - Viagem de turismo in terno;
V - Bolsas de estudo no Pais.
§ 1° A empresa autorizada comprovara a propriedade dos premios até
oito (8) dias antes da data marcada
para o sorteio ou realização do concurao.
§ 2° A juizo da autoridade concedente da autorização, a prova a que
se refere o parágrafo anterior poderá
ser substitutída através de depósltc
bancário do valor dos prêmios, em
conta vinculada ao plano.
~ 3° Nos casos de distribuição de
prêmios por vale-brinde a prova de
propriedade deverá ser feita antes do
inicio da promoção.

I - Importem em incentivo ou estímulo ao jogo de azar;
II - Proporcionem lucro imoderado aos seus executores;
lU
Permitam ao interessado
transformar a autorização em processo de exploração dos sorteios, concursos ou vales-brindes, como fonte de
receita;
IV -

Importem em distorção do

VII -

Tenham por condição a dís-

mercado, objetivando, através da promoção, o alijamento de empresas concorrentes;
V - Propiciem exagerada espectativa de obtenção de premias;
VI - Importem em fator deseducattvo da infância e da adolescência;
tribuição de premias com base na organização de séries ou coleções de
qualquer espécie, tais como de símbolos, gravuras, cromos ("figurinhas"),
objetos, rótulos, embalagens, envoltórios, nos termos das instruções da Becretaría da Receita Federal do Mínístérío da Fazenda;
VIII - Impliquem na emissão de
cupons sorteáveis ou de qualquer outro elemento que sejam impressos em
formatos e com dizeres e cores que
imitem os sim bolos nacionais e cédulas do papel-moeda ou moeda metálica nacionais, ou com eles se assemelhem;
IX - Importem na emissão de
cupons ou elementos sorteáveis mediante a aquisição de bens de valor,
Individual ou no conjunto, inferior a
quarenta por cento (40%) do maior
salário mínimo vigente no Pais;
X - Vtaculern a distribuição de prémias aos resultados da Loteria Esportiva;
Xl - Não assegurem igualdade de
tratamento para todos os concorrentes;
XII - Vierem a ser coneíderaüoa
lnviá veíe, por motivo de ordem geral
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§

4° Se, entre a data do inicio da

promoçâc e a marcada para o sorteio
ou a realização do concurso, decorre-

rem mais de três meses, a Secretaria
da Receita Federal do Ministério da
jrazenda poderá exigir o depósito mensal de parcelas do valor do premio, de
modo a perfazer, dentro do prazo estabelecido no parágrafo 1°, a importância correspondente àquele valor.
§ 5.9 E' proibida a conversão do... prêmios em dinheiro.
CAPíTULO

n

Dos Sorteios

Art. 16. Os sorteios para dlstrlbutÇãD gratuita de prêmios a que se refere o artigo I" obedecerão aos resultados da extração da Loteria Federal
ou à combínação de números (te acordo com os mesmos resultados.
§ 1° A Secretaria da Receita Federa!
do Ministério da Fazenda poderá, a
seu critério, admitir outros processos
U~ extração de sorteios, quando realizados exclusivamente nos audítórtoa
das estações de rádio ou de televisão,
em programas públicos, até o ümrte
de trinta por cento (30%) do valor dos
prêmios a serem distribuídos por essa
modalidade.
~ 2° No caso do parágrafo anterior,
l1, empresa autorizada não poderá promover mais de uma extração por ~lj'
mana.
§ 3.9 Não se admitirá orocesso de
sorteie que exclua qualquer portador
de cupom ou elemento sorteável, salvo
o caso de prestamista ínadímplente.
Art. 17. Concorrerão aos sorteios os
cupons ou elementos sorteáveis emttidos e numerados em séries, na forma
das instruções normativas baixadas
pela Secretaria da Receita__Federal do
Ministério da Fazenda.
§ 1° A emissão de cupons ou elemen..
tos sorteáveis não poderá exceder de
cem mil (100.000) número em cada
série.
§ 2° Não terão validade os cupons ou
elementos sorteáveis que apresentaeem defeitos ou vícios que impossibilirem a verificação de sua autenticidade ou do direito aos prêmios.
Art. 18. O emprego da expressão
"Loteria Federal" pelas empresas autorizadas a distribUir prêmios só será
permitido no anúncio do sorteio ou na
divulgação do resultado das extrações.

Art. 19. Na divulgação dos resultados da Loteria Federal as empresas

autorizadas deverão proceder de moao
a não induzir a equívoco, publicando
na íntegra os números correspondentes aos premias maiores, sob pena de
cancelamento da autorizaçã-o.
Art. 20. Independe de autorização ad istrfbuíçâo gratuita de premias, mediante sorteio realizado diretamente
por pessoa jurídica de direito público,
nos limites de sua jurisdíção, como
meio auxiliar de fiscalização ou arrecadação de tributos de sua competência.

Art. 21. Respeitado o limite estabelecido no artigo 3° e sem dispensa da
Taxa de Distribuição de Prêmios, a
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda poderá autorizar
a realização de propaganda com distribuição gratuita de prêmios vinculada a sorteio diretamente realizado por
pessoa juridica de direito público.
Art. 22. Os cupons sorteáveis serão
distribuídos exclusivamente nos estabelecimentos da empresa autorizada
vedada sua distribuição em logradouros e vias públicas.
CAPíTULO III
Do V ale-Brinde

Art. 23. As empresas industriais,
autorizadas na forma deste Regulamento, poderão emitir vales-brindes
numerados em ordem crescente, a partir de 1 (um), para distribuição gratuita de prêmios como propaganda de
seus produtos.
~ lO A empresa autorizada deverá
distribuir, no mínimo, um (1) valebrinde para cada cem mil (100.000)
unidades de produtos entregues a
consumo.
§ 2" O número de vales-brindes a
emitir corres.x.noera ao de prêmios a
distribUir .
§ 3° O valor do maior prêmio a dlstribuir não poderá exceder de duas
vezes o maior salárto-mínímo vigente
no Pais.
§ 4° A Secretaria da Receita Federal
do Ministério da Fazenda poderá alterar os limites de emissão de valebrinde, em função da natureza c valor dos bens entregues a consumo.
Art. 24. A empresa autorizada colocará o vale-brinde no interior do
produto de sua fabricação ou dentre
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do respectivo envoltório, atendidas as
normas prescritas pelos órgãos de saúde pública e de controle de pesos e
medidas.
§ 1" Se for impraticável a distribui-

ção por qualquer dos modos previstos
no "caput" deste artigo, admitir-se-á

a utilização de elemento contendo dlzeres ou símbolos identificadores do
vale-brinde correspondente, pelo qual
será trocado nos. estabelecimentos da.
empresa autorizada.
§ 20 A secretaria da Receita Federal
do Ministério da Fazenda poderá au-

torizar a distribuição do vale-brinde
por outra forma. bemo estabelecer critérios que assegurem ao processo de
distribuição dependência exclusiva. do

acaso.
CAPíTULO IV

TíTULO 11
Das Operações de Captação
de poupança Popular

Do Concurso

Art. 25. A distribuição gratuita de
prêmios mediante concurso de previsões, cálculos, estes de Inteligência,
seleção de predicados ou competição
de qualquer natureza, realizada por
empresas comerciais, industriais ou de
compra e venda de bens imóveis, está
subordinada a este Regulamento, ressalvado o disposto no artigo 30
Parágrafo único. A empresa indicará no plano, de forma clara e inequívoca, o processo do concurso e a condição necessária à obtenção do premio.
Art. 2G. tcos concursos a que se
refere o artigo anterior serão exigidas
condições que garantam pluralidade
de concorrentes e uniformidade nas
condições de competição.
Art. 27. Como condição para participar do concurso poderá ser exigida a apresentação ou a entrega de
rótulos, cintas,
invólucros, embalagens e quaisquer elementos de reclame relativos aos produtos ou ao ramo
comercial da empresa autorizada, que
não constituam série ou coleção, nos
termos das instruções da Secretaria
da Receita Federal do Mínístérío da
Fazenda.

Art. 28. A apuração do

cretana da Receita Federal do Ministério da Fazenda ou o que, inscrito no plano, resguarde, a crrtérro da
autoridade concedente, o Interesse dos
concorrentes e assegure o integral
cumprimento das disposições legaía f'.
regulamentares.
Art 30. Independe de autorzação
a distribuição gratuita de prêmios em
razão do resultado de concurso exclusivamente cultural, artístico, desportivo ou recreativo, desde que não
haja subordinação a qualquer modalidade de álea ou pagamento pelos concorrentes, nem vinculação destes ou
dos contemplados à aquisição ou uso
de qualquer bem, direito ou serviço.

~onC'1rSI)

poderá ser feita na sede da empresa

autorizada ou nos auditórios de EStações de rádio ou de televisão, com
ingresso franqueado aos concorrentes.
Art. 29. O processo de apuração do
concurso será o aprovado pela Se-

CAPíTULO I

Disposições Gerais
Art 31. Dependerão de prévia autorização do Miniater.io da Fazenda, nos
termos da Lei n" 5.768, de 20 de debro de 1971, deste. Regulamento e dos
atos normativos que se destine::n a
complementá-lo, e quando não sujeitas à de outra autoridade ou órgãos
públicos federais:
1 - As operações conhecidas como
consórcio, fundo mútuo e outras formas associativas assemelhadas, que
objetivem a aquísíção" de bens de
qualquer natureza;
II - A venda ou promessa de venda de mercadorias a varejo, mediante oferta pública e com recebin.ento antecipado, parcial ou total, ao respectivo preço;
III - A venda ou promessa de venda de direitos, inclusive cotas de propriedade de entidades civis, tais como
hospital, motel, clube, hotel, centro de
recreação ou alojamento e organização de serviços de qualquer natureza,
com ou sem rateio de despesas de
manutenção, mediante oferta pública
e com pagamento antecipado do preço;
IV - A venda ou promessa de venda de terrenos loteados, a prestações
mccíantc sorteio;
V - Qualquer outra modalí -Iade de
captação antecipada da poupança popular mediante promessa de contra-

ATOS DO PODER ExECUTIVO

prestação em bens, direitos ou serviços de qualquer natureza.
Art. 32. O pedido de autorização
será. dirigido à Secretaria da Receita
Federal do Ministério da Fazenda, instruido com os documentos que esse
órgão julgar necessários à comprovação da capacidade financeira, econômica e gerencial do requerente e ao
exame e análise da viablidade da operação
Art. 33. As receitas e despesas referentes às operações de que trata o
artigo 31 serão contabilizadas destacadamente das demais
Art. 34. As pessoas autorizadas não
poderão cobrar do contratante qualquer outra quantia ou valor, além do
preço do bem, direito ou serviço, ainda que a título de ressarcimento de
tributos, ressalvadas, nos casos previstos neste Regulamento, as despesas de
administração.
Art. 35. Será permitida a dístttbuição gratuita de prêmios vinculada à
pontualidade dos prestamistas nas
operações a que se referem os incisos
Il e IV do artigo 31.
§ 1° O valor dos prêmios a distribuir em cada mês e para cada série,
na forma deste' artigo, não podara exceder de cinco por cento (5%) da receita mensal prevista para a respectiva série, não' se aplicando o hmtte
estabelecido no artigo 3°, "in fine",
deste Regulamento.
~ 2° A autorização para distrtbulçào
gratuita de prêmios de que trata este
artigo será concedida pelo prazo de
doze (12) meses, renovável a critério
da autoridade concedente.
§ 3° A renovação será requerida entre noventa (gOl a sessenta (ôG) dias
antes da data do término do prazo da
autorização.
§ 4° Quando não for renovada a autorização de que trata este artigo a
empresa continuará a distribuir 0:3.
prêmios prometidos, exclusivamente
com relação aos contratos celebrados
até a data da ciência do despacho denegatório.
§ 5° Ocorrendo a hlpotese prevista no parágrafo anterior, a Taxa de
Distribuição de Prêmios, de que trata o artigo 4°, incidirá 'Sobre Q valor
dos prêmios prometidos para o pe-
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ríodo subseqüente ao do término de
validade da autorização.
§ 6° A empresa autorizada a distribuir prêmios vinculados à pontualídade de seus prestamistas, nas operações
a que se referem Os incisos n e lV
do artigo 31, assegurará a participação, no concurso, de todos o.s prestamistas, salvo os inadimplentes.
§ 7° Na operação prevista no íncíso IV do artigo 31, a distribuição gratuita de prêmios para estimulr pontualidade dos prestamistas cessara
para o contratante que for imitido na
posse do lote de terreno.
Art 36. O Conselho Monetário Nacional, tendo em vista os crítérlos e
objetivos compreendidos em sua competência legal, poderá intervir nas
operações referidas no artigo 31 para:
I - Restringir seus nmitcs e modalidades, bem como disciplinar as cpe!,o.,ÇÓCb ou proibir nos lançamentos;
II - Exigir garantias ou a formação de reservas técnicas, fundos especiais e provisões, sem prejuízo das reservas e fundos determinados em leis
especiais;
UI - Alterar o valor de resgate
previsto no artigo 53, bem COla0 estendê-lo a qualquer' das operações
mencionadas no artigo 31.
§ 1° Os bens e valores represcntatdvos das reservas técnicas e das garantias de que trata este artigo .nâc
poderão ser alienados, prometidos alienar ou de qualquer forma gravados
sem autorização expressa do Ministro
da Fazendo, sendo nula, de pleno direíto, a aücnação realizada ou o gravame constituído com a violação déste artigo.
§ 2° Quando a garantia ou reserva
técnica for representada por bem imóvel, a cláusula de inalienabili 'tade e
impenhorabilidade será obrlgatortamente registrada no competente Cartório de Registro de Imóveis.
Art. 37. O Banco Central do Brasil poderá intervir nas empresas' autorizadas a realizar as operações a
que se refere o artigo 31, e decretar
sua liquidação extrajudicial na forma
e condições previstas na legislação especial aplicável às entidades financeiras
Art 3D. Os diretores. ger('ntese·~6';o
cios .da empresa que realizar .opera-
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cõos referidas no artigo 31, e bem

assim os prepostos com função de ges-

tão:

I - Serão considerados depositários,
para todos 05 efeitos, das quantias que
a empresa receber dos prestamistas,
na sua gestão, até o cumprimento da
obrigação assumida;
II - Responderão solidariamente
pelas obrigações da empresa com o
prestamista, contraídas na sua gestão.
Art. 39. O Ministro da Fazenda,
visando adequar as operações de que
trata o artigo 31 às condições de mercado ou da política econômica financeira, poderá fixar disposições diferentes das previstas neste Regulamento quanto a: limites de prazo. de
participantes, de capital social e de
valores dos bens, direitos ou serviços; normas e modalidades contratuais; percentagens máximas permitidas .a título
de
despesas administrativas; valores dos prêmios a dístríbuír.

CAPÍTULO II

Dos Consórcios, Fundos Mútuos e
Outras Formas Associativas
Assemelhadas
SEÇÃO I

Dos Consórcios ou Fundos Mútuos
. para Aquisição de Bens Móveis Duráveis.
Art. 40. A Secretaria da Receita
Federal do Ministério da Fazenda poderá autorizar, na forma deste Regulamento e dos atos que o complementarem, a constituição e o funcionamento de consórcios, fundos mútuos
ou formas associativas assemelhadas,
que objetivem a coleta de poupanças
destinadas a propiciar a aquisição de
bens móveis duráveis, por meio de auto-financiamento.
Art. 41. A autorização para organização e funcionamento será dada:
I - A sociedade de fins exclusivamente civis, ainda que revestidas de
forma mercantil, de capital não inferior a duzentos (200) vezes o saláriomínimo local, totalmente integralizado;

Il - A sociedade ou associações clvis, de fins não lucrativos, com patrimônio líquido igualou superior a duzentas (200) vezes o salário-mínimo
local, limitada aos integrantes de seu

quadro social a participação nas operações;
lU - As sociedades mercantis de
capital não inferior a mil C.OOO) vezes o salário-mínimo local, totalmente
integralizado, desde que o objeto do
consórcio seja mercadoria de seu comércio ou fabrico.
§ 1" A pessoa jurídica autorizada
providenciará, no prazo de sessenta
(60) dias, a contar da data em qi-e entrarem em vigor novos níveis de salário-mínimo, o aumento de seu capital ou patrimônio, se for o caso, para
ajustamento aos limites previstos neste artigo.
§ 2° As obrigações passivas da sociedade autorizada, representadas pelas contribuições recebidas dos consorciados e ainda não aplicadas na
aquisição dos bens. não poderão ultrapassar, em valor, a quinze (15) vezes
a soma do capital realizado e' reservas, ou, em se tratando de entidade
que não possua capital, a soma do patrimônio líquido.
Art. 42. As despesas de administração cobradas pela sociedade de fins
exclusivamente civis não poderão ser
Superiores a doze por cento '12%) do
valor do bem. quando este for de preço até cínquenta (50) vezes o saláriomínimo local, e a dez por cento (10%)
quando. de preço superior a esse lí-

míte.

§ 19 As associações civis de fins não
lucrativos e as sociedades mercantis,
que organizarem consórcio para aquisição de bens de seu comércio ou fabrico, somente poderão cobrar as despesas de administração efetiva e comprovadamente realizadas com a gestão
do consórcio, no máximo até à metade
das taxas estabelecidas neste artigo.
§ 2° Será permitida a cobrança, no
ato de Inscrição do consorciado, de
quantia até um por cento (1%) do
preço do bem, que será devolvida, se
não completado o grupo, ou compensada na taxa de administração, se
constituído o consórcio.
Art. 43. Constarão do Regulamento
do consórcio as seguintes condições
básicas:
I - Fixação da contribuição mensal mínima de valor não inferior a um
inteiro seiscentos e sessenta e sete
milésimos por cento (1,667%) do preço do bem a adquirir;
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11 ~ Aplicação obrigatória de, no
mínímo, cinqüenta por cento (50%)
das contribuições mensais na aquisição de' bens destinados a consorciado
contemplado por preferência mediante sorteio, Indepe.adentemente CO orerecímento de lance;
In - Duração do plano limitado ao
máximo de sessenta (60) meses;
IV - Número de participantes de
cada grupo de consorciados não supertor a cem (100);
V - Depósito em conta própria obriga tóne, em bancos comerciais ou caixas econômicas, dos recursos a apli-car, coletados dos consorciados, cujo
levantamento somente poderá ser feito para atendimento dos objetivos do
plano, mediante declaração escrita da
administradora com específlcaçãc do
documento de compra, ou emissão de
cheque na forma prevista no artigo
52, parágrafo único, da Lei n- 4.728,
de 14 de julho de 1965;
VI - Prazo máximo de trinta (30)
dias para entrega do bem, salvo se o
consorciado escolher outro, não disponível, ou não oferecer, no mesmo
prazo, a garantia prevista em contrato;
vn - Proibição de distribuição de
prêmios, mesmo sob a forma de dispensa de prestações vencidas ou vincendas, assim como de conversão do
valor do bem em dinheiro.
Parágrafo único. A pessoa jurídica
autorizada poderá participar de consórcio por ela administrado, desde que:
a) não participe do sistema de dlstribuiçâo;
b) os bens correspondentes à sua
participação somente lhe sejam entregues após contemplados todos os demais consorciados.
Art, 44, Poderão ser cobrados dos
consorciados as despesas com o registro de seus contratos e instrumentos
de garantia, inclusive nos casos de cessão, vedada a cobrança de qualquer
outra taxa além das estabelecidas neste Regulamento e nos atos normativos
complementares,
Parágrafo único, A proibição deste

artigo não alcança a mora e as despesas de cobrança previstas em contrato
para os casos de inadimplemento, se
creditado aos consorciados o s-aldo resultante.

Art. 45. O regulamento do plano
poderá prever a cobrança de uma parcela da contribuição mensal, para a
constituição de um fundo destinado a
cobrir eventual insuficiência da receita por impontualidade no pagamento.
Parágrafo único. Os limites e condições do fundo previsto neste artigo
serão estabelecidos pela Secretaria da
Receita Federal do Ministério da Fazenda,
Art.. 46. Não poderão ser objeto de
consórcio bens de preço inferior a cinco (5) vezes o maior salário- mínimo
vigente no Pais.
SEÇÃO l i

Dos Consórcios e Fundos Mútuos para
Aquisição de Bens Imóveis
Art. 47. Fica o Ministro da Fazenda autorizado a estabelecer normas
para a organização e funcionamento
de consórcios destinados a coletar
poupança para a aquisição de bens
imóveis que constituam unidades residenciais, observadas as seguintes
condições básicas:
I - Manifestação do Banco Nacional de Habitação quanto à viabilidade técnica e financeira do plano;
n ~ Prazo máximo de cem (100)
meses para pagamento;
In - Contribuição mensal mínima
de um por cento' (l %) do preço do
imóvel;
IV - Reajustamento das prestações
vincendas, se o preço do imóvel, com
as caractertstícas previstas no contrato, for alterado;
V - Número máximo de cem (100)
participantes para cada grupo de consorciados.
CAP1TULO III
Da Venda de Mercadorias a V orcio
com Recebimento Antecipado do Preço

Art. 48, A Secretarra da Receita
Federal do Ministério da Fazenda poderá conceder autorização para a
venda ou promessa de venda de mercadorias a varejo, mediante alerta
publica e com recebimento antecipado, parcial ou total, do respectivo
preço, a sociedades comerciais que
provem ter capital, totalmente integralizado igualou superior a cinco
mil (5.000) vezes o salário-mínimo
do local em que estiver situado seu
estabelecimento principal.
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§ 1.0 Quando forem alterados os mveis de salárto-mínímo será exigida,
no prazo de sessenta (60) dias, a complementação do capital que se tornar
inferior ao limite previsto neste artigo.
§ 2.Q As obrigações pass1\',:s da
empresa 'autorizada, nas operaçoes referidas no "caput" deste artigo.
oriundas de prestações recebidas e
correspondentes a mercadorias a entregar, não poderão ultrapassar, em
valor, a doze (12) vezes a soma do
capital realizado e reservas.

Art. 49, Não
serão autortzadcs
planos de venda para pagamento em
prazo inferior a seis (6) ou superior a
doze (12) meses,
Art. 50.
A mercadoria obj etc do
contrato deverá:
I - Ser de preço não superior ao
corrente para venda a vista no mercado varejista da praça da operação
indicada e aprovada com o plano, à
data do pagamento da última prestação, e, não o havendo, ou sendo a
mercadoria de venda exclusiva, ao de
venda à vista de mercadoria símllar,
no mercado varejista da mesma praça;
II - Ser de produção nacional e
considerada de primeira necessidade
ou de uso geral;
III - Ser discriminada no titulo ou
"carnet" .
§ 1.0 A mercadoria deverá ser entregue ao prestamista na praça da
operação, sem qualquer acréscimo, vedada a cobrança de taxa de inscrição,
despesas de administração ou qualquer
outra importância, além do preço
ajustado nos termos do inciso I deste
artigo.
§ 2.° Considera-se praça da operação aquela em que a empresa, por seu
estabelecimento fixo, representante comercial autônomo ou vendedor ambulante, celebrar o contrato com a entrega ao comprador, do titulo ou
"carnet" comprobatório da realização
do negócio.
Art. 51. As quantias entregues
pelos prestamistas para pagamento da
mercadoria serão corrigidas monetariamente, à data da liquidação do
contrato, mediante aplicação de coeficientes mensais de atualização monetária às prestações dos meses correspondentes.

§ 1.0 Para os fins previstos neste
artigo serão utilizados os tndíces de
correção mensal do valor nominal das
Obrigações Reajustáveís do Tesouro
Nacional.
§ 2.° O Ministro da Pazencta poderá, para restabelecer o poder aquistttvo das prestações pagas, fixar outros índices de correção monetária,
que prevalecerão para futuras autortzaçoes ou renovações.
§ 3.° Quando a soma das prestaÇÕES, corrigidas
monetariamente, 10r
interior ao preço atualizado da mercadoria a ser entregue, caberá ao
comprador pagar a diferença, ressalvado o disposto no li 5.° deste artigo.
S 4." Se o preço atualizado da mercadoria for inferior à soma das
prestações corrigidas monetariamente,
cumprirá ao vendedor restituir, em
mercadoria, a diferença.
§ 5.° Ao comprador é facultado, a
seu critério exclusivo, escolher outra
mercadoria não constante da discriminação, desde que existente no estoque do vendedor, pagando a diferença de preço, observadas as normas dos
incisos I e II do artigo 50.
Art. 52. Paga a totalidade das
prestações, a mercadoria discriminada no contrato será entregue ou colocada à disposição do comprador, na
praça da operação, no prazo de oito
(8) dias. contados da data do pagamento da última prestação.
§ 1.0 Não prevalecerá o prazo previsto neste artigo se o comprador
optar por outra mercadoria só exístente no estoque de estabelecimento
da empresa situado em outra praça.
§ 2.° Se a mercadoria não for reclamada no prazo de um (1) ano,
contado da data do pagamento da
última prestação, o valor total das
prestações pagas, corrigidas monetariamente até a data do término do
contrato de venda, será recolhido ao
Tesouro Nacional, dentro de trinta
(30) dias.
Art. 53. O prestamista, que desistir da transação ou se tornar inadimplente depois de paga a terceira
(3.") prestação, terá o direito de receber, em mercadoria do estoque da
empresa vendedora e pelo preço COfrente de venda à vista no mercado
varejista da praça da operação, índícada no plano, à data em que se Venricar a desistência ou inadimplemento, o valor de resgate daspre;,:;ta-
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çóes pagas, índícado na tabela aprovada pelo Mmístro da Fazenda.
§ 1.0 O valor de resgate será fixado
proporcional e progressivamente as
prestacoes pagas pelo prestamista,
não podendo ser inferior a cinqüenta
por cento (50 %) das Importãnclas
pagas.
§ 2.0 O valor de resgate não reclamado até sessenta (60) dias do prazo
para pagamento da última prestacâo
contratada será recolhido ao 'I'esouro
Nacional, dentro de trinta (30) dias.
§ 3. 0
As ímportãncías recolhidas
ao Tesouro Nacional na forma do paragrafo anterior e do parágrafo 2. 0 do
artigo 52 serão escrituradas como renda da União, em conta especial
Art. 54. Ocorrendo atraso por mais
de trinta (30) dias no pagamento de
uma prestação e ressalvado o disposto
no artigo anterior, é facultado à empresa vendedora:
I - Considerar o prestamista madímpíente e resolver o contrato mediante a entrega de mercadorias de
valor igual ao previsto na tabela fie
resgate, quando for o caso; ou
II - Aceitar o pagamento das prestaçóes vencidas, para prosseguimento
do contrato.
Art. 55. A empresa autorizada aplicara o mmrmo de vinte por cento
(20%) de sua arrecadação mensal na
rormação de estoque das mercadorias
que prometeu entregar.
§ 1.0 O Ministro da Fazenda podera, a seu exclusivo critério, permitir que parte da percentagem prevista neste artigo seja aplicada na aquistcao de Otmgaçôes Reajustávels do
Tesouro Nacional ou de títulos de
renda fixa de reconhecida segurança
e Iíquídea.
~ 2. 0 Os títulos adquiridos na forma
prevista no parágrafo anterior ficarão
vinculados à obrigação de entrega do
bem objeto do contrato e só poderão
ser alienados se o seu valor for aplicado na compra de mercadorias necessárias ao cumprimente daquela
obrtgaçâo .

Art. 56. Nenhuma outra empresa,
além da autorizada, poderá participar
da operação prevista neste capítulo,
ressalvado o disposto no parágrafo 1.0
deste artigo.
~ 1.0 Não se compreende na proibição deste artigo a participação de

representante comercial autônomo
que, por força de contrato de tepresentação comercial, operar, em zona
determinada, em nome e por conta da
empresa autorizada.
§ 2. 0 Na hipótese prevista no parágrafo anterior, toda publicidade do
negócio será feita em nome exclusivo
da empresa autorizada e as mercadorias serão por esta diretamente faturadas ao comprador.
CAPITULO IV
Da Venda ou Promessa de Venda
de Direitos

Art. 57. Compreendem-se nas disposições do artigo 31, inciso IH, deste
Regulamento, as operações seguintes:
I - Venda ou promessa de venda de
cotas de bens imóveis, móveis e instalações, destinadas à constituição de
condomínio convencional e indivisível;
II - Venda ou promessa de venda
de direito de locação ou de uso e gozo
de bens imóveis, móveis, instalações e
serviços de qualquer natureza.
§ 1.0 Nas operações a que se refere
este artigo serão observadas as disposições seguintes:
I - O número de cotas lançadas à
venda determinará a fração ideal do
imóvel, móveis e instalações, correspondente a cada cota, e não poderá
exceder ao resultante da divisão do
valor da obra pelo valor da cota;
II - Quando o direito se referir à
locação ou ao uso de gozo de bens
imóveis, móveis, instalações e serviços,
o número de contratos ou títulos negocíàveís fica limitado ao da lotação
do estabelecimento a que se refira ou
à sua capacidade de atendimento, segundo os índices de procura, normais
e técnicos, estabelecidos pelos órgãos
indicados pela Secretaria da Receita
Federal do Ministério da Fazenda;
111 - Se a obra incluir edificação
e móveis e instalações necessários ao
ramo a que se destina, seus valores
serão separadamente mencionados;
IV - O adquirente obriga-se a:
a) não
alterar a destinação da
obra;
b) constituir com seus co-proprietários o condomínio indivisível e prover desde logo sobre sua administração.
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2.° Quando a cota se referir a
propriedade Imóvel, sua transmissão
será feita por escrito através de instrumento que preencha todas as condições necessárias à transcrição no
Registro de Imóveis competente.
§ 3." Se o terreno estiver gra 'lado
com ônus reais, será exigida escritura
pública em que o respectivo titular
estipule as condições em que se obriga a liberá-lo antes ou no ato de
transmissão das cotas e manifesta sua
concordãncía com o plano de vendas.
Art. 58. O contrato ou título de
venda ou promessa de venda de direitos, mediante oferta pública e com
pagamento antecipado do preço, indicará precisamente o seu objetivo, de
modo a não induzir a engano o comprador, promitente comprador ou' locatário.
Art. 59. As expressões "sócio proprietário" e «socío patrimonial" ficam reservadas aos casos de aquisição
de cotas de propriedade de bens imóveis, moveis e instalações; a expressão
"sócio usuário", aos de aquisição do
direito de locação ou de uso e gozo
de bens imóveis, móveis, instalações e
serviços de qualquer natureza.
§ 1.0 A cota de bens imóveis, móveis e instalações a que se referir o
contrato de venda ou de promessa de
venda, titulo de propriedade ou titulo patrimonial, é índívísível, transferível e de valor determinado em
função do valor atual da propriedade
e do número de cotas já vendidas ou
prometidas a venda.
§ 2.° E' defesa a cobrança de emolumentos ou de taxa de transferência
sobre cessão de direitos ou transmissão de cotas de propriedade adquiridos na forma deste Regulamento,
ressalvadas, quando for o caso, as
despesas de cartório.
Art. 60. A receita proveniente das
operações reguladas neste Capitulo
será aplicada exclusivamente na obra
ou empreendimento a que se referir
o contrato ou titulo, sendo permitida
a dedução das despesas de adminístração efetiva e comprovadamente
feitas, até o limite de dez por cento
rin %), percentagem que será acrescida ao valor da obra para os efeitos do disposto no artigo 57, parágrato 1°, inciso L
Parágrafo único. Não será autorizada nova operação sem a prova de
conclusão da obra ou empreendímen-

to compreendido em autorização anterior.
Art. 61. As despesas de manutenção
dos bens, instalações e serviços
poderão ser rateadas entre os sócios
proprietários e sócios usuários, ou
entre os sócios de qualquer uma dessas classes, não podendo, entretanto,
exceder as despesas efetivas e comprovadamente realizadas.
CAPíTULO

v

Da Venda ou Promessa de V cnda de
Terrenos, a Prestações, Mediante
Sorteio

Art. 62. O pedido de autorização
para a venda ou promessa de venda
de terrenos loteados, a prestações, mediante sorteio, a que se refere o artigo 31, inciso IV, deste Regulamento,
será instruído com os seguintes documentos:
I - Cópia dos documentos a que
se referem os incisos I a V do artigo
10 do Decreto-lei n'' 58, de 10 de dezembro de 1937, com a prova de seu
arquivamento no Registro de Imóveis
da circunscrição respectiva;
II - Certidão do governo municipal
provando que a situação dos lotes s8:tisfaz pelo menos a. duas das c(;lll~h
ções previstas no artigo 32 do. COdIgO
Tributário Nacional, preferenclalmente a existência de escola pública a
menos de dois quilômetros de distância;
III - Prova da manifestação do
Banco Nacional de Habitação de que
os terrenos se prestam à consecução
de plano habitacional;
IV - Prova de que há compatibilidade do plano de vendas com o Plano de Integração Nacional, quando
for o caso;
V - Prova de que, além dos terrenos objeto de operações submetidas a
autorização, o vendedor ou P!ü!Ultente vendedor, é proprtetárto. ainda, de,
no mínimo, mais 20% (vinte por cento) de terrenos que satisfaçam as co.ndíçôes previstas nos incisos anterto-

res.
Art. 63. O titular da autorização,
durante o prazo previsto no plano de
venda ou promessa de venda, manterá terrenos de sua propriedade, nas
condições descritas nos incisos !I a. V
do artigo anterior, em área nao Inferior a 20% (vinte por cento), calculadasobre a que se destinar aos
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prestamistas ainda não contemplados
e imitidos na posse na forma do artigo 66.
Art. 64. Do contrato ou titulo referente à venda ou promessa de venda
de terrenos loteados, a prestações, mediante sorteio, constarão as seguintes
especificações:
I - Denominação da série e número do contrato ou título com que o
prestamista concorrerá ao sorteio;
11 - Denominação e localização da
propríedade, número e data da ínscrtção, atendido o disposto no artigo
65;
111 - Indicação de que um dos lotes
constantes da operação autorizada, será alienado e entregue ao promitente comprador de acordo com o artigo
66, deste Regulamento;
IV - Preço do lote, importância do
sinal, se houver, e prazo de pagamento não superior a cem (100) meses;
V - Declaração da existência ou
inexistência de servidão ativa ou passiva.
Parágrafo único. E' facultada a
substituição do contrato pela escrrtura definitiva de compra e venda, com
ou sem o pacto adjeto de hipoteca,
desde que essa condição conste do titulo.
Art. 65. Sob pena de responsabilídade criminal, os vendedores que invocarem como argumento dê propaganda, a proximidade do terreno a
algum acidente geográfico, cidade,
fonte hidromineral ou termal ou qualquer outro motivo de atração ou valorização, serão obrigados a declarar no
memorial descritivo e a mencionar nas
divulgações, anúncios e prospectos de
propaganda, a distância métrica a que
se situa o imóvel do ponto invocado ou
tomado como referência.
Art. 66. O prestamista contemplado por sorteio ou por haver completado o pagamento de todas as prestações fixadas no plano escolherá o lote
de terreno, entre os prometidos, ainda disponíveis, e, desde logo, será imitido na sua posse.
CAPÍTULO VI

Das Operações não Especificadas

Art. 67. As operações não especificadas, de captação de poupança popular mediante promessa de contraprestação em bens, direitos ou servi-

ços de qualquer natureza, serão reguladas, no que couber, pelas disposições
do Título 11 deste Regulamento e dos
atos normativos que se destinem a
complementá-lo,
TíTULO In

Das Penalidades, da Fiscalização
e do Processo Fiscal
CAPíTULO I

Das Penalidades

Art. 68. A realização de operações
regidas por este Regulamento e pelos
atos normativos que se destinem a
complementá-lo, sem a prévia autorização, sujeita os infratores, cumulativamente, às seguintes penalidades:
I - No caso de que trata o Título
I (Da Distribuição Gratuita de Prê~
mias) :
a) multa igual ao valor total dos
prêmios prometidos, não inferior a
cem (100) vezes o maior salárío-minímo vigente no Pais;
b) perda dos bens prometidos como
prêmios; e
c) proibição de realizar, durante o
prazo de cinco (5) anos, as operações
mencionadas.
11 - Nos casos a que se retere o
Título 11 (Das Operações de Captação
de Poup~nça Popular):
a) multa igual ao valor dos bens,
direitos ou serviços que constituírem
o objeto da operação, não inferior a
quinhentos (500) vezes o maior salário-mínimo vigente no País;
b) proibição de realizar durante o
prazo de dez (10) anos, as operações
mencionadas.
Parágrafo único. Incorre, também,
nas penas previstas neste artigo quem,
sem condições legais, prometer publicamente realizar operações regidas por
este Regulamento.
Art. 69. A empresa autorizada Q
realizar operações previstas no artigo
1\ que não cumprir o plano de distribuição de prêmios ou desvirtuar a finalidade da operação, fica
sujeita,
cumulativamente, às seguintes penalidades:
1 - Cassação da autorização;
II - Proibição de realizar nova
operação pelo prazo de cinco (5) anos;
IH - Perda dos bens prometidos
em prêmio, se estes ainda não tive-
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rem sido entregues, ou multa igual ao
valor desses prêmios, não inferior

a

cinquenta (50) vezes o maior saláriomínimo vigente no País, se os mesmos já tiverem sido entregues ou não
forem encontrados.
Art. 70. A entidade autorizada, na
forma deste Regulamento, a realizar
operações referidas no artigo 31, que
não cumprir o plano, ficará sujeita,
cumulativamente, às seguintes penalidades:

I - Cassação da autorização;
II - Proibição de realizar nova operação pelo prazo de cinco (5) anos; e
IH - Multa igual a cmquenta por
cento (50%) do valor dos bens. direi-

tos ou serviços que constituírem
objeto da operação.

o

Art. 71. A falta de recolhimento da
Taxa de Distribuição de Prêmios, den-

tro dos prazos previstos neste Regulamento, sujeita o contribuinte à multa igual a cinquenta por cento \))0%)
da importância que deixou de ser recolhida.
Parágrafo único. Se o recolhimento
for feito após o prazo legal, antes de
qualquer procedimento fiscal, a multa será de dez por cento (10%),
Art, 72. As infrações a este Regulamento ou a atos normativos destinados a complementá-lo, quando não
compreendidas nos artigos anteriores,
sujeitam o infrator à multa de dez
(10) a quarenta (40) vezes o maior
salário-mínimo vigente no País, elevada ao dobro no caso de reincidência.
Art. 73. A aplicação das penalidades previstas neste Regulamento não
exclui a responsabilidade e as sanções
de natureza civil e penal, nos termos
das respectivas legislações.
CAPíTULO II

Da Fiscalização e do Processo Fiscal

Art. 74. A fiscalização das operações mencionadas neste Regulamenta
será exercida privativamente pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.
Art. 75. O processo e o julgamento
das infrações serão regidos pelas normas do Decreto n- 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal de deter-

minação e exigência dos créditos tributários da União.
TíTULO IV

Das Disposições Finai§. e

Tran.~itórias.

Art. 76. A Secretaria da Receita
Federal do Ministério da Fazenda fica
autorizada a expedir atos destinados
a complementar as normas deste Regulamento e a resolver os casos omissos, ressalvados os atos cuja competência esteja expressamente reservada
a outro órgão ou autoridade.
Art. 77. As operações de que trata
o artigo Y', autorizadas pelo Ministério
da Fazenda e em curso na data do
inicio de vigência deste Regulamento,
serão adaptadas às suas disposições,
no prazo de noventa (90) dias, após o
qual as respectivas autorizações serão
consideradas canceladas de pleno direito, sujeitando-se quem as praticar,
sem permissão legal, às penalidades
previstas no inciso I do artigo 68, letras "a" e "b".
Parágrafo único. Ficam dispensadas
de adaptação as autorizações cujo término esteja previsto para data anterior à expiração do prazo marcado no
"caput" deste artigo, caso em que as
operações deverão cessar na data estabelecida no plano autorizado.
Art. 78. Serão adaptados eo regime e às disposições deste Regulamento, no prazo de noventa (90) dias
contados de sua publicação, as operações de que trata o artigo 31 e que se
achavam em curso a 21 de dezembro
de 1971, sob pena de os responsáveis
ficarem sujeitos às sanções do artigo
70.
§ 1° Os prazos mencionados neste
artigo poderão ser prorrogados a critério do Ministro da Fazenda.
§ 2° Independem de adaptação as
operações previstas no inciso I do artigo 31 contratadas até a publicação
deste Regulamento, segundo as normas expedidas pelo Ministério da Fazenda ou pelo Banco Central do Brasil.
§ 3° Os responsáveis pelas operações
de que trata o artigo 31 que não dependiam de autorização antes da vigência da Lei nv 5.768, de 20 de dezembro de 1971, requererão, no mesmo
prazo fixado no "caput" deste artigo,
as respectivas autorizações.
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§ 4'1 Negada a autorização prevista
nc parágrafo anterior ou co~statada
a impossibilidade de adaptação das
operações a que, se refere o "caput"
deste artigo, os planos ínadaptados
entrarão em liquidação segundo as
normas especiais baixadas pelo Ministro da Fazenda.

DECRETO N° 70.952 -

Art. 79. Este decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 9 de agosto de 1972;
151" da Independência e 84° da
República.
G. MÉDICI
Antônio Delfim Netto

EMÍLIO

DE

9

DE AGOSTO DE

Cria junções gratificadas no Quadro de Pessoal Ministério da Marinha

1972

Parte Permanente -

do

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
arbtgc 81, item IH, da Constituição, e tendo em vista o artigo 11 da Lei
n- 3.780, de 12 de julho de 1960, e o artigo 7° do Regulamento aprovado
pelo Decreto n'' ô6.395, de 25 de março de 1970, decreta:
Art. 1° Ficam criadas, no Quadro de Pessoal - Parte Permanente 00 Ministério da Marinha, as funções gratificadas constantes da tabela
anexa, previstas nc Regimento Interno da Diretoria de Administração da
Marinha, aprovado pela Portaria n" 128, de 7 de fevereiro de 1972, do Ministro da Marinha.
Art. 2.9 A despesa c- .::0. :3 execução deste Decreto será custeada pelos
créditos orçamentários próprios do Ministério da Marinha.
Art. 3° Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 9 de agosto de 1972; 151° da Independência e 84° da
Hepública.
EMÍLIO G. MÉDICI

Adalberto de Barros Nunes

o

anexo mencionado no art. 19 foi publicado no D.a. de 10-8-72.

DECRETO N° 70.953 AGOSTO DE 1972

DE

9

DE

Retifica aproveitamento de disponível
no Quadro de Pessoal do Ministério
da Marinha.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artdgo 81, item IIl, da Constituição, e tendo em vista o que consta do Processo
n.c 3.466-72, do Departamento Admtnistrativodo Pessoal Civil (DASP),
decreta:
Art. 1° Fica retificado o Decreto número 69.860, de 30 de dezembro de
1971, publicado no Diário Oficial de 31
seguinte.. que aproveitou, no Quadro

de Pessoal - Parte Permanente -- co
Ministério da Marinha, servidores e111
disponibilidade, para considerar Marly
Oerqueíra Gomes aproveitada no .rar.
go de Escriturário, código
AF-202 .10. B, em vaga decorrente da
aposentadoria de Durval Antônio ~{.els,
e não como constou naquele ato.
Art. 2° Os efeitos deste Decreto retroagem a 31 de dezembro de 1971, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 9 de agosto de 1972;
151° da Independência e 34" da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Adalberto de Barros Nunes
Júlio Barata

iss
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DECRE''':' O N'" "-u.954 -

DE

9

DE AGOSTO DE

1972

Dispõe sobre a execução do Protocolo Adicional Amoliatorío do Setor
Industrial do Ajuste de Complementação n 9 15 sobre produtos da
Indústria Químíco-Farmaceutica, ccmctuuio entre a Argentina, o Brasil
e o México.

o Presidente da República, usando das atribuições que lhe confere o
artigo 81, item IH, da Constituição, e
Considerando que o Tratado dê! Montevidéu, aprovado pelo Decreto
Legislativo de 3 de fevereiro de 1961, que CriOU a Associação Latino-

Americana de Livre Comércio, prevê, no seu artigo 16, a celebração de
Ajustes de Complementação por setores industriais. matéria essa regulamentada pelas Resoluções 15 (1), 16 (I) e 99(IV) da conferência das Partes
Contratantes do Tratado;
Considerando que os Plentpotenciaríos da Argentina, do Brasil e do
México, com base nos dispositivos acima citados, assinaram, em Montevrdéu,
no dia 10 de dezembro de 1971, Protocolo Adicional ampliatório do campo
abrangido pelo Ajuste de Complementaçao nv 15 sobre produtos da Indústria
Quimico-Farmacêutica, posto em vigor no Brasil pelo Decreto no 68.603, de
11 de maio de 1971;

Considerando que, em cumprimento do artigo 17 do Tratado de Montevidéu, e nos termos do artigo 18 da Resolução 99 (IV), o Comitê Executivo
Permanente da ALALC, pela Resolução nc 255, de 14 de janeiro de 1972,
declarou as disposições do Presente Protocolo Adicional compatíveis com os
prmcípíos do Tratado;
Considerando que o Presente Protocolo Adicional deverá entrar em vtgor
trrrzta dias após ter sido decjarada sua compatibilidade, segundo dispõe o
seu artigo 49, decreta:
Art. 1.9 A partir de 13 de fevereiro de 1972, as importações dos produtos
especificados no Artigo 19 do Protocolo anexo a este Decreto, originários
da Argentina, do México e dos países considerados de menor desenvolvimento econômico relativo, BOlívia, Equador e Paraguai, ncam sujeitas aos
gravames e restrições não tarifárias estipulados no seu anexo único, obedecidas as cláusulas e condições estabelecidas no citado Protocolo.
Parágrafo único. As dlsposiçoes deste Decreto não se aplicam às
importações provenientes dos países-membros da ALALC não mencionados
neste artigo.
Art. 29 O Ministério da Fazenda tomará, através dos órgãos competentes, as providências eventualmente necessárias ao cumprimento do disposto neste Decreto.
Art, 3'1 A Comissão Nacional para os Assuntos da ALALC, criada peto
Decreto n.v 52.087, de 31 de maio de 1963 e reestruturada pelo Decreto
nv 60.987, de 11 de julho de 1967. acompanhará, através da Carteira de
Comércio Exterior do Banco do Brasil S. A.. a execução do Protocolo anexo,
sugerindo as medidas julgadas necessartas ao seu fiel cumprimento.
Art. 4<,1 O Presente Decreto entrará em vigor na data de Sua pubücaçao, revogadas as disposições em contrario.
Brasilia, 9 de agosto de 1972; 1519 da Independêncta e 849 da
República.
EMtLIo G.

MÉDICI

Mário Gtbsan: Barooza
Antônio Delfim Netto

o

anexo mencionado no art. 19 foi publicado no D.a. de 11-8-72.
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DECRETO

N9

70.955 -

DE

9

DE AGOSTO DE

1972

Dispôe sobre a execução do Protocolo Adicional Ampliatório do Programa
de Liberação do Ajuste de. Complementaçao n9 15, sobre produtos da
Indústria Químico-Farmacéutica, concluido entre a Argentina, o Brasil
e o México.

o Presidente da República, usando das atribuições que lhe confere o
artigo 81, item lU, da Constituição, e
Considerando que o Tratado de Montevidéu, aprovado pelo Decreto
Legislativo de 3 de fevereiro de 1961, que criou a Associação LatinoAmericana de Livre Comércio, prevê, no seu artigo 16, a celebração de
Ajustes de Complementação por setores industriais, matéria essa regulamentada pelas Resoluçôes 15(1), 16(1) e 99<IV) da Conferencia das Partes
Contratantes do Tratado;
Considerando que, de acordo com o disposto nos artigos 49 do Ajuste
de Complementação 11.'" 15 sobre produtos da indústria Químico-Farmacêutica, posto em vigor, no Brasil, peto Decreto nv 68.603, de !l'de maio de
1971, os governos da Argentina, Brasil e México poderão ampliar anualmente
o programa de liberação contido no Anexo I do Ajuste mencionado;
Considerando que os Plenipotenciários da Argentina, do Brasil e do
México, com base nos dispositivos acima citados, assinaram, em Montevidéu,
no dia 10 de dezembro de 1971, Protocolo Adicional Amptíatório do programa
de Liberação do Ajuste de Complementação sobre produtos da indústria
Quimico-Farmacêutica, decreta:
Art. 19 A partir de 9 de janeiro de 1972, a importação dos produtos
constantes do Protocolo Adicional anexo a este Decreto, originários da
Argentina, do México e dos países considerados de menor desenvolvimento
econômico relativo, Bolívia, Equador e Paraguai, ficam sujeitas aos gravames estipulados no seu Anexo único, obedecidas as cláusulas e condições
estabelecidas no citado Protocolo.
Parágrafo único. As dlsposíçôes deste Decreto não se aplicam às
importações provenientes dos países-membros da ALALC não mencionados
neste artigo.
Art. 29 O Ministério da Fazenda tomará, através dos órgãos competentes, as providências eventualmente necessárias ao cumprimento do disposto neste Decreto.
Art. 3.Q A Comissão Nacional para Assuntos da ALALC, criada pelo
Decreto nv 52.087, de 31 de maio de 1963, e reestruturada pelo Decreto
no 60.987, de 11 de julho de 1967. acompanhará, através da Carteira de
Comércio Exterior do Banco do Brasil S. A., a execução do Protocolo anexo,
sugerindo as medidas julgadas necessárias ao seu fiel cumprimento.
Art. 49 O Presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasnla, 9 de agosto de 1972; 1519 da Independência e 849 da
República.
EMÍLIQ G. MÉDICI

Mario Giosoti BarbOza
Antônio Delfim Netto

o

anexo mencionado no art. 19 foi publicado no D.O. de 11-8-72.
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9

DE

DE
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Concede reconhecimento à Faculdade de Artes Plásticas e Comunicações de São Paulo SP.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição, de
acordo com o artigo 47 da Lei número 5.540, de 28 de novembro de
1d68, alterada pelo Decreto-lei numero 842, de 9 de setembro de 1969

e tendo em vista o que consta do
Processo nv 1.835-7D-CFE, do Mímstério da Educação e Cultura, decreta:
Art. 19 E' concedido reconhecimento à Faculdade de Artes Plásticas c
Comunicações, com os cursos de Desenho Industrial, Comuníeaçâo Visual e Comunicação Social (habiütação pclívalente de Comunicações, JOlnalismo, Relações Públicas, Publicida-

de e Propaganda), mantida pela Fundação
Armando Alvares Penteado.
com sede na cidade de São Paulo,
Estado de sao Paulo.
Art. 29 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 9 de agosto de J.972;
151.9 da Independência e 84." da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

70.957 AGOSTO DE 1972
N°

Art. 2° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogado o Decreto n'' 69.046, de 10 de agosto
de 1971.
Brasília, 9 de agosto de 1972;
151° da Independência e 34" da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio Delfim Netto

DECRETO

Jarbas G. Passarinho

DECRETO

da Fazenda autorizado a conceder redução temporária, para até 4% quatro por cento), das alíquotas incidentes sobre os seguintes produtos, coustantes da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados,
anexa ao Decreto ns 70.162, de 18 de
fevereiro de 1972:
I - Veículos de carga pesada, classificados na Posição 87.02.11.00 e ...
87.02.12.00;
H - ônibus rodoviário, classificado
na posição 87.02.13.99;
IH - Chassis e carroçarias para
veiculas referidos nos itens anteriores,
classificados, respectivamente, nas posições 87.04.99.00 e 87.05.03.00;
IV - Reboques e semi-reboques,
utilizados nos veiculas de carga referidos no item L classificados na posição 87.14.06.00.

N°

70.958 1972

DE 9

im

AGOSTO DE

DE

9

DE

Autoriza o Ministro da Fazenda a
conceder redução de alíquotas do
imposto sobre produtos industrializados, constantes da tabela anexa
ao Decreto n° 70.162, de 18 de fevereiro de 1972.

o Presidence da República, no uso
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IH da Constituição, e
nos termos do artigo 4° do Decreto-lei
n- 1.199, de 27 de dezembro de 1971,
decreta:
Art. 1° Nos exercícios financeiros de
1972 e 1973, inclusive, fica o Ministro

Extingue o Curso de In/armações àa
Escola Superior de Guerra e àá outrae providências.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
81, item IH, da Constituição, decreta:

Art. 1° Fica extinto, a partir de 1°
de janeiro de 1973, o Curso de Informações, instituído, na Escola Superior
de Guerra, pelo Decreto n- 55.791, de
23 de fevereiro de 1965.
Art. 2° O distintivo do Curso de Informações, criado pelo Decreto número 62.476, de 28 de março de 1968, será
usado somente pelos diplomados no
Curso de Informações que funcionou
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na Escola Superior de Guerra, integrantes das turmas de 1959 e de 1965
a 1972, inclusive.
Art. 30 O Estado-Maior das Forças
Armadas baixará os atos e instruções
complementares decorrentes da extinção do Curso de Informações da Escola Superior de Guerra.
DECRETO

N9

70.959 -

Art. 40 Este Decreto entrara em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 9 de agosto de 1972;
151 0 da Independência e 8-1" da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

DE 9 DE AGOSTO DE

1972

Dispõe sobre a reouao do Quadro de Pessoal do Departamento Nacional
de obras de Saneamento e dá outras providências
o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item III, da Constdtuíçâo. e tendo em vista o disposto no artigo 56
da Lei n.c 3. 78Q, de 12 de julho de 1960, nos artigos 19 e 20 da Lei 0.04.345,
de 26 de Junho de 1964 e o que consta dos Processos nc- 5,.829, de 1969;
6.676 e 6.677, de 1970; e 6.612, de 1971, do Departamento Administrativo
do Pessoal Civil, decreta:

Art. 19 Fica aprovada, na forma dos Anexos I e 11, que constituem
partes integrantes deste Decreto, a revisão do Quadro de Pessoal do Departamento Nacional de Obras de Saneamento, criado pelo Decreto ri;J 51.676,
de 22 de janeiro de 1963.
Art. 20,> Os cargos constantes das tabelas numéricas anexas continuam
ocupados pelos funcionários constantes da relação nominal que acompanhou
o Decreto nv 51.676, de 22 de janeiro de 196::f;, com as alterações introduzidas
pelos Decretos nv" 54.135, de 17 de agosto de Ulti'3:; 65.:W6, de 22 de setembro
de 1969; e 65.619, de 23 de outubro de 1969 e suas retificações.
Art. 39 A reclassificação dos cargos integrantes das séries de classes
abrangidas pele disposto no art. H.'·' da Lei nv 4.345, de 26 de junho oe 1964,
na forma das respectivas tabelas rrumencas e retaçao nommat anexas, prevalece a partir de 29 de junho de 1964, com vtgencía Itnancetra, para seus
ocupantes, a contar de 19 de Junho de 1964.
Art. 49 As disposições deste decreto não homologam situação que. em
virtude de sindicância ou inquérito admmístrattvo. venha a se revelar nula
ou contrária a normas ou disposições tegars vigentes.
Art. 59 Este Decreto entrará em vigor na data da sua pubticaçao,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 9 de agosto de 1972; 1519 da Independência e 849 da
República.
EMíLIo G. l\iIÉDICI

JOsé Costa Cavalcanti

Os anexos mencionados no art. 11' foram publicados no Ir.O, de 14-8-72.
LECRETO N,> 70.960 -

DE

10

DE AGOSTO DE

1972

Díspóe sobre recottumenio de aiterençae de preços sobre estoques de
trigo e dá outras providencias

o Pres.de.nte da República, usando das atribuições que lhe confere o
artigo 81 . item IIl, da Constituição, decreta:
Art. 10 A Superintendência Nacional do Abastecimento (SUNAB), com
o objetivo de cobrar diferença de preços sobre os estoques de trigo em grão
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e seus derivados, de procedência nacional e estrangeira e de propriedade
das mdust rras moageíras do Pais, procederá ao levantamento desses estoques, distinta e separadamente, Da data em que entrar em vigpr o novo
preço de venda do trigo em grão.
Paràgrato único - As indústrias moageíras deverão recolher ao Banco
do Brasil S _A. a diferença de preços resultante do levantamento de que
trata este ar trgo, mediante apresentação de notificações de débito distintas,
conforme ::e trate de trigo em grão nacional ou estrangeiro, expedidas
pela Dtvtsãc ele Arrecadação de Diferenças de Preço de Trigo, do Departamento de Trigo da SUNAB, criada pela Portaria SUPER D.O 1.168, de
12/10/67.

Art. 2° O produto total arrecadado, correspondente à diferença entre
o preço antertor e o preço atual do trigo. resultante da aplicação deste
Decreto, mdícado na notíftcaçâc de débito a que se refere o parágrafo
único do artrgo 1.0, será integralmente recolhido e contabilizado no Banco
do Brastl o.A. - Carteira de Comércio Exterior (CACEX). em conta especial
à ordem GO Banco Central do 'Brasil, para atender exclusrvamente ao fornecimento do", verbas solicitadas pelos titulares dos órgãos citados nos
parágrafcs seguintes:
§ 1.
O Ministério da Fazenda tautortzará a utüízaçâo de verbas, até
5li % d~l montante arrecadadov oara atendimento de programas de pesquisas
e experimentação, visando ao incremento da produtividade da lavoura
trlttcea do Pais, de construção e reaparelhamento de silos e armazéns,
tanto nas zonas produtoras de trigo como nos portos e entroncamentos
ferroviários; e de estimulo financeiro ao uso de fertilizantes e suplementos
minerais nas lavouras da espécie.
§ 2.° A Superintendência Nacional do Abastecimento (SUNAB) dispara
dos 50 % restantes para fazer face às despesas do seu Departamento de
Trigo, bem como ao custeio dos encargos decorrentes da execução deste
Decreto.
Art. 3.° Para efeito de cálculo do recolhimento da diferença de preços,
será ccnsínerada toda farinha de trigo em poder da indústria moageira.
mcíusrve t:t existente nos seus depósitos e filiais. na proporção de 78 Kg de
farinha para 100 de trigo em grão.
Para grafo único - No caso da farinha produzida com trigo nacional,
o càículo será feito com base no peso especifico do cereal, consignado no
competente doc-umento de venda às indústrias moageíras, expedido pelo
Banco 00 Brasil S.A., através do seu Departamento de Comercialização
do 'I'rbac Nacional - (CTRIN).
Art. 4.° A execução, no que couber, das medidas previstas neste Decreto, bem como das normas estabelecidas nos Decretos n.ss 2.096, 51.881,
J

U._ •. mH.QY.~,M.m,R.m,a._H._•. 1HeM.m,

respectivamente de 18.1.63, 29.1.63, 29.10.63, 11.5.64, 11.11.64, 5.3.65,
7-12-65, a-s. ~7, 15-2-68, 22-5-69, 5-2-70 e 14-5-71, ficará a cargo da Divisão
de Arrecacíaçào de Diferenças de Preço de Trigo. do Departamento de
Trigo da Sapertntendêncía Nacional do Abastecimento.
§ 1.0 Para os fins previstos neste artago, as autorIdades federais,
estaduais ~ municipais prestarão toda colaboração possível para que sejam
coioíoos. com rapidez e eífclêncía, os abusos e tentativas de fraudar as
medidas resultantes deste Decreto.
§ 2.° Com a mesma finalidade, o Superintendente da SUNAB, se assim
entender necessarío, poderá requisitar a colaboração de quaisquer órgãos
ou servídoi es da administração descentralizada e das sociedades de econorma
mista, mclusíve do Banco do Brasil S.A.
Art. 5." Na execução das normas estabelecidas no presente Decreto,
a Superintendência Nacional do Abastecimento (SUNAB), através do seu
Departamento de Trigo, além das sanções previstas nos artigos 11 e 12 da
Lei Delegada n.s 4, de 26/9/62, aplicara a suspensão do fornecimento de
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trigo as ín-nrstrtas moageíras que não tiverem recolhido, no devido tempo,
as dírerençae de preços a que estiverem obrigadas por este Decreto e pelos
mencrcnadcs no artigo anterior.
§ 1.0 A suspensão do fornecimento de trigo acarretará o cancelamento
diário da parcela correspondente a 1/300 (hum trezentos avos) da cota
anual da tnnustrfa moageira implicada.

S 2,° b suspensão, com fundamento nestas disposições, corresponderá
ao período compreendido entre a data da comunicação às indústrias moagetras eujenas ao recolhimento das diferenças de preços e a data em que
se vennoar ('l respectivo pagamento.
Art. 6." Sempre que for necessário, a Superintendência Nacional do
Abastecrmento (SUNAB) promoverá, nos termos da Iegtstaçáo vigente, a
desaprcprtcçâo de estoques de trigo em grão, seus derivados e subprodutos.
Parágrafo único - Para os efeitos deste artigo, são considerados de
interesse social os estoques de trigo em grão, subprodutos e derivados de
trrgo, em poder das mdustrtas moageíras, comerciantes atacadistas, índuatriaís e con.. ercíantes varejistas.

Art. 7.0 O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publícaçao, revogadas as disposições em contrario.
Brasília, 10 de agosto de

Repúbtíca.

1972; 151.0 da

Independência e

84.0

da

EMrLIO G. MÉDICI
AntOnio Detfím: Netto
L. r, cvme Lima
DECRETO Nv 70.961 -

DE

10

DE AGOSTO DE

1972

Abre à Justiça Eleitoral, em taeor de- diversos Tribunats Regionais El.:Morais,
o creaito eusnementor de crs 3.116.100,00, para reforço de dotações
consignadas no vigente Orçamento.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item III, da Conatdtuíçâo, e da autorização contida no artigo 6.9
da Lei nc 5.754 de 3 de dezembro de 1971, decreta:
Art. 1Ç> Fica aberto à Justiça Eleitoral, em favor de diversos Tribunais
Regtonaís Eleitorais, o crédito suplementar no valor de Cr$ 3.116.100,00 (três
milhões, cento e dezesseis mil e cem cruzeiros), para reforça de dotações
orçamentárias consignadas ao subanexo 07.00, a saber:
crs 1,00
07.00 - JUSTIÇA ELEITORAL
07.02 - Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
0702.0106.2004 - Processamento de Causas Eleitorais em
Alagoas
3.1.1.1 - Pessoal Civil
30.000
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas
.
0702.0307.2005 - Pagamersto de Inativos
5.000
3.2.3.1 - Inativos
.
1.:;UO
3.2.3.3 - Salário-Família
.
07.03 - Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas
0703.0106.2006 - Processamento de Causas Eleitorais no
Amazonas
3.1.1.1 - Pessoal Civil
86.000
01 - Vencimentos e vantagens FIxas •........•.
4.000
02 - Despesas Variáveis
.
:.l.U:JO
3.2.3.3 - Balárto-Famíha
.
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0703.J307.2007
3.2.3.1 07.04 0704.0106.2008 -

3.1.1.1
01
02
3.2.3.3
07.05
0705.0106.2010

-

3.1.1.1
01
3.::'..3.3
0705.0307.2011
3.2.3.3
07.06

-

0706.0106.2012 .3.1.1.1
01
0706.0307.2013
3.2.3.3
07.07

-

0707.0105.2014 -

3.1.1.1
01
02
3.2.3.3
0707.0307.2015
3.2.3.1
07.08
0708.0307.2017
3.2.3.1
07.09
0709.0106.2018

-

3.1.1.1 Ol -

3.2.3.3 07.10 0710.0106.2020 -

Pagamento de Inativos
Inativos
.
Tribunal Regfonaí Eteitoraí da Bahia
2rocessament,o de Causas Eleitorais na
Bahia
Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas
.
Despesas Varráveís
,
.

Baíarto-Farmlía

.

Tribunal Regional Eleitoral do ceara
Processamento de Causas Eleitorais no
Ceará
Pessoal Civil
Vencimentos e vantagens Fixas
.
Salário-Família
.
Pagamento de Inativos
Baíárío-Família
.
Tribunal Regional Eleitoral do Distrito
Federal
Processamento de Causas Eleitorais no
DIStrito Federal
Pessoal CiVIl
Vencimentos e vantagens Fixas
.
Pagamento ele Inativos
Baíarío- Família
.
'I'ribunal Regronaí Eleitoral do Esprnto
Santo
Processamento de Causas Eleitorais no
Espirito Santo
Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas
.
Despesas varíàveís
..
Salário-Familia
.
Pagamento de Inativos
Inativos
.
Tribunal Regional Eleitoral de Golas
Pagamento de Inativos
Inativos
.
Tribunal Regtonaí Eleitoral da Guanabara
Processamento de Causas Eleitorais na
Guanabara
Pessoal Cívtl
Vencimentos e Vantagens Fixas
.
Salã.rio-Fam1lia ....
Tribunal Eleitoral do Maranhã-o
Processamento de Causas Eíeítoraís no
> •••••••••••••••••••••••

Maranhão

3,.2.3.3 07.11 0711.0106.2022 3.1.1.1 O~ 3.2.7.6 0711.0307.2023 3.2.3.3 07.13 071:L0106.2026 -

3.2.7.6 -

Saíàrro-Pamílía
.
Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso
Processamento de Causas Eleitorais em
Mato Grosso
Pessoal Civil
Despesas Variáveis ............••.........•
pessoas
Pagamento de Inativos
Saíàrío-Famtna
.
Tribunal Regional Eleitoral do Para
Processamento de Causas Eleitorais no
Pará
>

Pessoas

•••

•••••.•.....••••••••••.•••••.•••••.•

::s5.0t:D

224.000

10.UOO
lj.t:lOu

174.000
ti.5UJ

3.000

74.000
500

61.000
~.500

1.500
'( .50.)

8.503

1. 218.000
;:$;OOU

l).OOD

8.000
600
1.000

1. suo
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0713.0307.2027 - Pagamento de Inativos
;J,2.3.1 ~ Inativos
,
.
3.::l.~.3 ~ Saiárto-Famüia . _
, .. ,
.
07.14 ~ Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba
0714.0106.2028 - Processamento de Causas Eleitorais na
Paraíba
3. 1.1.1 - Pessoal Civil
01 - vencimentos e Vantagens Fixas
, ..
3.2.3.3 - Saiarto-Famtlía
,.
0714.0307.2029 - Pagamento de Inativos
3.2.3.1
Inativos

12 bOO
500

81. 500
3.UlJ':1

0

3.2.3.3 07.17 0717 .01015.2034 3.1.1.1
01
02
0717.0307.2035
3.2.3.3
07.18

-

0'718.0106.2036 3.2.3.3
0718.03:07.2037
3.2.3.3
07.19

-

0719.0106.2038 3.1.1.1
01
3.2.3.3
0719.0307.2039
3.2.3.1
07.21

-

0721.0106.2042 3.1.1.1
01
02
3.2.3.3
0721.0307.2043
3.2.3.3
07.22
0722.0106.2044

Saíárto-Famíha
,
.
Tri bunal Regional Eleitoral do Piauí
Processamento de Causas Eleitorais no
PIauí
Pessoat Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas
.
Despesas Variáveis
.
Pagamento de Inativos
Balàrlo-Familía ...........................•
Tribunal Regional Eleitoral do Rio de
Janeiro
Processamento de Causas Eleitorais no
Estado do Rio de Janeiro
Balário-Familia
.
Pagamento de Inativos
Salárlo-Famüla
.
Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande
do Norte
Processamento de Causas Eleitorais no
Rio Grande do Norte
Pessoal Civil
Vencimentos e vantagens Fixas
.
Salàrro-Pamtlía
:
.
Pagamento de Inativos
Inativos
.
Tribunal Regional Eleitoral de Santa
Catarina
Processamento de Causas Eleítorars em
Santa Catarina
Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas
.
Despesas Variáveis
.

- Balárío-Famnía
.
- Pagamento de Inativos
~ Salário-Família
.
- Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo
- Processamento de Causas Eleitorais em
sao Pa.ulo
3.1.1.1 - Pessoal Cívll
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas
.
3.2.3.3 - Salário-Farrúlia
.
07.23 - Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe
0723.0106.2046 - Processamento de Causas Eleitorais em
Sergipe
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - Vencimentos e Vantagens FIxas
.
3.:<l.3.3 - Salário-Família
.
TOTAL

.

crs

20,bo:J

1.00
tiDO

55.000
7.000
1.500

5.500
1.500

105.000
5.000
46.000

77.000
28.000
1.500
1.000

613.500
17.00,

40.000
4.008

3.116.100
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Art. 29 Os recursos necessártos à execução deste Decreto decorrerão
oe anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas no Vigente Orçamento aos subanexos 07.00 e 28.00, a saber:
07.00 07.13
Atividade
3.2.3.3
07.17

-

JUSTIÇA ELEITORAL

Tribunal Regional Eleitoral do Para
0713.0106.2026

.

1.000

Atividade 3.2.3.3 -

Salário-Fumuta ..........................••

1.600

Atividade -

0717.0307.2035

3.2.3.1 07.18 -

Atividade 3.2.7.6 07.21 -

Atividade 3.2.3.1 -

28.00 28.02 Atividade 3.2.6.0 -

salario-Familia
,
Tribunal Regional Eleitoral do Piauí
0717.0106.2034

Inativos
Tribunal
Janeiro

Regional

Eleitoral

do

.
de

36.000

.
Santa

5.60D

.

4.600

Rio

0718.01D6.2036

Pessoas
Tribunal
Catarina

Regional

Eleitoral

de

0721.0307.2043

Inativos
ENCARGOS GERAIS DA UNIAO

Recursos sob Supervisão do Ministério do
Planejamento e Coordenação Geral
2802.1800.2003

Reserva doe Oontingêncla ..•.•••.•......•.•
TOTAL

3.067.300
3.116.1GO

Art. 39 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 10 de agosto de 1972; 151',1 dá Independêncla e 84',1 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Alfredo Buzazd
Antonio Del/zm Netto
Joao Paulo dos Reis VeUoso

DECRETO N° 70.962 -

DE 10 DE AGOSTO DE 1972

.Díspôe sobre junções gratificadas do Quadro de Pessoal - Parte Permanente -do Ministério do Trabalho e Previdência Social, e dá outras
providências.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, itens IH, e V da Constituição, decreta:
Art. 1° Fica aprovada, na forma do Anexo, a tabela discriminativa das
funções gratificadas integrantes do Quadro de Pessoal - Parte Permanente - do Ministério do Trabalho e Previdência Social, resultante da adaptação à estrutura estabelecida pelo Regimento Interno, aprovado pela Portaria Ministerial nv 3.114, de 12 de abril de 1972, do Centro de Documentação e Informática.
Parágrafo único. A reclassificação das funções gratificadas somente
se efetivará com a publicação dos respectivos atos de provimento, mantido,
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até então, o preenchimento das funções gratificadas constantes da situação anterior da tabela aprovada por este Decreto.
Art. 2° A despesa com a execução deste Decreto será atendida pelas
dotações próprias do Ministério do Trabalho e Previdência Social.
Art. 3° Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação, re~
vogadas as disposições em contrário.
Brasítía, 10 de agosto de 1972; 151° da Independência e 84° da
República.
EMíLIO G. MÉDICI
Júlio Barata

o anexo mencionado no art.

1° foi publicado no D. O. de

14-8~72.

>----->

DECRETO N9 70.963 AGOSTO DE 1972

DE

10

DE

Revoga 08 Decretos números 58.698,
àe 22 de junho de 1966, e 61.284,
de 5 de setembro de 1967.

o

Presidente da República, no uso
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição, de
acordo com o Decreto-lei nv 227, de
28 de fevereiro de 1967 (Código do
Mineração), alterado pelo Decreto-ler
nc 318, de 14 de março de 1967 e ten-

do em vista o que consta do Processo
DNPM-5.852-57, decreta:
Art. 10 Ficam revogados os Decretos números 58.698, de 22 de junho
de 1966 e 61. 284, de 5 de setembro de
1967.

Art. 29 Este Decreto entrará em vigor na data de sua aplicação.
Brasília, 10 de agosto de 1972;
1519 da Independência e 849
da
República.
EMíLIO G.

MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO N." '7:).964 - DE 11 DE

AGOSTO

DE 1972

Dispõe sobre o Quadro de Pessoal do Ministério das Relações Exteriores, e dá

ourres tmnruiencuis,

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo
81, item lII, da Constituição, e tendo em vista o disposto no artigo 20 da Lei
nv 3.780, de 12 de Julho de HJ60, decreta:
Art. 19 Fica alterado, na forma do Anexo I, que constitui parte integrante deste Decreto, o Quadre de Pessoal do Mimstério das Relações Exteriores,
para fundir a Parte Especial 00m a Parte Permanente, e corrigir a proporcionalidade das respectivas séries de classes. na conformidade do que dispõe
o artigo 20 ua LeI n'' 3. 78D, de 12 de julho de 1960, regulamentado pelo Decreto n'' 48.921, de 8 de setembro de 1960.
Art. :;0 A 'aíte-açâc u~ que trata este Decreto não acarretará aumento
de despesa, rícanoo para tanto suprimidos, de conformidade com o Anexo
1L, 25 (vinte e cinco) cargos vagos integrantes das Partes Permanente e Especial do Quadro de Pessoal do ,i0:inistério das Relações Exteriores,
Art 3° a provimento do's cargos vagos, constantes do Anexo I, será processado na forma da íegrelaçào em vigor.
Art. 41' Os carcos integrantes das antigas Partes Permanente e Especial
continuam preenchidos pelos seus atuais ocupantes.
Art. 5° Este Der-reto entrar:". em vigor na data da sua publicação, revogadas as díspostçôes em centrarla .
Brasília, 11 de agosto de 1972; 151° da Independência e 84° da
República.
Erv;:tLl0 G.

M~DICI

Mano Gibson borboza

o

anexo mencionado no art. 1'" foi publicado no D. O. de 28-8-72.
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DECRETO NQ 70. 965

11

DE

Autoriza o funcionamento da Famlldade de Administmçâo de Empresas
de Jaú - sõo Paulo.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o
artigo 81, item IH, da Constituição,
de acordo com o artigo 47 da Lei
n'' 5.540, de 28 de novembro de 1968,
alterada pelo Decreto-lei ne 842, de
9 de setembro de 1969 e tendo em

vista o que consta do Processo nú-

mero 245.3:07-72 do Ministério da Edu-

cação e Cultura, decreta:
Art. 1<) Fica autorizado o funcionamento da Faculdade de Administração
de Empresas de Jaú, com o curso de
Administração de Empresas, mantida
pela Fundação Educacional de Jaú,
com sede na cidade de Jaú, Estado de
São Paulo.

Art. 2° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 11 de agosto de 1972;
1519 da Independência e 84Ç da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Jarbas G. passarinho

DECRETO N° 70.966 - DE 11 DE
AGOSTO DE 1972
Publica Os índíces de atualização monetóríà dos sauuios dos últímos 24
(vinte e quatro) meses, na forma
estabelecida na Lei n9 5.451, de 12
de junho de 1968, e dá outras providências.

o Presidente da República, usando
da atríbuiçâo qUe lhe confere o ':l.r·
tigo 81, item IH, da Constituição, e
tendo em vista o disposto no § 2"
do Art. H da Lei no 5.451, de 12 de
junho de 1968, decreta:
DECHETO N° 70.967 -

Art. te Para reconstituição dos salários reais médios dos últimos 24
(vinte e quatro) meses, conforme ~SW
tabelecido no â 2° do Artigo 19 da
Lei no 5.451, de 12 de junho de 1868,
serão utilizados os seguintes ccefícrentes, aplicáveis aos salários dos
meses correspondentes, para os ecordos coletivos de trabalho ou oecisôes
da Justiça do Trabalho, cuja vigência termine no mês de agosto de ln2.
Mês
Coeficiente
Agosto de 1970
1,43
Setembro de 1970
1,39
Outubro de 1970
1,37
Novembro de 1970
1,35
Dezembro de 1970
1,34
Janeiro de 1971
1,32
Pevereíro de 1971
1,30
Março de 1971
1,28
Abril de 1971
1,26
Maio de 1971
1,25
Junho de 1971
1,23
Julho de 1971 . . . . .. . . . .
1,20
Agosto de 1971
1,18
Setemnro de 1971
1,16
Outubro de 1971
1).5
Novembro de 1971
1.13
Dezembro de 19'7:;.
1,12
Janeiro de 1972
1,10
Feve- erro de 1972
l,08
Marçc de 1!:l72
1,Ob
Abril de 1972
1,04
Maio de 1972
1,03
Junho -de 1972
1,1)2
Julho de 1972 ,...........
1,01
Paraxrafo único. O salário real
médio a ser reconstituido será a media aritmética dos valores obtidos pela aplicação dos coeficientes acima
aos salários dos meses correspondentes.
Art. 2<J Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em ccntrárro .
Brasília, 11 de agosto de 1972;
1519 da Independência e 849 <la
República.
EMíLIO G.

MÉDICI

Júlio Barata
DE

11

DE AGOSTO DE

1972

Dispõe sobre alterações no enquaárametüa de funcionários de nível superior
do lkfi?listério du. Acrotuuitíca e dá outras providências.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo
81, item IH, da Constítutçâo. e tendo em vista a sentença judicial constante,
por certidão, do Processo n'' 5.145, de 1971, do Departamento Administrativo
do Pessoal Civil, decreta:
Art. 1° Ficam alterados, na forma da tabela numérica e da relação nominal anexas, que são partes integrantes deste decreto, os Anexos I e H do
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Decreto nv b4. 285, de 14 de setembro de 1964, que classificou, de acordo com
o artigo 90 da Lei nv 4. 34D, de 26 de junho de 1964, os cargos de nível superior
do Quadro de Pessoal -- Parte Permanente - do Ministério da Aeronáutica,
e enquadrou seus ocupantes, para efeito de corrigir a situação de funcionários beneficiados com decísâo judicial transitada em julgado, prolatada pela
Prímeír« Turma do Tribunal Federal de Recursos, na Apelação Cível número
24.763. do Estado da Guanabara.
Parágrafo úmco . As alterações de enquadramento decorrentes deste decreto vigoram a parrt.. de 29 de junho de 1964, com vantagens financeiras a
contar de 1 de junho de 1964.
Art. 20 O órgac de pessoal competente apostdlará os títulos dos funcionários abrangidos por este decreto, expedindo portarias declaratórias aos
que DaO os possuírem.
Art. 3.0 As despesas com a execução deste decreto serão atendidas peles
créditos orçamentários próprios.
Art. 49 Este decreto entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 11 oe agosto de 1972; 1510 da Independência e 84° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

J. Araripe Macedo

Os anexos mencionados no art. F foram publicados no
DECRETO N9 70.968 - DE 11 DE
AGOSTO DE 1972

sxuonea a

efetivação da doação dos
imóveis que menciona, situados em
Cutabã, Estado de Mato Grosso.

O Presidente' da República, usando
di, atribuição que lhe confere o art.í-

go 81, item UI da Constituição, e
tende em vista a autorização contida
na Lei no 1. 375, de 6 de junho de
1951, bem como o que consta do Processo na 147.562-67, do Ministério da
Fazenda, decreta:
Art. 19 B'íca o Serviço do Pabrrmônío da União autorizado a tornar
efetiva. a doação à Prefeitura Municipal de Cuiabá de dois dos ímóveís
mencionados na Lei no 1. 375, de 6
de junho de 1951, a saber:
a) Antiga Enfermaria do 169 Bataihâo de Caçadores, situada na Praça Benjamin Constant, esquina da
Rua 13 de Junho, com terreno medindo 19,10m de frente por 31,30m de
fundos; e
r» Terreno denominado Parque Tenente Lauro, situado entre a Praça
Benjamin Constant, a Rua Dr. Joaquim Murtinho, a Travessa Senador
Metelo e propriedades parüiculares,
medindo 93,OOm de frente por 118,40m

ce runoos.

D.a. de 18-8-72.

Art. 2.Q Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publícaçâo, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 11 de agosto de 1972;
1519 da Independência e 849 da
República.
EMÍLIo G.

MÉDICl

Orlando Geisel
Antônio Delfim Netto

DECRETO N." 70.969 - DE 14 DE
AGOSTO DE 1972
Redistribui cargos, com os respectivos
ocupantes, e dá outras providências.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e
tendo em vista o disposto no artigo
99, § 2.0 , do Decreto-lei n." 200, de
25 de fevereiro de 1967, decreta:
Art. 1.0 Ficam redistribuídos, na
forma abaixo indicada, os seguintes
cargos, com os respectivos ocupantes:
I - Do Quadro de Pessoal - Parta
Permanente - do Ministério da Aeronáutica, para. idênticos Quadro I\l
Parte do Ministério da Fazenda:
a) um cargo de Assistente Jurídico.
ocupado por Iolanda Aguiar Rosas;
II - Do Quadro de Pessoal - Parte Permanente - do Departamen-
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to Administrativo

do

Pessoal CivIL

para idênticos Quadro e Parte do MinistéTio da Educação e Cultura:
a) um cargo de Professor de Cursos
Isolados, nível 19, ocupado por Níl-

ton Ferreira Reis;

IH - Do Quadro
Parte Suplementar

de

Pessoal
do Míntsterto

dos Transportes, para o Quadro

de

Pessoal - Parte Especial - da Superintendência Nacional de Marinha
Mercante:
tO 4 (quatro) cargos de Conferente
de Carga, código AF-20S.17, ocupados
por Admar Paraguassú Gomes, Antõnio Ferreira de Souza, Luiz Mourão

veloso

e

Orlando Pereira de Melo,

oriundos dos extintos Serviços de Navegação da Amazônia e Administração do Porto do Pará, mantido o Tegfme jurídico e previdenciário dos
servidores;
IV - Do Quadro de Pessoal do extinto Departamento dos Correios e
Telégrafos, atual Empresa Brasileira
oe Correios e Telegrafas, para o Qua~
dTO de Pessoal da Supermtendência
Nacional do Abastecimento:
a) um cargo de Assistente de AnrmDIstração, código AF-602.14.A, ocupado por Osmar Coelho, mantido o regime jurídico do servidor;
V - Do Quadro de Pessoal do e}[tinto Departamento dos Correios!~
Telégrafos, atual Empresa Brasfleíra
de Correios e Telégrafos, paea o QUa..~
dro único de Pessoal da Universidade
Federal Rural de Pernambuco:
a) um cargo de Assistente de Administração, c d i g o AF-602.14. A,
ocupado por Mauro Lins Galvâo.
mantido o regime juridico do servidor;
VI - Do Quadro de Pessoal -Parte Permanente do Depaetamentc
Nacional de Obras Contra as Becas
para o Instituto Nacional de Colemseção e Reforma Agrárta:
a) um cargo de Tesoureiro-Auxiliar
de I.'' Categoria, ocupado por Joao
Oscar Henríques, mantido o regtrne
jurídico do servidor.
Art. 2.Q O disposto neste ato não
homologa situação que, em virtude de
sindicância, inquérito administrativo
ou revisão de enquadramento, venha
a ser considerada nula, ilegal ou
contrária às normas admíntstratavas
em vigor,
ó

Art. ~." Os ocupantes dos cargos
ora redístrrbuídos continuarão a perceber seus vencimentos e vantagens
pelos órgãos de origem, até que os orçamentos dos Ministérios e Autarquias para onde foram aqueles cargos
movimentados consignem os recursos
necessários ao pagamento das despesas resultantes do cumprimento do
disposto neste ato.
Art. 4." Os assentamentos runctonuis dos servidores mencionados no
artigo 1." serão enviados, no prazo ele
30 dias, contados da vigência deste
Decreto, aos órgãos de pessoal dos MI~
msténos e Autarquias respectivos.
Art. 5." Este Decreto entrara em VIgor na data da sua publícaçâo, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 14 de agosto de 1972;
151." da Independência e 84." da
República.
EMíLIO G. IVIÉDICI

Antônio Delfim Netto
Mário David Andreazza
L. F. Cirne Lima
Jarbas G. Passarinho
J. Araripe Macêdo
José Costa Cavalcantt
Hygino C. Corsetti

DECRETO

N." 70.970
DE
AGOSTO DE 1972

14

DF.

Concede reconhecimento da Fac,1Làade de Ciências Econômicas de Joinville - Santa Catarina.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, de
acordo com o artigo 47 da Lei numero 5.540, de 28 de novembro de ! 968,
alterada pelo Decreto-lei n." 842, de
9 de setembro de 1969 e tendo em vísta que consta do Processo n.v 182-61
- CFE, do Ministério da Educação e
Cultura, decreta:
Art. 1.0 E' concedido reconueeimenta à Faculdade de Ciências Econômicas de Joinville, com o CUTSO do
Economia, mantida pela Comunidade
Evangélica de Joinville, com sede na
cidade de Joinvüle, Estado de Santa
Catarina.

°
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Art. 2.° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 14 de agosto de 1972;
151.° da Independência e 84.° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

DECRETO N," 70.971 - DE 14 DE
AGOSTO DE 1972
Concede reconhecimento à Faculdade de Direito "Padre Anchieta". de
Jundiaí - SP.

o

Presidente da República, usando
nas atribuições que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição de
acordo com o artigo 47 da Lei núme1"0 5.540, de 28 de novembro de 1968,
alterado pelo Decreto-lei n." 842, de
9 de setembro de 1969 e tendo em
vista o que consta do Processo número 263.31()-72 do Ministério da Educação e Cultura, decreta:
Art. 1.0 E' concedido reconhecímento a Faculdade de Direito "Padre
Anchieta" com o curso de Direito,
mantida pela Associação "Padre Anchieta de Ensino", com sede na cícace de .Jundiar, Estado de São Paulo.
Art. 2.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 14 de agosto de 1972;
151.° da Independência e 84.0 da
República.
EMíLIO G. Manter
Jarbas G. Passarinho
DECRETO N.O 70.972 - DE 14 DE
AGOSTO DE 1972
Concede reconhecimento à Faculdade de Filosotía, Ciências e Letras
de Barbacena - Minas Gerazs.

o

Presidente da República, usando

das atribuições que lhe confere o artigo 81, item lU, da Constituição, de
acordo com o artigo 47 da Lei número 5.540, de 38 de novembro de 1968,

alterada pelo Decreto-lei n.« 842, de
de 1969 e tendo em
vista. o que consta do Processo núme-

H de setembro

16,

1.574-70-CFE do Ministério da
Educação e Cultura, decreta:
Art. 1.0 E' concedido reconheciment-o à Faculdade de Filosofia, Ciências
e Letras «Mater Divinae Gratíae" com
0." cursos de Letras, Pedagogia, Matemática e História, mantida pela
:f"'undaçâo Presidente Antônio Carlos,
com sede na cidade de Barbacena, Estado de Minas Gerais.
Art. 2.9 Este Decreto entrará em
Vigor na data de sua publícaçâo, revcgadas as disposições em contrário.
Brasilia, 14 de agosto de 197::!:
151. 0 da Independência e 84.° da
República.
1'0

EMiuo G. MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

DECRETO N." 70.973 - DE 14 DE
AGOSTO DE 1972
Autortza estranqetros a aâquirtrem:
direitos sobre os terrenos que men-

caonc.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item UI, da Constltuícao, t:
tendo em vista o disposto no artigo
205, do Decreto-lei n.c 9.760, de 5 de
setembro de 1946, decreta:
Art. 1.° Ficam autorizados a auquirir o domínio útil, em transferencía
de aforamento:
1 - Plore Yehooda S. Chitayat, ae
nacionalidade iraquiana, da tração
ldeal de 1,25% do terreno de marmha
situado na Avenida Atlântica número 2.856, correspondente ao apartamento 1.103, no Estado da Guanabara, conforme processo protocohzauo
no Ministério da Fazenda sob o nÚN
mero 279.897, de 1965;
2 - Josefa Soto Moraya, de nacionalidade espanhola, da fração ideal
de 0,000695 do terreno nacional i r rlor sítuaoo na Rua Senador Dantas
n." 117, correspondente ao apartamento D.O 2.138, no Estado da Guana bara.
conforme processo protocolizado nu
Ministério da Fazenda sob o número
31.939, de 1969;
3 - Dorothy Kós, de naclonaudade
britânica, da fração ideal de 1/10 do
terreno de marinha situado na êvení-
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da Atlântica n.s 3.730, correspondente ao apartamento TI.O 1.001, no Estado da Guanabara, conforme processo
protocolizado no Ministério da Fazenda sob o n.c 18.054, de 1972;
4: ~ Dora Zulema Lopez Pinto Fer-

reira, de nacionalidade argentina, da
fração ideal de 0,170 do terreno de
acrescido de marinha situado na Rua

Ramon Franco n." 75, correspondente
3.0 apartamento 301,
no Estado da
Guanabara, conforme processo protocolizado DO Ministério da Fazenda
sob o 0,0 57.764, de 1971; e

5 - Flora Simonetti, de nacionaltdade italiana, da fração ideal de ...
f) 000695 do terreno nacional interior
situado na Rua Senador Dantas número 117, correspondente ao apartamento 832, no Estado da Guanabara,
conforme processo' protocolizado no
MinistéTio da Fazenda sob o número
116.388, de 1969.
Art. 2.0 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Brasília, 14 de agosto de 1972;
151.0 da Independência e 84.0 da
República.
EMíLIO G. MÉDICI

Antônio Delfim Netto

DFCRETü N." 70.974
DE 14
AGOSTO DE 1972

DE

Decuirc nulo decreto de caducidade
de lavra, na parte que menciona.

o Presidente da República, usando
da a.tríbuíçâo que lhe confere o artigo 81, item In da Constituição, e nos
termos do Decreto-lei n.s 227, de 28
de fevereiro de 1967 (Código de Mine1 e.cão). alterado pelo Decreto n.s 318.
de 14 de março de 1967, e rendo em
vista o que consta do Processo MME
n." Or.4.392-63, decreta:
a-uec 1.0. Fica sem efeito o Dec-oto 11. 0 68.460, de 2 de abril do
1971, na parte que dispôs -ocre
a
c.ctuctdade do Decreto n.s 49. 232, de
1ô de novembro de 1960, ficando 1'e5ra.r-eca a concessão outorgada ao CIdadão brasileiro Tarnier Teixeira para lavrar cassiterita em terrenos de
sua uroprtedade e de Paulo 'I'eíxeíre,
situados no lugar denominado Fazen-

da F'norüzflhada, distrito e município
(!e Ipamert, Estado de Gotas, CUJ'lS
riírertos, foram cedidos à Cia. Goiana
de Comércio e Mineraçâo (Processe
.i-)NPM n,v 8.315-58).
I\.)"T.
2. o. Este Decreto entrará em
VIgor na data de sua publicação, revogaoas as disposições em contrário.
Brasília, 14 de agosto de 1972;
151." da Independência e 84.0 da
Ftepúblíca .

EMíLIO G. MÉDICI

Antonio Dias Leite Júnior

DECRETO

N.O

AGOSTO

70.975 DE 1972

DE

14

DE

Concede a Cerge Serbinenko e Cia.
Ltda. o direito de lavrar amianto
no município de Rio Pomba, Estado
de Minas Gerais.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH. da Constituição, nos
termos do Decreto-lei n.v 227, de 28 de
fevereiro de 1967 (Código de Mineração), alterado pelo Decreto-lei número 318, de 14 de março de 1967, decreta:
Art. .1." Pica outorgada a Serge
Serblnenko e Cia , Ltda . concessão
para lavrar amían to em terrenos de
propriedade de Florinda dos Reis
Lopes, no lugar denominado Fazenda
Boa Vista, distrito e murucipío de
Rio Pomba, Estado de Minas Gerais.
numa área de vinte e quatro hectares (24ha) delimitada por um retângulo, que tem um vértice a cem metros (100m), no TUrno verdadeiro leste
(E), da confluência dos Córregos Boa
Vista e Muquím e os lados divergentes desse vértice, 0S seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: quatrocentos metros (400m) oeste (W); seiscentos metros (600m) norte (NJ. Esta
concessão é outorgada mediante as
condições constantes dos artigos 44,
47 e suas alíneas e 51 do Código de
Mineração, além de outras constantes
do mesmo Código, nâo expressamente
mencionadas neste Decreto.
Parágrafo único. Esta concessão
fica sujeita ~,' estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto-lei
n.v 51.726, de 19 de fevereiro de 1963
e da Resolução n.s 3, de 30 de abril
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de 1965, da Comissão Nacional de
Energia Nuclear.
Art.
2." O concessionário fica
obrigado a recolher aos cofres públicos, na forma da Lei, os tributos devidos à União, em cumprimento do
disposto no Decreto-lei n.s 1.038, de
21 de outubro de 1969.
Art. 3." Se o concessionário não
cumprir qualquer das obrigações que
lhe incumbem, a concessão para lavrar
será declarada caduca ou nula, na
forma dos atrigos 65 e 66 do Código
de Mineração.
Art. 4." As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões do solo e
subsolo para fins de lavra, na forma
do artigo 59 do Código de Mineração.
Art. 5." A concessão de lavra terá
por título este Decreto, que será
transcrito no livro C ~ Registro dos
Decretos de Lavra. do Departamento
Nacional da Produção Mineral, do Ministério das Minas e Energia.
Art. 6." Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
(DNPM -

15.441-67.)

Brasília, 14 de agosto de 1972;
151." da Independência e 84." da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO N.Q 70.976
AGOSTO DE 1972

DE

14

DE

Concede à Mineração Rio Branco
S. A. o direito de lavrar talco no
município de Caruméia, Estado de
São Paulo.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item ITI, da Constituição, nos
termos do Decreto-lei nv 227, de ~8
de fevereiro de 1967 (Código de MiR
neraçãoj , alterado pelo Decreto-Ieí
nv 318, de 14 de março de 1967, de-

ereta:

Art. 19 Fica outorgada à Mineração Rio Branco S. A. concessão para lavrar talco em terrenos de propriedade de Baptista Keutenedjían
.no lugar denominado Canela Oca,
Bairro do Rio Branco, distrito e munictpto de Cananéía, Estado de São

Paulo, numa área de trezentos e onze hectares e vinte e cinco ares ...
(311,25 ha) , delimitada por um retângulo, que tem um vertice a mil
e setenta e cinco metros (1.075m),
no rumo verdadeiro de sessenta
graus trinta minutos sudoeste <60"'30'
SW), da confluência do Rio Branco
com o Córrego Canela Oca ~ os laaos dívergentes desse vértice, os segumtes comprimentos e rumos verdadeiros: mil e quinhentos metros
(1.500 m) , sul (8); dois mil e setenta. e cinco metros (2.075 rm , oeste
(W). Esta concessão é outorgada
mediante as condições constantes dos
artigos 44, 47 e suas alíneas e 51 do
Código de Mineração, além de outras constantes do mesmo Código.
não expressamente mencionadas neste Decreto.
Parágrafo único. Esta concessao
fica sujeita às estipulações do Regutamento aprovado pelo Decreto nv
51.726, de 19 de fevereiro de 1963 c
da Resolução nc 3, de 30 de abril de
1965, da Comissão Nacional de Energia Nuclear.
Art. 29 A concessionária fica otmgada a recolher aos cofres públicos,
na forma da Lei, os tributos devidos
à União, em cumprimento do disposto no Decreto-lei nc 1.038, de 21 de
outubro de 1969.
Art. 3° 'Se a concessionária nao
cumprir qualquer das obrigações que
lhe incumbem, a concessão para lavrar será declarada caduca cu nula"
na forma dos artigos 65 e 66 do Código de Mineraçâo.
Art. 4Q As propriedades vízlnnaa
estão sujeitas às servidões do solo e
subsolo para fins de lavra, na forma ao artdgo 59 do Código de Mineração.
Art. 59 A concessão de lavra terá
por título este Decreto, que será
transcrito no livro C ~ Registro nos
Decretos de Lavra, do Departamento Nacional da Produção Mineral, do
Ministério das Minas e Energia.
Art. 69 Este Decreto entrara em
vigor na data de sua publicação! revogadas as disposições em contrario.
(DNPM-694-52) .

Brasília, 14 de agosto de 1972;
1519 da Independência e 849 da
República .
EMíLIO G.

MtDIcr

Antônio Dias Leite Júnior
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DECRETO N9 70.977 -

DE 14 na

AGOSTO DE 1972

Concede à Maçnesita S.A. o

asreno

de lavrar argila no Municí2JiO dr.
Poços de Caldas. Estado de MInas
Gerais.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IIl, da Constdtuiçào, nos
termos do Decreto-lei nv 227, de 23
de fevereiro de 1967 (Código de Mi-

neração) , alterado pelo

Decreto-lei

nc 318, de 14 de março de 1967. de-

ereta:
Art. 1Q Fica outorgada à Magneslta S.A. concessão para lavrar argtla. em terrenos de sua proprreua-..te,
no lugar denominado Campo do Melo.
distrito e município de poços de Caldas. Estado de Minas Gerais, numa
área de sete hectares noventa e sete
tires e sessenta e seis centiares .. .
(7,9766 ha) , delimitada por um polígono irregular, que tem um vertace
fi. cento e vinte e oito metros <128
m) . no rumo verdadeiro de setenta
e dois graus sudeste (729 SE) do eanto sudeste (SE), da casa sede de propriedade de José Massa e os lados,
a partir desse Vértice, os seguintes
comprimentos e rumos verdauenos:
quinze metros (15 mr , este (E); u-nta metros (30 m) , norte (N); vinte
metros (20 m) , este (E); trinta metros (30 rm , norte (N); quinze rnetros (15 m) , este (E): vinte metros
(20 m) , norte (N); vinte metros (20
m) , este (E); trinta metros (3D mr ,
norte (N); trinta metros (30 fi), es··
te (E); cinqüenta metros ~50 mi ,
norte (N); trinta metros (30 mj , este (E); quarenta e cinco metros '4::i
m) . norte (N); oitenta e um metros
(81 m) , este (E); trinta metros .ao
m) , sul (S); setenta e quatro metros
(74 m) , este (E); trinta metros (;'0
mi , sul (S); sessenta e seis metros
(66 m) , este (E); trezentos e trinta
e sels metros (336 m) , sul (8); sessenta e seis metros (66 fi), oeste
(w); trinta metros
(30 rm , norte
(N.i; dez metros uc mj , oeste <W);
trinta metros (30 fi), norte (Ni : dez
metros (10 m) , oeste (W); trinta metros <30 m) , norte (N); dez metros
(lO m) , oeste (W); vinte metros (20
mj , norte (N); vinte metros \20 fi),
oeste (W); dez metros <10 rol, norte (N); quinze metros <15 ID). ceste (W); dez metros {lO rm , norte
(N); vinte metros (20 m) , oeste (W);

dezesseis metros (16 m) , norte (N);
duzentos metros (200 mi , oeste (W) ;
quarenta e cinco metros (45 ITU, norte (N). Esta concessão é outorgada
mediante as condições constantes dos
artigos 44, 47 e suas alíneas tl 51 do
Código de Mtneraçâo, além de outras
constantes do mesmo Código, não eXH
pressa.mente mencionadas neste Decreto.
Parágrafo único. Esta concessão !lea sujeua às estlpulaçoes do Regulamento aprovado pelo Decreto mime1'0 51.726, de UI de fevereiro de 196;j
e da Resolução nc 3, de 30 de abril
de 1965, da Comissão Nacional de
Energia Nuclear.
Art. 29 A concessionária fica ocngada a recolher aos cofres públicos,
na forma da Lei. os tributos devidos
à União, em cumprimento do disposto no Decreto-lei nc 1.038, de 21 de
outubro de 1969.
Art. 39 Se a concesstonàrra nau
cumprir qualquer das obngacóes que
lhe incumbem, a concessão para la..
vrar será declarada caduca ou nula.
na forma dos artigos 65 e 66 do Código de Mineração.
Art. 4'" As propneuades vízmnns e:;tão sujeitas às servidões do solo e
subsolo para fins de lavra, na forma.
do artigo 59 do Código de Mlncraçâo .
Art. 59 A concessão de lavra terá
por título este Decreto, que será transcrito no livro C - Registro dos Deeretos de Lavra, do Departamento
Nacional da Proríução Minerar, do
Ministério das Minas e Energia.
Art. 6Q Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicaçâo, revogadas as dísposíçôeg em contrar-io.
(DNPM Brasília,

1519 da
República.

7.876-66).

14 de agosto de 1972'
Independência e 84Q dá

EMÍLIO G.

MEDICI

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO N.Q 70.978 AGOSTO DE 1972

DE

14 os

Concede à Mineração Boquira S ..4. o
direito de lavrar minério de ctucmbo
no município de Boqúira, Estado da
Bahia.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o ar-tigo 81, n,» lII, da Constituição, nos
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termos do Decreto-lei D.O 227, de 28
de fevereiro de 1967 (Código de Mineração), alterado pelo Decreto-lei
n.s 318, de 14 de março de 1967, decreta:
Art. 1.0 Fica outorgada à Mineração BoquiraS.A.
concessão para lavrar minério de chumbo em terrenos
de propriedade de José Queiroz Matos, no lugar denominado Fazenda Tiros, distrito e munícípíc de Boquíra,
Estado da Bahia, numa área de quarenta e um hectares e setenta e três
ares (41,73ha), delimitada por um pollgono irregular, que tem um vertace a mil e noventa e oito metros e

cmquenta e tres centímetros
_
(1 . u98,53ffi), no turno verdadeiro de
setenta e três graus trinta e tres minutos noroeste (73" 33' NW), da connuencía dos- córregos Caronas e .darrlguda, e os lados a partir desse vérnce, os seguintes ccmprtmentos e rumos verdadeiros: cento e sessenta e
cinco metros (l65m) , oito graus noroeste (8 0 NW); dois mil e quinncntos metros (2. 500m), oitenta e dois
graus nordeste (82° NE); cento e sessenta e cinco metros (Iêõmj , oito
graus sudeste (89 SE); mil quatrocentos e oitenta metros (l.480m), oitenta
e dois graus sudoeste (82 0 SW); cento
e cinco metros (Iüõm) , quarenta graus
três minutos noroeste l40° U3' NW);
sessenta e cinco metros e trinta centímetros (65,30m), setenta e oito graus
trinta minutos noroeste (78" 30' NW);
quarenta e cinco metros (45m), vinte e
nove graus quarenta e oito minutos
sudoeste (29° 48' SW); cinqüenta e
cinco metros (55m), seis graus doze
mmutos sudoeste (6" 12' SW); vinte
e um metros e vinte centímetros ....
(21,20m), onze graus um minuto sudeste (11" l' SE); oitocentos e sessenta metros (860m), oitenta e coís
graus sudoeste (829 SW). Esta concessao é outorgada mediante as condições dos "artigos 44, 47 e suas alíneas
e 51 do Código de Mineração, além
das outras constantes do mesmo Código, não expressamente mencionadas
neste Decreto.
Parágrafo único. Esta concessão
ítca sujeita ás estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto número 51. 726, de 19 de fevereiro de 1963
e da Resolução n'' 3, de 30 de abril
de 1965, da Comissão Nacional de
Energia Nuclear.
Art. 2.° O concessionário fica obrtgado a recolher aos: cofres públicos,

na forma da Lei, os tributos devidos à
cumprimento do disposto
no Decreto-lei n." 1.038, de 21 de outubro de 1969.
Art. 3.0 Se o concessionário não
cumprir qualquer das obrrgaçôes que
lhe incumbem, a concessâo para lavrar será declarada caduca ou nula,
na forma dos artigos 65 e 136 do Código de Mineração.

'trriíão, em

Art.

4.°

As propriedades vizinhas

estão sujeitas ás servidões do solo e
subsolo para fins de lavra, na torma
do artigo 59 do Código de Mineração.
Art. 5,0 A concessão de lavra terá
por título este Decreto, que será transcrito no livro C - Registro dos Decretos de Lavra, do Departamento Nacional da Produção Mineral, do Minístéric das Minas e Energia.
Art. 6.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas às disposições em contrário.
(DNPM 7.971-57).
Brasília, 14 de agosto de 1972;
151.9 da Independência e 34.9 da
República.
EMíLIO G. MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO N° 70.979
AGOSTO DE 1972

DE

14

DE

Declara de utilidade pública, para fins
de constituzção de servidão administratma, jazxas de terra destinadas à
passagem de ramal de linha de
transmissôo, no Estado de São Paulo.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição, e
tendo em vista o disposto no artigo
151, letra "c', do Código de Aguas,
regulamentado pelo Decreto número
35.851, de 16 de julho de 1954, decreta:
Art. 1.0 Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de constituição de servidão administrativa, as
áreas de terra situadas, respectivamente, na faixa de 30 (trinta) metros
de largura tendo como eixo o ramal
de linha de transmissão a ser estabelecido entre a estrutura n.s 2-2 da
linha de transmissão Usina Caríoba
- Subestação Taubaté e a subestação
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da 'I'oyobo do Brasil S.A., e na faixa
adicional de 5 (cinco) metros de lar-

gura, em uma extensão de 540 (quinhentos e quarenta) metros, medidos
157 (cento e cinqüenta e sete) metros
para o norte e 383 (trezentos e oítenta e três) metros para o sul, da es-

trutura D.O 2-2 da linha de transmíssão Usina Caríoba - Subestação Taubaté, no município de Americana, Estado de São Paulo, cujo projeto e
planta de sttuaçáo n.« BX-B-I0092, foram aprovados por ato do Diretor da
Divisão de Energia Elétrica e Concessões, do Departamento Nacional de
Águas e Energia Elétrica, no processo
MME D.O 703.522-72.

Art. 2.° Fica autorizada a Companhia Paulista de Força e Luz a pro-

mover a constituição de servidão admmistrativa nas referidas areas de
terra, na torma da legislação vígen ~
te, onde tal se fizer necessano, para
a passagem oa linha de transmissão
referida no artigo 1.0.
Art. 3.° Fica reconhecida a convcmêncía da constrtutção de servidão
aemuuetranva necessária em favor ela
Companhia Paulista de Força e Luz,
para o fim indicado, a qual compreende o rnreíto atribuído a empresa concessíonarta de praticar todos os atos
de construção, operação e manutençao da mencionada linha de transmíssão e de linhas telegráficas ou telefônicas auxiliares, bem como suas
possrveis alterações ou reconstruções,
sendo-lhe assegurado, ainda, o acesso
a área da servidão através de prédio
serviente, desde que não haja outra
via praticável.
§ 1.0 Os proprietários das áreas de
terra atingidas pelo ônus, limitarão o
~,uso e gozo das mesmas
ao que for
compattvel com a extstêncía da servioao, abstendo-se, em conseqüência,
da prática, dentro das mesmas, de
quaisquer atos que embaracem ou cau...
sem danos, íncluídoa entre eles os de
erguer construções ou fazer plantações de elevado porte.
§ 2° A Companhia Paulista de }I'orça e Luz poderá promover, em Juizo,
as medidas necessárias à constituição
da servidão administrativa de caráter
urgente, utilizando o processo judicial estabelecido no Decreto-lei número 3.365, de 21 de junho de 1941, com
as modificações introduzidas através
da Lei n." 2.786, de 21 de maio de
1956.

Art. 4.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 14 de agosto de 1972;
151.9 da Independência e 34.9 da
Repubnca.
EMÍLIO G. MÉDICI
Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO N5' 70.980 AGOSTO

DE

DE

:i.4

DE

1972

Inclui cargos em comissão e !unçoes
gratificadas no Quadro de Pessoal
- Parte Permanente - do Instituto de Previdência e Assistência aos
Servidores do Estado, e dá outras
providências.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
81, item UI, da Constituição, e tendo
em vista o artigo 56 da Lei n.s 3.780.
de 12 de julho de 1960, decreta:
Art. 1.0 Ficam incluídos na tabela
díscriminattva, constante do Anexo 1,
aprovado pelo artigo 10 do Decreto
n.? 70.755, de 23 de junho de 1972, 00
cargos em comissão e as funções gl'a~
tificadas relacionados no anexo deste
Decreto, integrantes do Quadro de
do
Pessoal - Parte Permanente Instituto de Previdência e Assistência
dos Servidores do Estado.
ATt. 2." Ficam suprimidas, no mesmo Quadro de Pessoal, quatro (4)
funções gratificadas de Assessor, símbolo .t-rr, criadas pelo Decreto número 7~. 755, de 23 de junho de 1972,
bem como duzentos e sete (207) cargos efetivos de .nscrevente-rrautógrafo, AF-204. 7.
Art. 3.° São restabelecidos os cargos de provimento efetivo suprirmdos
pelo artigo 11 do Decret-o n." 70.755,
de 23 de junho de 1972, relacionados
no Anexo II do mesmo Decreto.
ATt. 4.° Este Decreto entrará em VIgor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 14 de agosto de 1972;
151.° da Independência e 84.° ela
República.
EMíLIO G. MtDICI
Júlio Barata

o anexo mencionado no art. 1'1 foi
publicado no D.O. de 15-8-72.
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DECRiETO N.9 70.981 -

14

DE

DE

DECRETO NQ

70.983 DE
AGOSTO DE 1972

AOOSTO DE 1972

Dá nova redação ao item I do artigo
4.9 do Decreto ns 70.913, de 2 de
agosto de 197:d.· que dispõe sObre a
transformação em sociedade de economia mista da Empresa brasileira
de Telecomunicações .
EMBRATEL.

O Presidente da República, usando
da atríbuíçâo que lhe confere o artígo 81, item 111, da Oonstitutçào, decreta:
Art. 1.9 O item I do artigo 4.9 do
Decreto n.s 70.913, de 2 de agosto
de 1972. passa a vigorar com a seN
guinte redação:
"I - Terá sede e foro no Distrito Federal, podendo criar agências, escritórios ou filiais, no território nacional e no exterior."
Al't. 2.9 Este Decreto entrará em
vigor na date de sua publícaçáo, revogadas as disposições em contrárro.
Brasília, 14 de
agosto de 1972;
151.9 da
Independência e
M.9 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Hygino C. Carsetti

DECRETOl N9 70.982 -

DE

15

DE

AGOSTO DE 1972

Transfere a concessão outorgada pelo
Decreto nQ 35.756, de 19 de julho
de 1954:

O Presidente da República, usando
da atribuiçâo que lhe confere o artigo
81, atem IH, da Constituição e nos
termos dos artigos 140, letra b e 15U
do Código de Aguas, decreta:
'
Art. 11' Fica transferida para "Faixa ~z.l.ll." Indústrias de Móveis para
Escritório Ltda. a concessão para o
aproveitamento progressivo da energia hidráulica de um desnível existente no rio do Peixe, município de
Piedade, Estado de São Paulo, de que
era titular a Indústrias "Cama Patente - L. Liscio" S. A., em virtude do Decreto nv 35.756, de 19 de
julho de 1954.
Art. 29 Este Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação revogadas as disposições em contd,rio.
Brasilia, 15 de agosto de 1972'
1519 da Independência e 849 d~
República.
EMíLIO G.

MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

15

DE

Estabelece normas para os programas
de fabricação da indústria automotiva e da indústria de tratores.

O Presidente da República, no use
ua atribuição que lhe contere o artigo 81, item IH, da Constituição, e
tendo em conta as disposições dos
Decretos-leis nv 1.137, de 7 de deaembro de 1970, e nv 1.219, de 15 de
maio de 1972, decreta:
Art. 19 O Ministério da Indústria
e do Comércio facultará planos específicos de fabricação para as tndúsmas automottva e de tratores que
se comprometerem a cumprir programas especiais de exportação.
Art. 29 Os índices de nacíonalízaCão serão fixados em valor para os
planos de fa bricação dos veículos- tipo
e dos trateres,
Parágrafo único. Na fixação dos
índices de nacionalização será considerada a adequaçao da oferta ne peças e componentes de fabricação nacional, de forma a orientar o desenvolvimento do setor. para uma estrutura Industrtal horizontalmente integrada.
Art. 39 Os planos de fabricação referidos no artigo 19 serão analisados
e encamtnhados pela Secretaria Geral do Conselho de Desenvolvimento
Industrial.
Art. 49 O presente Decreto entrara.
em vigor na data de sua pubtícação,
revogadas as disposições em contrario.
Brasília, 15 de agosto de 1972;
1519 da Independência e 849 da
República.
G. MtDICI
Marcus Vinicius Pratini de Moraes

EMíLIO

DECRETO N9

70. 984 ~ DE
AGOSTO DE 1972

15

DE

Torna sem efeito aproveitamento de
disponivel no Quadro de Pessoal do
Ministério da Marinha e cassa a
disponibilidade do mesmo.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e
tendo em vista o disposto no artigo
67 da Lei n Q 1. 711, de 28 de outubro
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de 1952, e o que consta do Processo
nv 3.743, do Departamento Administrativo do Pessoal Civil (DASP), de-

creta:
Art. 19 Fica sem efeito o aprovei-

tamento no cargo de Auxiliar de Portaria. código GL-303.7-A, do Quadro

de Pessoal - Parte Permanente do Ministério da Marinha, de Maria
Yvone Ribeiro de Souza. em disponibilidade em igual cargo do Quadro
de Pessoal do Instituto Nacional de

Previdência Social, constante do Decreto nv 69.520, de 9 de novembro do
1971, publicado no Diário Oficial de
10 seguinte.

Art. 29 Fica cassada a disponibili-

dade da funcionária a que se refere
o artigo anterior, a partir de 10 de
dezembro de 1971, visto não haver
tomado posse, no prazo legal, no cargc, em que foi aproveitada.
Art. 39 Este Decreto entrará em vi-

gor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 15 de agosto de 1972;
1519 da
Independência e 849 da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Adalberto de Barros Nunes
Júlio Barata

DECRETO N5' 70.985 AGOSTO

DE 16 DE

DE 1972

Dispõe sobre retiticaçõo de enquaaramento de funcionários do Ministério da Educação e Cultura e
dá outras providências.

o Presidente da. República, usando da. atribuição que lhe confere o
artigo 81, item lII, da Constituição.
e tendo em vista o disposto na Lei
3.967, de 5 de outubro de 1961, no
parágrafo único do artigo 23 da Lei
n'' 4.069, de 11 de junho de 1962, e
o que consta dos processos números

~.116, 3.117,3.118,3.119,3.120,3.122,
3.123,3.124,3.126,3.127, 3.128, 3.129
e 3.130, de 1972, do Departamento

Administrativo do Pessoal Civil, decreta:
Art. 1° Ficam retificados, na forma da relação nominal anexa, que é
parte integrante deste decreto, os
Anexos do Decreto n- 65.583, de 21
de outubro de 1969, na parte em que
tratam do enquadramento de servidores do Ministério da Educação e
Cultura, abrangidos pela Lei número
:3.967, de 5 de outubro de 1961.

Art. 2° Fica retificado, de acordo
com a relação nominal anexa, que é
parte integrante deste decreto, o enquadramento dos servidores do Ministério da Educação e Cultura, constantes da mesma relação, amparados
pelo parágrafo único do artigo 23 da
Lei n- 4.069, de 11 de junho de 1962,
aprovado pelos Decretos n-s 62.207,
de 10 de fevereiro de 1968; 64.126, de
19 de tevereíro de 1969: 65.163, de 15
de setembro de 1969 e 65.583, de 21 de
outubro de 1969.
Art. 3° As retificações de enquadramento de que trata este decreto
vigoram, para todos os efeitos, a partir de:
a) 6 de outubro de 1961, para os
servidores a que se refere o artigo
1°; e
b) 15 de junho de 1962, para os
servidores abrangidos pelo artigo 20 •
Art. 4° As disposições deste decreto não homologam situação que,
em face de sindicância ou inquérito
administrativo, venha a se considerar
nula, ilegal ou contrária às normas
administrativas vigentes aplicáveis à
espécie.
Art. 5° O órgão de pessoal competente aposttlará os titulas dos tuncíonános abrangidas por este decreto, expedindo portarias declaratorraa
aos que não os possuírem.
Art. 6.Q A despesa decorrente da
execução deste decreto correrá à conta dos créditos orçamentários próprios do Ministério da Educação e
Cultura.
Art. 7.Q Este Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 16 de agosto de 1972;
151° da Independência e 84° da
República.
EMíLIO G.

MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

Os anexos mencionados no art. tv
foram publicados no D.a. de 17-8-72.
DECRETO N° 70.986 -

DE 16 DE

AGOSTO DE 1972

Declara zonas prioritárias, nos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro e
Guanabara, para fins de . etorma
agrária, e dá outras providéncias.

O Presidente da República. no uso
ria atribuição que lhe confere o artigo 161 da Constituição, e nos termos
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do artigo 43 da Lei n'' 4.504, de 30 de
novembro de 1964, decreta:
Art. 1° São declaradas prtorátárías.
para fins de Reforma Agrária:
1 -' As área integradas pelos mun.cípíos de Biritiba-Mirim, SalesópoIi.s. Paraibuna, Natividade da Serra,
são Luiz da Paraitinga, Cunha, São
José do Barreiro, Bananal, Guaruta,
Santos. São Sebastião, Ilha Bela, caraguatatuba e Ubatuba, no Estado ele
São Paulo;
II - As áreas integradas pelos municípíos de Itaguaí, Mangaratlba. Anura dos Reis e Parati. no Estado no
Rio de Janeiro;
III - .AI; áreas constituídas pelas
denominadas "Regiões Admínfsbratdvas" de Santa Cruz, Campo Grande e
J.acarepaguá, no Estado da Guanabara;
IV - A área referida nos Decretos
n-a 68.172, de 4 de fevereiro de 1971.
e 70.694, de 8 de junho-de 1972.
Art. 2° As áreas prioritárias de que
trata o artigo anterior ficarão sob a
jurtsdíçâo do Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agránia ~ .•.•
INCRA, fixando-se em cinco anos o
prazo de intervenção governamental
que poderá ser prorrogado.
Art. 3° As florestas e demais formas
de vegetação existentes, nas áreas discrfmínadas no artigo 10, selecionadas
pelo INCRA, ouvido o IBDF, e destlnadas às finalidades prescritas no dlsposto no artigo 3° do Código Florestal
(Lei nv 4.771, de 15 de setembro de
1965), são consideradas de preservaCão permanente.
Art. 4° O Instituto Nacional de OoIonízação e Reforma Agrária - "...
INCRA, no prazo de 180 dias, feitos os
Ievantamentos e estudos necessários.
apresentará o Plano Regional de Rerorma Agrária e de atuação nas áreas
de sua jurisdição, que será aprovado
;r:.0I Instrução Especial do Ministro da
Agricultura, o qual especificara :
a) Os objetivos a alcançar, orlncípatmente o número de unidades ramtLares e cooperativas a serem criadas;
b) O cadastro técnico da região, na
forma do parágrafo lodo artigo 46 da
LeI n« 4.504, de 30 de novembro de
1964;
C)

A regularização de títulos de do-

mlnío de imóveis rurais que satisfaçam as exigências da Lei.
Art. 5° O Serviço do Patrhnõnto da
União transferirá ao INCRA, nos ter-

mos do artigo 9°, inciso I, e do artigo
10, parágrafo 3°, da Lei n'' 4.504, de 30
de novembro de 1964, os imóveis rurais pertencentes à União que estejam
situados na área e não tenham destinação específica.
Art. 6° Para execução deste Decreto
o INCRA disporá dos recursos próprios
previstos no seu orçamento e de outros que lhe forem destinados.
Art. 7° Este Decreto entrará em VIgor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 16 de agosto de ion"
151° da Independência e 84° d~
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

L. F. Cirne Lima

DECRETO

N.O 70.987
DE
AGOSTO DE 1972

16

DE

Concede à IBACIP - Indústria BO,fbalhense de Cimento PortZand S.A.
o direito de lavrar calcario no município de Barbalha, Estado do Ceará.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere 'J artigo
81, Item III, da Constituição, nos termos do Decreto-lei n," 227, de 28 de
fevereiro de 1967 (Código de Mineração), alterado pelo Decreto-lei númeTO 318, de 14 de março de 1967, seereta:
Art. 1.9 Fica outorgada à IBACIP
Indústria Barbalhense de Cimento
Portland S. A. concessão para lavrar
calcário em terrenos de proprteda-te
de Laurindo Mendes, Flávio 'I'eíxetra,
Antônio Coelho Garcia, Antônio 110nora.to Vieira, Joaquim Augusto de
Alencar e outros, no lugar denominado Agua Fria, distrito e munícíptc
de Barbalha, Estado do Ceara, numa
área de cento e quarenta e um hec..
tares, sessenta e dois ares e oitenta e
quatro centíares (141,6284 haj , deumitada por um polígono irregular ClU~
tem um vértice a duzentos e cinco
metros e oitenta centímetros <205,80
mj , no rumo verdadeiro de dezessete
graus e cinco minutos sudoeste
..
(17.o05'8W), do canto noroeste (NW)
da Igreja de Agua Fria e os lados a
partir desse vértice, os seguintes coroprfmentos e rumos verdadeiros: cinqüenta metros (50m), norte (N); duzentos e cinqüenta metros (250m.l.
oeste (W); trezentos e cinqüenta me-
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tros (350m) norte (N); cento e trtnta metros riaümi, oeste (W); duzen-

tos e vinte e seis metros (226m), norte (N); cento -e vinte e seis metros
(126m) , oeste (W); cento e sessenta
metros (160m), norte (N); cinqüe-nta
metros (SOm), este (E); duzentos metros (200m), norte (N); cento e dez
metros (Llümj , oeste (W); cem metros (100m), norte (N); cem metros

noonn, oeste (W); cem metros uco
rru, norte (N); setenta metros (70mi.
oeste (W); sessenta metros (60m),
norte (N); sessenta metros (60m),
oeste (W); setenta metros (70m),
norte

oeste

(N);
(W);

rtanmr ,

quarenta metros (40m),

cento e oitenta metros
norte (N); cinqüenta metros

(50m). oeste

(W) ;

duzentos metros

(200m), norte (N); duzentos e noventa metros (290m), este (E); trezentos e dezesseis metros (316m) sul (8);
quinhentos e dez metros (510m), este
(E); trezentos metros
(300m), sul
(8); trezentos e sessenta metros
(360m), este (E);
cento e sessenta.
metros (160m), norte (N); cento e
oitenta metros (l80m) , este (E); duzentos metros (200m), sul (8): DA"m
metros (100m), este (E); duzentos
metros (200m), sul (8); cem metros
rioürm, este (E); trezentos metros
(300m), sul (8); cinqüenta metros
(50m), este (E); quinhentos e quarenta. metros (540m), sul (8); setecentos e quatro metros (704m), oeste
IW). Esta concessão é outorgada mediante as condições constantes das
artigos 44, 47 e suas alíneas e 51 do
Código de Mineração, além de 011~f<.>..3
constantes do mesmo Código, não expressamente mencionadas neste Deereto.
Parágrafo único. Esta concessão
fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto nútueto 51. 726, de 19 de fevereiro de 19f)3,
e da Resolução n.s 3, de 30 de abrtl
de 1965, da Comissão Nacional de
Energia Nuclear.
Art. 2.9 O concessionário fica obrigado a recolher aos cofres públicos.
na forma da Lei, os tributos devidos
à, União, em cumprimento do disposto no Decreto-lei n." 1. 038, de 21 de
outubro de 1969.
Art. 3.° Se o _ concessionário não
cumprir qualquer das obrigações que
lhe incumbem, a concessão para Iavrar será declarada caduca ou aula,
na forma dos artigos 65 e 66 do CÓ·
digo de Mineração.
Art. 4.9 As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e

subsolo para fins de lavra, na forme
do artigo 59 do Código de Mineração.
Art. 5.9 A concessão de lavra terá,
por título este Decreto, que será
transcrito no livro C - Registro rios
Decretos de Lavra, do Departamento
Nacional da Produção Mineral do Mlnistêrlo das Minas e Energia.
Art. 6.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, r.;:vogadas as disposições em contrário.
mNPM-812.110-68) .
Brasília, 16 de agosto de 1972.
151.° da Independência e 84.° da.
República
EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnio.,

DECRETO

N° 70.988 DE
AGOSTO DE 1972

17

DE

Altera o Quadro de pessoal do Mimsterio do Exército e dá outras

proottiénciae,

O Presidente da República, usandoda atribuição que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição, e
tendo em vista o que consta do Processo n'' 1.800, de 1972, do Departamento Administrativo do Pessoal Civil, decreta:
Art. 1° Ficam incluídas no Quadro·
de Pessoal - Parte Permanente do Ministério do Exército, aprovado.
pelo Decreto ns 68.362, de 17 de março de 1971, com a composição COIlStante das tabelas que constituem ()J
Anexo I, as séries de classes de Obapeador, A-L 702; Técnico de Eletrônica, CT-l11; Redator, EC-305; Datiloscopista, P-901; Fotogrametrtsta.,
P-I003; e a classe singular de Feitor
de Turma Volante, F-124.9.
Art. 2° As tabelas anexas ao Decreto n- 68.362, de 17 de março de
1971, no que se refere às séries de
classes de Mecânico de Aparelhos e
Instrumentos, A-1.303; Eletrotécníco,
P-1.102, e à classe singular de Pesquieador Auxiliar, EC-704,
ficam
sunstttuídas pelas que constituem o'
Anexo II.
Art. 3° Ficam transferidos, com.
seus ocupantes, para a Parte Permanente do Quadro de Pessoal do Ministério do Exército, OS cargos constantes do Anexe IH, da Parte Espec.ial, de que tratam os Decretos números 57.645, de 14 de Janeiro de
11366; 60.429, de 11 de março de 1967;
f1.110, de 28 de julho de 1967; 61. 794~
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de 29 de novembro de 1967; 63.543,

ue 5 de novembro de 1968; 63.905, de
;,:3 de dezembro de 1968; 64.829, de
lo de julho de 1969 e 65.270, de 3 de
outubro d.e 1969.
Art. ~o Os cargos constantes das
tabelas anexas a este decreto contínuam providos pelos seus atuais
ocupantes.
Art. ~o Este decreto entrará em VIgor na data da sua publicação, revogadas as ~:'iSPo.5:!;.ões em contrário.
Brasília, 17 de agosto de 1972;
151 da Independência e 84° da
República.
0

EMÍLIO G. MEDICI
Orlando G ezsez

o anexo mencionado no art.
publicado no D. O. de 28-8-72.
DECRETO NQ 70.989 AGOSTO DE 1972

DE

1<;>

17

foi

DE

Ccnceâe à MINEBRA - Minérios Brasileiros S. A. - Mineração e lndustnalização o direito de lavrar
msumesua e talco no município de
Brurnaâo, Estado da Bahia.

O Presldents da República, usando
da atrtbuiçãc que lhe confere o artigo
81, Item IIl, da Oonstrtuíçào, nos termos do Decreto-lei nv 227, de 28 da
fevereiro de 1967 (Código de Mineração). alterado pelo Decreto-lei no 318de 14 de março de 1967, decreta:
Art. 19 Fica outorgada à MlNEBRA
_ Mmertos Brasileiros S. A. - MJneraçàc e Industrialização concessão
para lavrar magnesita e talco em ter;
renos de sua propriedade no lugar denominado Olho U' água dos Ccqueíros, distrito e munícipio de Brumado,
Estado da Bahia, numa área de cínquente. e tres hectares quinze ares 6
um centiare (53,1501 ha) , delimitada
PQr um pohgono irregular, que tem um
vértice a cento e noventa e nove metros e cinqüenta centímetros U99,50mJ ,
no rumo verdadeiro de cínquenta e sete
graus e trinta minutos nordeste ...•
(57Q30'NE), do marco colocado na confluência do córrego do Morro Grande
com o ríacho Olho D'Agua dos Coqueiros e os lados a partir desse vértice,
os seguintes comprimentos e rumos
verdadeiros:' trinta metros (30m). este
(E); cínquenta e seis metros (56m).
norte (N); vinte e oito metros (28m),
este (E); noventa e quatro metros ..

179

(94m), norte (N); noventa e oito metros (98m) , oeste (W); cento e sessenta e quatro metros Cl64m), norte
(N) ; oitenta e cinco metros (85m), este
(E); vinte e dois metros (22m), sul
(8); cento e onze metros (111m), este
(E); oitenta metros taumi , SUl (8):
cínquenta metros (50m) , este (E); setenta metros ('lUm). sul (S); quarenta e cinco metros (45m) , este (E); setenta metros (70m) , sul (S); quarenta
e cinco metros (45m), este (E); se-..
tenta metros (70m) , sul (S); quarenta
e cinco metros (45m), este (E); oinquenta metros (SOm), sul (S; trinta e
dois metros (32m). este (E); cento e
dezoito metros (lI8m) , sul (S); vinte
e oito metros (28m), oeste (W), setenta e dois metros (72m) , sul (8);
doze metros (l~m), este (E); cmquenta metros (50m) , SUl (S); quatorze
metros (14m), este (E) ; cinquenta me,
tros (SOm), sul (S); quatorze metros
Cl4m), este (E); cem metros (lODm) ,
sul (S); vinte e seis metros (26m),
este (E); setenta metros (70m) , sul
(S); vinte e dois metros (22m), oeste
(w); trinta e quatro metros (34m),
sul (S); vinte metros (20m), oeste
(w) : trinta e quatro metros (34m),
sul (S); vinte e dois metros (22m),
oeste (W) ; trinta e seis metros (36m).
sul (S); vinte e dois metros (22m'.
oeste (W); cinquenta e seis metros
(S6m) , sul (S); quinze metros (15m).
oeste (W); quarenta e dois metros _
(42m), sul" (8); vinte metros (20m),
Oeste (W); noventa metros (9Dm). sul
(8);
quatorze metros (14m), oeste (Wj : sessenta e seis metros
(66m), sul (S); vinte e quatro
metros (24m), este (E); vinte e quatro metros (24m). sul (S) ; vinte e nove
metros (29m), este (E); quarenta e
quatro metros (44m) , sul (S); vinte e
nove metros (29m), oeste (W); vinte
e três metros (23m), sul (S); vinte c
quatro metros (24m) oeste (W); dezenove metros (l9m) , sul (S); vinte e
seis metros (26m), oeste (W); vinte
metros (20m), sul (S); vinte e seis
metros (26m), oeste (W); vinte metros (20m), sul (S); vinte e seis metros (26m) J oeste (W); vinte metros
(20m) ,sul (S); vinte e seis metros (26m) , oeste (W) ; vinte metros (20m).
sul (S) ; vinte e seis metros (26m), oeste (W); vmte metros (20m), sul (8);'
vmte e seis metros (26m). oeste (w);
vinte metros (20m). sul (S): vinte 6seis metros (26m). oeste (W); vinte
metros (20m). sul (S) : vinte e seis metros (26m), oeste (W); vinte metros;
(20m), sul (S); vinte e seis metros.
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(26m), oeste (W); vinte metros ....
(20m), sul (8); sessenta e quatro metros (64m) , oeste (W); vinte e oito

metros {28m), norte (N); vínte e novo
metros (29m), oeste (W); cento e dezoito metros (118m), norte (N): setenta e seis metros (76m), oeste (W);
quarenta metros (40m) , norte (1'1";):

trinta e sete metros (37m), oeste (W);

trinta metros (30m), norte (N); vinte e oito metros (28m), oeste (W) ; cen;
to e vinte e quatro metros (l24m) , norte (N); vinte e nove metros (29m).
este (E) ; quarenta metros (40m) , nor,
'te (N); trinta metros (30m), este (E);
cínquenta metros (50m) , norte (N):

trinta e dois metros (32m), este (E);
setenta metros (70m). norte (N); dez
metros (10m). oeste (W) ; cento e dois
metros (102m). norte (N); vinte metros (20m), este (E); noventa metros
(90m) , norte (N); vinte metros (20m),
esse (E); noventa e quatro metros ..
(94m) , norte (N); vinte metros (20m).
este (E); noventa e dois metros ..••
(92m), norte (N); dezoito metros ..
<l8m) , este (E); cem metros (tOOm) ,
norte (N); trinta e três metros (33m),
oeste (W); setenta e seis metros ....
(76m) , norte eM); vinte metros (20m),
este (E); trinta e sete metros (37m).
norte (N); vinte metros (20m), este
(E) ; trinta e sete metros (37m). norte (N) ; trinta metros (30m). este (E) ;
cínquenta e quatro metros (54m) , norte (N). Esta. concessão é outorgada
mediante as condições constantes dos
artigos 44, 47 e suas alíneas e 51 do
Código de Mineração, além de outras
constantes do mesmo Código não expressamente mencionadas neste Decreto.
Parágrafo único. Esta concessão fica.
sujeita às estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto nv 51. 726, de
19 de fevereiro de 1963, e da Resolução n? 3, de 30 de abril de 1965, da Comissão Nacional de Energia Nuclear.
Art. 2.9 O concessionário fica obrigado a recolher aos cofres públicos, na
forma da Lei. os tributos devidos à
União, em cumprimento do disposto
no Decreto-Lei no 1.038, de 21 de Outubro de 1969.
Art. 39 Se o concessionário nâo cumprir qualquer das obrigações que lhe
incumbem, a concessão para lavrar será
declarada caduca ou nula, na rorma
dos artios 65 e 66 do Código de Mineração.
Art. 49 As propriedades vizinhas eetã() sujeitas às servidões do solo e sub-

solo para fins de lavra, na forma do
artigo 59 do Oódtgo de Mineração.
Art. 59 A concessão de lavra terá
por título este Decreto, que será 'tranecrito no livro C - Registro d<JS Decretos de Lavra, do Departamento Nacional da Produção Mineral, do Ministério das Minas e Energia.
Art. 69 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. (DNPM -

8.835-66) .

Brasília, 17 de agosto de 1972;
1519 da Independência e 849 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnio1'

DECRETO N9 70.990 AGOSTO DE 1972

DE

17

DE

Concede à José Biondi Sobrinho, firma individual, o direito de lavrar
bauxita no município de Laorinnne,
Estado de São Paulo.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, nos
termos do Decreto-lei nc 227, de 28
de fevereiro de 1967 (Código de Mineração), alterado pelo Decreto-lei
no 318, de 14 de março de 1967, decreta:
Art. 1.0 Fica outorgada a José
Biondi Sobrinho, firma individual,
concessão para lavrar bauxita em terrenos de sua propriedade, no lugar
denominado Fazenda Boa Vista, distrito de Pinheiros, munícípío de Lavnnhas, Estado de São Paulo, numa
área de um hectare setenta e quatro
ares e quarenta centiares (1,7440ha),
delimitada por um polígono irregular,
que tem um vértice a trezentos e
cinquenta e oito metros e dez centímetros (358,10m) no rumo verdadeiro
de oitenta e dois graus cínquenta e
quatro minutos sudeste (82Q54'SE), do
centro da soleira da porta principal.
da casa sede da Fazenda Boa Vista
e os lados a partir desse vértice, os
seguintes comprimentos e rumos vexdadeíros: setenta metros (70m), norte (N) ~ vinte metros (20m), este (E);
onze metros (11m), norte (N); vinte
metros (20m), este (E); onze metros
(11m), norte (N); vinte metros ....
(20m), este (E); onze metros (11m),
norte (N); vinte metros (20m), este
(E); onze metros (11m), norte (N);
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trinta metros (30m). este (E); dez
metros (10m), sul (8); quatro metros
e cínquenta centímetros (4,50m), este
(E); quinze metros (15m). sul ~8);
seis metros (Bmj , este (E); quinze
metros (15m), sul (S); seis metros
rsnu. este (E); vinte metros (20m),
sul (8) oito metros e cinqüenta centímetros (S,50m). este (~D; vinte metros (20m), sul (S); oito metros e
etnquenta centímetros (S,SOm), e?~e
(E); vinte metros (20m), sul (8); oíto
metros e cinquenta centímetros (S,50
mj
este (E);
treze metros (13
m): sul (S); oito metros (Sro)
oeste (W); seis metros (6m), sul (S);
quinze metros (15 m) • oeste (W);
onze
metros
(11 m) , sul (8) ;
quinze metros (15 m) , oeste cy.n;
onze metros (11m), sul (S); quinze
metros (15m), oeste (W); onze metros (11m), sul (8); quinze metros
(15m), oeste (W); onze metros (11m).
sul (S); quinze metros (15m). oeste
(W); onze metros (11m), sul (8);
trinta e um metros (31m), oeste (W);
onze metros (11m), norte (N); sete
metros (7m) , oeste (W); onze metros
(11m), norte (N); sete metros (7m).
oeste (W); onze metros (11m), norte (N); sete metros (7m), oeste (W);
onze metros (11m), norte (N); sete
metros (7m). oeste
(W); dezesseis
metros 06m) • norte (N); dez metros
Clümj , oeste (W). Esta concessão é
outorgada mediante as
condíçôes
constantes dos artigos 44, 47 e suas
alíneas e 51 do Código de Mineração,
além de outras constantes do .nesmc
Código não expressamente mencionadas neste Decreto.
Parágrafo único, Esta concessão
fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto numero 51.726, de 19 de fevereiro de
1963 e da Resolução nc 3, de 30 -íe
abril de 1965, da Comissão Nacional
de Energia Nuclear.
Art. 2° A concessionária fica obrigada a recolher aos cofres públicos,
na forma da Lei. os tributos devidos
à União, em cumprimento do disposto no Decreto-lei nc 1.038. de 21 de
outubro de 1969.
Art. 39 Se a concessionária não
cumprir qualquer das obrigações que
lhe incumbem, a concessão para lavrar será declarada caduca ou nula,
na forma dos artigos 65 e 66 do Código de Mineração.
Art. 49 As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões do solo e

subsolo para fins de lavra, na forma
do artigo 59 do Código de Mineração.
Art. 59 A concessão de lavra terá
por título este Decreto, que será
trancrito no livro C - Registros dos
Decretos de Lavra, do Departamento Nacional da Produção Mineral, do
Ministério das Minas e Energia.
Art. 69 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
(DNPM-7. 793-64).

Brasília, 17 de agosto de 1972;
151'" da Independência e 84Q da
República.
EMíLIO

G.

MEDrcI

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO

N.O 70.991 AGOSTO DE 1972

DE

17

DE:

Concede a JOsé Peres de Moura, firma individual, o direito de lavrar
grafita no município de Arcos, ES4
tado d'e Minas Gerais.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo S1, item IIl. da Constituição. nos
termos do Decreto-lei no 227. de 28
de fevereiro de 1967 (Código de Mineração) •. alterado pelo Decreto-lei
nv 31S, de 14 de março de 1967, decreta:
Art. 19 Fica outorgada a José Peres de Moura, firma individual. concessão para lavrar grafita. em terrenos de propriedade de Altamiro Ribeiro da Silva e herdeiros de Cesário
Monteiro da Rocha. no imóvel denominado Boa Vista, distrito e munícípio de Arcos, Estado de Minas Ge
rais, em duas áreas distintas, pertazendo um total de vinte e três hec,
teres cinquenta e dois ares e quarenta e seis centíares (23,5246ha), assim
definidas: A
prtmetra, com onze
hectares noventa e um ares e trinta e
dois centiares Cll,932ha), é delímitada por um polígono irregular, que
tem um vértice a quatrocentos e ses.,
senta e seis metros (466m). no rumo
verdadeiro de sessenta e quatro graus
trinta minutos sudoeste C64930'SE) da
confluência dos córregos do Bálsamo
e do Birimbau, formadores do córrego do Amparo, e os lados a partar
dos vértices considerados tem os se·
guíntes comprimentos e rumo verda4
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deiros: trinta metros (30m), este (E);
vinte metros (20m), norte (N); trinta metros (30m), este (E); dezoito
metros (18m), norte {N); trinta me-

tros (30m), este tE); vinte metros
(20m), norte
(N) ;
trinta metros
(30m), este (E); vinte metros (20m),

norte

(N);

trinta metros (30m), este

(E); vinte metros (20m) norte (N);

trinta metros (30m), este (E) ; dezoito metros (18m), norte (N); trinta
metros (30m), este (E); vinte metros (20m), norte (N); trinta metros
(30m) este (E); vinte metros (20m;,

norte

(N);

trinta metros tSüm) , este

(E); dezoito metros (18m), norte (N);

vinte e dois metros (22m), este (E);
dezesseis metros (tsnu , sul (8); vinte metros (20m), este (E); trinta metros (30m), sul (8);
vinte metros
(20m), este (E); trinta metros (30m),
sul (8); vinte metros
(20m), este
(E); trinta metros (30m), sul (8);
vinte metros (20m), este (E); trinta
metros (30m), sul (8); vinte metros
(20m), este (E); trinta metros (30m),
sul (8); vinte metros (20m), este
(E); trinta metros (30m), sul (8);
vinte metros (20m), este (E); trinta
metros (30m), sul (8); vinte metros
(20m), este (E); trinta metros (30m),
sul (8); vinte metros (20m), este
(E); quarenta e dois metros (42m) ,
sul (8); trinta e dois metros (32m),
oeste (W); vinte metros (20m), SUl
(8); trinta metros (30m), oeste (W);
vinte metros (20) sul (8); trinta metros (30), oeste (W); dezoito metros
üamr. sul (8); trinta metros (30m),
oeste (W); dezoito metros (18m), sul
(8); trinta metros (30m), oeste (W),
vinte metros (20m), sul (8); trinta
metros (30m), oeste (W); dezoito me;
to metros (18m), sul (8); trinta metros (30m), oeste (W); vinte metros
(20m); sul (8); trinta metros (30m),
oeste (W); vinte metros (20m), sul
(:.-i);. vinte e oito metros (28m), oeste
(W); dezesseis metros (16m), sul (8);
vinte e oito metros (28m), oeste (W);
trinta e dois metros (32m), norte (N);
dezoito metros
(18m), oeste (W);
trinta metros (30m), norte (N); vinte metros (20m), oeste (W); trinta
metros (30m), norte (N); vinte metros (20m), oeste (W); vinte e oito
metros (28m), norte (N); vinte metros (20m), oeste (W); trinta metros
(30m), norte (N); vinte metros
.
(20m),
oeste
(W); trinta metros
(30m), norte (N); dezoito metros
(18m), oeste (W); trinta metros
(30m), norte (N); vinte metros (20m),
oeste (W); trinta metros (30m), nor-

te (N); dezoito metros (l8m), oeste
(W); trinta
metros
(30m), norte
(N); vinte metros (20m), oeste ('W),
vinte e quatro metros (24m), norte
(N). A segunda área com onze hectares sessenta e um ares e quatorze
centíares (1l,6114ha), é delimitada por
um polígono irregular que tem UH1
vértice a trezentos e trinta e sete metros (337m) no rumo verdadeiro de
dez graus trinta
minutos nordeste
(10 Q30'NE), da
mesma confluência
acima descrita, e os lados a partir
desse vértice considerado, têm os seguintes comprimentos e rumos verde;
deíros: cento e dez metros (110m).
norte (N); vinte metros (20m), este
(E); cento e cinco metros (105m).
norte (N); dez metros (Iüm) , este
(E); quarenta metros (40m), norte
(N); dezesseis
metros (16m), este
(E); oitenta e dois
metros (32m).
norte (N); cento e oito metros (l08m) ,
este (E); vinte metros (20m),
sul
(8); cento e quatorze metros u iemr.
este (E); vinte e dois metros (22m).
sul (8); cento e dezoito metros
.
(118m), este (E); oitenta e seis metros (86m), sul (8); vinte metros
(20m), oeste (W); cem metros (lOOm).
sul (8); vinte metros (20m) oeste
(W); cem metros (100m), sul (8).
dez metros (10m), oeste (W); quarenta e sete metros (47m), sul (8);
cento e vinte metros (120m) , oeste
(W); dezessete metros (17m) , norte
(N); sessenta e dois metros (62m).
oeste (W); cinco metros cõnu. norte
(N); cmquenta e oito metros (58m),
oeste (W); dezesseis metros (16m),
norte (N); noventa e seis metros
(96m), oeste (W). Esta concessêo é
outorgada mediante as condições
constantes dos artigos 44, 47 e suas
alíneas e 51 do Código de Mtneraçào.
além de outras constantes do mesmo
Código, não expressamente mencionadas neste Decreto.
Parágrafo único.
Esta concessão
fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto numero 51.726, de 19 de fevereiro de
1963 e da Resolução nv 3, de 30 de
abril de 1965, da Comissão Nacional
de Energia Nuclear.
Art. 29 A concessionária fica obrigada a recolher aos cofres pubücos.
na forma da Lei, os tributos ríevtdos
à União, em cumprimento do dlSPOSto no Decreto-lei nv 1.038, de 21 de
outubro de 1969.
Art. 39 Se a concessionária
nào
cumprir qualquer das obrigações que
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lhe incumbem, a concessão para lavrar será declarada caduca ou nula,
na forma dos artàgos 65 e 66 do Código de Mineração.
Art. 4~ As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões do solo e
subsolo para fins de lavra, na forma
do artigo 59 do Código de Mineração.
Art. 5~ A concessão de lavra terá.
por titulo este Decreto, que será
transcrito no livro C - Registros doe
Decretos de Lavra, do Departamento Nacional da Produção Mineral, do
Ministério das Minas e Energia.
Art. 6~ Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
(DNPM-40-S0) .

17 de agosto de 1972;
da Independência e 841? da
República.
Brasília,

151~

EMÍLIO G.

MÉDICI

António Dias Leite Júnior

DECRETO

N~

70.992
1972

DE 17 DE

AGOSTO DE

Concede à Empresa Aguas Minerais
do Paçé Ltda. o direito de lavrar
água mineral no município de Sobral, Estàdo do Ceará.

o Presidente da República, usando
da atrib-uição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, nos
termos do Decreto-lei nv 227, de 2~
de fevereiro de 1967 (Código de Mineração), alterado pelo Decreto-lei nc
318, de 14 de março de 1967, decreta:
Art. 1. 0 Fica outorgada à Empresa Águas Minerais do Pagé Ltda .
concessão para lavrar água mineral
em terrenos de propriedade de MassiIon Sabóia de Albuquerque, no lugar
denominado Olho D'Agua do Pagé,
distrito, município e comarca de Sobral, Estado do Ceará, em duas áreas
com o total de dez hectares, oitenta e
dois ares e cínquenta centlares ....
0(),8250 ha) . descritas do seguinte
modo: a primeira, de três hectares,
sessenta ares e sessenta e dois centíares (3,6062 ha) , delimitada por um
retângulo, que tem um vértice a duzentos e vinte e um metros e trinta
centímetros (221,30 mi , no 1'11mO ver-
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dadeiro de quatorze graus um mírm-

to nordeste 04901' NE) do centro doa
circunferência representada pela secão do cano de revestimento do poço
tubular número dois tnc 2) perfurado
pela T. .raner, e os lados divergentes
desse vértice, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: duzentos P
sessenta metros (260m), norte (N); e
cento e trinta e oito metros e setenta
centímetros (138,70 m) , oeste (V,r); a
segunda. de sete hectares, vinte e dois
ares e cinqüenta centíares (7,2250 ha}
delimitada por um retângulo que tem
um vértice a cento e doze metros e
cinqüenta centímetros 012,50m), 110
rumo verdadeiro de oito graus uordeste (89 NE) do mesmo ponto que
amarra a área um (1), e os lados divergentes desse vértice, os segiuntes
comprimentos e rumos verdadeiros:
trezentos e quarenta metros (340 mr ,
oeste (W) e duzentos e doze metros
e cinqüenta centímetros (212,50 m) ,
sul (8). gsta concessão é outorgada
mediante as condições constantes dos
artigos 44, 47 e suas alíneas e 51
do Código de Mineração, além de OUM
tras constantes do mesmo Código, não
expressamente mencionadas neste Decreto.
Parágrafo único, Esta concessão fica
sujeita às estipulações do Regulamento aprovado pele Decreto nc 51.726, de
19 de fevereiro de 1963 e da Resolução nv 3, de 30 de abril de 1965, da
Comissão Nacional de Energia Nuclear.
Art. 2.0 A concessionária fica obrlgada a recolher aos cofres oúbltcos.
na forma da Lei, os tributos devidos
à União, em cumprimento do disposto
no Decreto-lei nc 1.038, de 21 de outubro de 1969.
Art. 39. Se a concessionária não
cumprir qualquer das obrigações que
lhe incumbem, a concessão cara lavrar será declarada caduca ou nula,
na forma dos artigos 65 e 66 do Código de Mineração.
Art. 4~. As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões do solo e
subsolo para fins de lavra, na forma
do artigo 59 do Código de Mineração.
Art. 5~. A concessão de lavra terá
por título este Decreto, que
será
transcrito no livro C - Registro dos
Decretos de Lavra, do Departamento
Nacional da Produção Mineral, do Ministério das Minas e Energia.
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Art. 6Q, Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
(DNPM -

4.657-5-9).

Brasília, 17 de agosto de 1972;
151Q da Independência e 84Q da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior
DECRETO N° 70.993 AGOSTO

DE

17

DE

DE 1972

Concede à
Comércio e
Mineração
Itaõirito Ltda. o direito de lavrar
minério de ferro no município de
nrumaaemo. Estado de Minas Ge~

rais.
o Presidente da República. usando
da atríbuíção que lhe confere o artigo
81. item IH. da Constituição, nos termos do Decreto-lei nv 227, de 28 de
fevereiro de 1967 (Código de Mine-

ração), alterado pelo Decreto-lei nú..
mero 318. de 14 de março de 1967.

decreta:

.Art, 1.9 Fica outorgada à Comér-

cio e Mineração Itabirito Ltda. con-

cessão para lavrar minério :ie ferro,
em terrenos de propriedade dos herdeiros de José Cândido Rodrigues. no
lugar denominado Grata do Moinho
dos Messias, distrito de Conceição de
ttasuã. município de Brumadínho.
Estado de Minas Gerais, numa área
r]e setenta e ouar.ro hectares e trinta
e dois ares (74,32ha), delimitada por
um polígono irregular. que tem um
vértice a seiscentos e sessenta e um
metros e oitenta centímetros
.
Hi61.80m), no rumo
verdadeiro de
trinta e seis graus e quarenta mínutos nordeste (36°4{j}'NW). na conrtuêncía dos córregos Grande Palmital
I:! Os lados. a partir desse vértice. os
seautntes comprimentos e rumos verdadeiros: cento e Quarenta e nove
metros (149m). sessenta e um graus
onze minutos sudeste (61\111 'SE). treventos e noventa e seis metros ...
(396m), sessenta e um graus trinta o
sete minutos nordeste (61°36'NE), duzentos e cinqüenta e dois metros e
sessenta centímetros (252.60m). quarenta e dois graus oito minutos noroeste (42°08'NW), cento e um metros (101ro), setenta e um graus dois
minutos nordeste (71°02'NE), mil tre-

zen tos, e clnquenta e quatro metros
(1. 354ro). oitenta e seis graus quatro
minutos nordeste (86°04NE), mil trezentos e sessenta e cinco metros e oitenta centímetros (1.365,80m). sessenta
e um graus quinze minutos noroeste
(61°15'NW), mil cento e oitenta e
quatro metros e cínquenta centímetros (1. 184,50m), trinta e um graus
quinze minutos sudoeste (31915'SW);
noventa e dois metros (92m), trinta
e seis graus quarenta minutos sudeste (36°40'SE). Esta concessão é outorgada mediante as condições constantes dos artigos 44, 47 e suas alíneas e 51 do Código de Mineração.
além de outras constantes do mesmo Código, não expressamente mencionadas neste Decreto.
Parágrafo único. Esta concessão
fica su.ieíta às estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto número 51.726, de 19 de fevereiro de
1963, e da Resolução ns 3, de 30 de
abrtl de 1965, da COmissão Nacional
de Energia Nuclear.
Art. 2° A concessionária fica obrlgada a recolher aos cofres públicos,
na forma da Lei, os tributos devidos
à União, em cumprimento do disposto no Decreto-lei n- 1.038. de 21 de
outubro de 1969.
Art. 30 Se a concessionária não
cumprir" qualquer das obrigações que
lhe incumbem, a concessão para lavrar será declarada caduca ou nula,
na forma dos artigos 65 e 66 do Código de Mineração.
Art. 4° As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões do solo e
subsolo para fins de lavra. na forma
do artigo 59 do Código de Mineração.
Art 5° A concessão de lavra terá
por título este Decreto, que será transcrito
no livro C - Registro dos
Decretos de Lavra, do Departamento
Nacional da produção Mineral, do
Ministério das Minas e Energia,
Art. 6.9 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário,
(DNPM -

5.182-58).

Brasília, 17 de agosto de 1972;
151 da Independência e 84° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI
<}

Antonio Dias Leite Júnior
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DECRETO N° 70.994 AGOSTO DE 1972

DE

17

DE

Concede à Companhia Materiais Sulfurosos - MATSULFUR 'o direito
de lavrar calcário em Brasília, Distrito Federal.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item lU, da Constituição,
nos termos do Decreto-lei n- 227, de
28 de fevereiro de 1967 (Código de
Mineração), alterado pelo Decreto-lei
no 318, de 14 de março de 1967, decreta:
Art. 1° Fica outorgada à Companhia Materiais Sulfurosos .
MATSULPUR concessão para lavrar
calcário em terrenos de propriedade
de Altair Ribeiro de Freitas no lugar
denominado Fazenda Morro da Canastra, Brasília,' Distrito Federal,. numa área de cento e vinte e cinco
hectares oitenta e quatro ares e sessenta centíares (125.8460ha), delimitada por um polígono irregular, que
tem um vértice e seis metros (ôm) ,
no rumo
verdadeiro de quatorze
graus cínquenta e dois minutos sudoeste (14°52'SW), da confluência do
córrego Landin no ribeirão da Contagem, e os lados a partir desse vértice, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: vinte e quatro metros (24m) leste (E) oito metros (Bm)
sul (S); vinte e nove metros (29m)
leste (E); vinte e cinco metros (25m)
sul (S); trinta e cinco metros (35m)
oeste (W); treze metros (13m) sul
(8); vinte e sete metros (27m)
oeste (W);
nove metros (9m)
sul (8); treze metros (13m) oeste
(W) ; nove metros (9mJ, sul (S);
onze metros (11 m ), oeste (W);
dez metros (10 m) sul (8); seis metros (6 m) oeste (W); treze metros
03m) sul (8); sete metros (7m) oeste
(W); quarenta e oito metros (48m)
sul (8); seiscentos e trinta e um metros (631 fi) oeste (W); mil quínhentos e quatro metros C1.504m) norte
(N); quinhentos e quarenta e três metros (543m), leste (E); cento e cínqüenta e três metros (153m) Sul (8);
cento e vinte e cinco metros U25m)
leste (E); cento e oito metros (108m)
sul (8); oitenta e sete metros (37m)
leste (E); cento e vinte e sete metros
(127mJ sul (8) ; duzentos e dez
metros (210m) leste (E); trinta
e nove metros (39m) sul (8); sessenta e oito metros (68m) leste
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(E); quarenta metros (40m) sul
(8); sessenta e oito metros (68m»
leste (E); quarenta metros (40m) sul
(8); sessenta e oito metros (68m) leste (E); vinte e três metros (23m)
sul (8): vinte e um metros (21m)
oeste (W); cento e quarenta metros
(140m) sul (8); trinta € três metros
(33m) oeste (W); sessenta e três metros (63m) sul (8); trinta e três metros (33m) oeste
(W) ; cinquenta
metros (50m) sul (8); dezesseis metros 06m) oeste (W): dezenove metros (19m) sul (8); vinte e cinco metros (25m) oeste (W): dezoito metros
08m) sul (8); trinta metros (30m)
oeste (W); treze metros (l.Sm) sul
(8); quarenta e seis metros (46m)
oeste (W); dezesseis metros (16m) sul
(8); dezessete metros (17m) oeste
(W); vinte e nove metros (29m) sul
(8); doze metros (12m) oeste (W);
trinta e seis metros (36m), sul (8);
vinte metros (20m) oeste (W); sessenta e três metros (63m) sul (8);
vinte e um metros (21m) oeste (W);
dezesseis metros (l6m) sul (8); trinta e cinco metros (35m) oeste (W)
vinte metros (20m) sul (8); setenta
e três metros (13m) oeste (W); sessenta e tres metros (63m) sul (8);
vinte metros (20m) leste (E); quinze
metros (15m) sul (8); dezessete metros (l7m) leste (E); vinte e dois
metros (22m) sul (8); noventa e nove metros "(99m) oeste (W); setenta
e oito metros (78m) sul (8); vinte
e sete metros (27m) leste (E); dezesseis metros (l6m); sul (8); vinte e
quatro metros (24m) leste (E): trinta e seis metros (36m) sul (8); vinte
e seis metros (26m) oeste (W); quinze metros (15m) sul (8); dezenove
metros Clêm) oeste (W); onze metros
(11m) sul (8); vinte metros (20m)
oeste (W); onze metros (Ll rn) sul (s);
dezenove metros (19m), oeste i.W);
treze metros (13m) sul (8); quinze
metros 05m) oeste (W); setenta e
seis metros (76m) sul (8). Esta concessão é outorgada mediante as condições constantes dos artigos 44, 47
e suas alíneas e 51 do Código de Mineração, além de outras constantes do
mesmo Código, não expressamente
mencionadas neste Decreto.
Parágrafo Único.
Esta concessão
fica sujeita às esitpulaçôes do Regulamento aprovado pelo Decreto número 51.726, de 19 de fevereiro de
1963 e da resolução n.c 3, de 30 de
abril de 1965, da Comissão Nacional
de Energia Nuclear.
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Art. 2" A concessionária. fica obrigada a recolher aos cofres públicos,
na forma da Lei, os tributos devidos
à União, em cumprimento do _disposto no Decreto-lei n- 1.038, de 21 de
outubro de 1969.
Art. 3" Se a concessionária não
cumprir qualquer das obrigações que
lhe incumbem, a concessão para lavrar será declarada caduca ou nula,
na forma dos artigos 65 e 66 do Código de Mineração.
Art. 4" As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões do solo e
subsolo para fins de lavra, na forma
do artigo 59 do Código de Mineração,
Art. 5" A concessão de lavra terá
por título este Decreto, que será
transcrito no livro C - Registro dos
Decretos de Lavra, do Departamento
Nacional da Produção Mineral, do
Ministério das Minas e Energia.
Art. 6" Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Art. 2°. Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicaçã-o, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 17 de agosto de 1972;
1'51 Q da Independência e 349 da.
República.
EMÍLIO G,

MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

DECRETO N9 70.996

DE 17 DE

AGOSTO DE 1972

Autoriza o funeionamento dos curses
de Estudos Sociais e Ciências, da
Faculdade de Filosofia, Ciências e
Letras de Botucatu, Estado de São
Paulo.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item UI, da Constituição, de
acordo com o artigo 47, da Lei nv
,5.540, de
28 de novembro de 1968,
alterada pelo Decreto-lei nc 842, de
9 de setembro de 1969· e tendo em vis(DNPM - 7.607-60).
ta o que consta do Processo no ., ..
Brasilia, 17 de agosto de 1972;
1.512-70-CFE, do Ministério da Edu-151.9 da Independência e 84.r.' da
cação e Cultura, decreta:
República.
Art. 19. Fica autorizado o funcioEMÍLIO G. MÉDICI
namento dos cursos de Estudos SoAntonio Dias Leite Júnior.
ciais e Ciências, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Botucatu,
mantida; pela Instituição Toledo de
Ensino, com sede na cidade ao BotuDECRETO N9 70.99;;;· - DE 17 DE
catu, Estado de São Paulo.
AGQSTO DE 1972
Art. 29, Este Decreto entrará em
Concede reconhecimento à Faculdade
vigor na data de sua publicação, rede Filosofia, Ciências e Letras de
vogadas as disposições em contrário.
Barra do Piraí - RJ,
Brasília, 17 de agosto de 1972;
1519 da Independência e 849 da
o Presidente da República, usando República.
da atribuição que lhe confere o arEMÍLIO G, MÉDICI
tigo 81, item lII, da. Constituição, de
Jarbas G, Passarinho
acordo com o artigo 47, da Lei nv
5.540. de 28 de novembro de 1968, alterada pelo Decreto-lei nc 842, de 9
DECRETO N9 70.997 - DE i 7 DE
de setembro de 1969 e tendo em vista
AGOSTO DE 1972
o que consta do Processo nc 255.754
de 1971, do Ministério da Educação e Concede reconhecimento aos cursos de
Cultura, decreta:
-

Art. I'?

concedido reconhectmento à Faculdade de Filosofia, Ciências
e Letras, com os cursos de Licenciatura em Letras, Pedagogia, Física,
Química e Ciências Biológicas, mantida pela Fundação Educacional jtoscmar Pimentel. com sede na cidade de
Barra do Pírai, Estado do Rio de Janeiro.
É

Administração, Física, Arquitetura,
Geologia e Biblioteconomia ""
UFPA.

O Presidente da Repúbílca, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item lU, da Constituição, de
acordo com o artigo 47, da Lei nv .'
5.540, de 28 de novembro de 1968, 8,1terada pelo Decreto-lei n.c 842,
de
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9 de setembro de 1969 e tendo em vista
o que consta do Processo nv
.
2.ü21-70-CFE do Ministério da Educação e Cultura, decreta:
Art. 19. ~ concedido reconhecimento aos cursos de Administração, Física, Arquitetura, Geologia e Biblioteconomia, da Universidade Federal dí'
Pará, com sede na cidade de Belém,
Estado do Pará.
Art. 2Q. Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 17 de agosto de 1972;
151'? da Independência e 84° da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Minas Gerais:
MJ. 61.483-70 - Liga Iguatuense
de Proteção aos Inváhdes, com sede
em Iguatu, Estado do Ceará;
MJ. 51.429-70 - Conselho vtccatino particular de Presidente Ve1~
ceslau. com sede em Presidente Venceslau, Estado de São Paulo;
MJ. 36.990-70 Vila Vícentma,
com sede em Três Lagoas, Estado de
Mato GlOSS0.

Jarbas G. Passarinho

DECRETO N'? 70.998 AGOSTO DE 1972

MJ. 25.490-71 - Irmandade 'vossa
Senhora das
Graças, com sede em
Sete Lagoas; Estado de Minas Gerais;
MJ. 24.585-71 - Lar das Meninas,
com sede em Dívínópclís, Estado de

DE

17

DE

Declara de utilidade pública as instituições que menciona.

o

Presidente da República, no '180
da atribuição que lhe confere o arügo 81, item lII, da Constituição, de-

ereta:
Art. 1Q São declaradas de utilidade
pública, nos termos do artigo 1° da
Lei 91, de 28 de agosto de 1935, combinado com o arw.éo I'? do Regulamento aprovado pelo Decreto r.úmerc
50.517, de 2 de maio de 1961, as seguintes instituições:
MJ. 58.914-71 - Amigos da -Jila
Esperança, com sede em Tapiratíba,
Estado de São Paulo;
MJ. 33. 127-67 - Colégio Sarcstano Nossa Senhora Auxiliadora, com
sede em Aracaju, Estado de Sergipe;
MJ. 34.399-70 - Creche de Santa
Rita do Sapucaí, com sede em Santa
Ríta do Sapucaí, Estado oe Minas

Gerais:
MJ. 11.863-71 - Educandário Sagrada Família, com sede na cidade
do Rio de Janeiro, Estado da Guanabara;
MJ. 21. 737-71 - Fundação de aenencencta Hospital Cirurgia, com 1;('.de em Aracaju, Estado de Sergipe;

Art. 2.° E' declarada de utilidade
pública, nos termos do artigo 2.° "in
fine", da Lei 91, de 28 de agosto de
1935, combinado com o artigo I'? "in
fine", do Regulamento aprovado pelo
Decreto no 50.517, de 2 de maio de
1961 a seguinte instituição:
MJ. 54.751-71 -

Associação

ra de Reabilitação, com sede

'\ITinel~

"fi

lo Horizonte, Estado de Minas

Se-

G('~

rata.
Art. 3° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, tevogarias as : disposições em contrário.
Brasília, 17 de agosto de 1972;
1519 da Independência e 849 da.
República.
EMÍLIO

G.

MÉDICI

Alfredo Buzaid

DECRETO N° 70.999 AGOSTO DE 1972

DE 17 DE

Institui o Programa do Trópico amido
e dá outras providências.

o Presidente da Repúoüca, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, itens III e V, da Constituição,
decreta:
Art. 19. Fica instituído, como c-omponente do Plano Básico de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
(PBDCT), regulado pelo artigo 49 ào
Decreto nv 70.553, de 17 de maio de
1972, o Programa do Trópico Úmido,
destinado a coordenar a contribuição
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da Ciência e da Tecnologia ao melhor conhecimento das condições de
adaptação do ser :numano às peculiaridades do Trópico úmido e a preservação do equilíbrio ecológico da região Amazônica.
Art. 29. O Programa definirá prio-

ridade e sistematizará objetivos a serem obtidos por

órgãos e entidades

federais, diretamente, ou por outras
entidades, inclusive particulares, mediante acordos ou contratos, resguardada sua compatibilidade com o Plano
Nacional de Desenvolvimento e com o
Plano de Desenvolvimento da AmazôIDa.
Art 39. Cabe ao Conselho Nacional de Pesquisas, nos termos de que
trata ,0 Decreto no 70.5~·3, de 17 de
maio de 1972 assessorado pela Superintendência do Desenvolvimento da
Amazônia (SUDAM) a elaboração e
acompanhamento da 'execução do Programa do Trópico Úmido.

Parágrafo único.
Até que sejam
organizados os sistemas setoriais, previstos no Decreto nv 70.553, de 17 de
maio de 1972, o Programa do Trópico
úmido será constituído de projetos e
atividades, apresentados ao Conselho
Nacional de Pesquisas pelos Mimstérios interessados, com base nas propostas dos organismos que lhes são
subordinados .
Art. 49. Os recursos destinados eo
Programa do Trópico Úmido serão
oriundos dos órgãos ou Programas de
Integração ou desenvolvimento nacionais e de outras entidades, aprovados pelo Presidente da República.
Art. 59.
A aplicação de recursos
do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
.
(FNDCT), no Programa do Trópico
Úmido, será feita nos moldes do que
determina o Artigo 79 do Decreto
nv 70.553, de 17 de maio de 1972.
Art. 6.9 O presente Decreto entrará
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 17 de agosto de 1972;
1519 da Independência e 849 da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

João Paulo dos Reis Velloso
José costa Cavalcanti

DECRETO N° 71.000 AGOSTO DE 1972

DE

18

DE

Retifica o Quadro único de Pessoal
da Universidade Federal do Rw deJaneiro, aprovudo pelo Decreto numero 60.455, de 13 de março da1967, e dá outras providências.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe contere _o srrtígo 81, item IH, da Constituição, e
tendo em vista o que consta dos Processas números 3.856 e 3.878, de 1972,.
do Departamento Administrativo coPessoal Civil, decreta:
Art. 10 Fica retificado o Quadro
único de Pessoal da Universidade Federal do Rio de Janeiro, aprovartc
pele Decreto n- 60.455, de 13 de mar.ço de 1967, para efeito de ser ~xclU1
do um cargo da classe de 'I'êcmco
de Educação, EC-701.20.A, ocupado
por Carlos de Souza Neves, que retorna ao Quadro de Pessoal - Parue
Permanente - do Ministério da Educação e Cultura.
Art. 2° Fica alterada a relaçúonominal anexa ao Decreto ns 64.161,
de 5 de março de 1969, que aprovou
o enquadra__aento de servidores da.
Universidade Federal do Rio de Janeiro, amparados pelo parágrafo ún~
co do artigo 23 da Lei n- 4.069, ce
11 de junho de 1962, para efeito de
ser excluído um cargo da classe neMédico TC-801.17.A, ocupado P')!'
Alfeu Tavares França, e Incluído um
cargo na classe de Instrutor de Ensino Superior, J:C-504.16, e nele considerado enquadrado, a partir de 15,
de junho de 1962, Alfeu Tavares.
França.
§ 1° A alteração de enquadramento
de que trata este artigo vigora, para
todos os efeitos, a partir de 15 ee
junho de 1962.
§ 2° O cargo de Instrutor de Ensu,o
Superior, a que se refere este artigo,
fica reclassificado, com seu ocupante;
a) no nivel 19, a partir de 29 C1e.
junho de 1964, com vantagem financeira a contar de 1° de junho de 1~t4,
de acordo com o artigo 4°, § 1°, (laLei nv 4.345, de 26 de junho de 1964;~.
b) na classe de Professor Assístente, EC-503.20, a partir de 1° de ja.neíro de 1966, de acordo com o item.
IV do artigo 57 da Lei n'' 4.881-A,
de 6 de dezembro de 1965.
Art. 3.° As disposições deste Decreto,
não homologam situação que, em cace-
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de sindicância ou inquérito admintstratívo, venha a ser considerada nula,
Ilegal ou contrária a normas adrmnistrativas em vigor.
Art. 4 O órgão de pessoal competente apostdlará os titulas dos tunctonàrtos abrangidos por este Decreto,
expedindo portarias declaratórias, se
eles não as possuírem.
Q

DECRETO NQ 71. 001 -

Art. 5.0

Este Decreto entrará em

vigor na data da sua publicação, r'~~
vogadas as disposições em contrário,

Brasília, 18 de agosto de 1972;
da Independência e 840 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

1510

Jarbas G. Passarinho

DE 21 DE AGOSTO DE 1972

Abre ao Ministério da Aeronáutica o credito suplementar de Cr$ 17.358.100,00,
para retorço de dotaçôes consignadas no vigente Orçamento

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item IH, da Constituição. e da autorização contida no artigo 69
da Lei rl~ 5.754, de 3 de dezembro de 1971, decreta:
Art. 1,9 Fica aberto ao Mlmsterio da Aeronáutica, o crédito suplementar
no valor de Crg 17.358.100,00 (dezessete milhões, trezentos e cinqüenta e
oito mil e cem cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias consignadas ao subanexo 12.00, a saber:
Cr$ 1,00
13.00 - MINISTI:RIO DA AERONAUTICA
1200.0807,1008 - Suprimentos e Equipamentos de Aeronaves
4.1.2. O - Serviços em
Regime de Programação
1200.0807.1016 4.1.4.0 1200.1609.1032 4.1.3.0 1200.0104.2002 3.1.2.0 3,.1.3. O 3.1.3.1 4.1.3.0 4.1.4.0 1200.0807.2014 3d. 3. O 3.1.3.1 3.1.3.2 -

1200.1609.2032 4.1.3.0 1200.0807.2036 3d.3. O 3.1.3.2 -

Especial
.
Equipamento do Serviço de Processamento
de Dados
Material Permanente
.
Obras do Serviço de proteção ao Vôo (CotaParte do IULCLG)
Equipamentos e Instalações
..
Adaptação e Instalação de órgãos em
Decorrência da Reforma Administrativa
Material de Consumo
.
Serviços de Terceiros
Remuneração de Serviços Pessoais
.
Equipamentos e Instalações
.
Material permanente
.
Funcionamento do Serviço de Processamento
de Dados
Serviços de Terceiros
Remuneração de Serviços Pessoais
.
Outros Serviços de Terceiros
.
Funcionamento do Serviço de Informação e
Cartografia (Cota-Parte do IULCLG)
Equipamentos e Instalações
.
Atdvaçáo ,do Sistema de Estatística da Aeronáutica
Serviços de Terceiros
Outros Serviços de Terceiros
.
TOTAL

.

14.831.200

16.900

530.200

40.000
35.000
25.000
50.000

6.000
1.662.800
121. 000

40.000
17.358.100
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Art. 29 Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão
de anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigente
Orçamento ao subanexo 12.00, a saber:
12.00 -

c-s

Projeto ~ 1200.0807.1006
3.2.4.1 - Juros da Divida pública
02 - Fundada Externa
4.3.1.1 - Amortização da Divida pública
02 - Fundada Externa
Projeto - 1200.0807.1008
4.1.::3:.0 - Equípamentcs e Instalações
Projeto - 1200.0807.1016
4.1.3.0 - Equipamentos e Instalações
Projeto - 1200.1609.1032
4.2.1.0 - Aquisiçac de Imóveis
Atividade 3.1.4.0 -

Atividade 3.1.2.0 3.1.4.0 -

Atividade 3.1.2.0 3.1.4.0 -

1,00

MINISTf:RIO DA AERONAUTICA

.

173.700

.

5.882.500

.

8.775.000

.

613.600

.

530.200

.

1.066.100

· .. ·· .. ···
.

10.000
111.000

···············
··
······ .. ·

80.000
116.000

.

17.358.100

1200.0807.2014

Encargos Diversos
1200.1609.2032

Material de Consumo
Encargos Diversos
1200.0807.2036

Material de Consumo
Encargos Diversos
TOTAL

Art. 39 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 21 de agosto de 1972; 151'.) da Independência e 849 da
República.
G. MÊDICI
Antônio Delfim Netto
J. Araripe Macedo
João Paulo dos Reis Velloso

EMÍLIO

DECRETO N." 71.002 -

DE

21 DE AGOSTO DE 1972

Abre à Justiça Federal de 1" lnstãncia o crédito suplementar de Cr$ .....
4.001.000,00 para retorço de dota~'ôes consignadas no vigente Orçamento

o Presidente da Repúblíca, usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e da autorização contida no artigo 6.° da
Lei n.s 5.754. de 3 a- dezembro ce 1971, decreta:
Art. Lo Fica aberto li. Justiça Federal de La Instância o crédito suptementar no valor ele Crs 4.001. 000,00 (quatro milhões e hum mil cruzeiros). P':H,t reforço de dotações orçamentárias consignadas ao subanexo 09.00,
a saber:
09.00 -- Justiça Federal de l,a Instância
crs

Processamento de Causas da Justiça Federal
de 1." Instância
3.1.1.1 - Pessoal Civil
OI _.- Vencimentos e Vantagens Fixas
.
U2 - Despesas vanáveía
.

1,00

09UU.UliJti.:'WOl -

I. 542.900
1.801.100
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3.2.3.3 -- Salário-Família
3.2.5.3 - Contrfbuíçóos de Prevídéncía Bccíai
0900.0307.2002 -- Pagamento de Inativos
3.2.3.1- Inativos
Total

.
.

100.000

.

360.000

.

4.001. 000

197.00P

Art. 2.° Os recursos necessários a execução deste Decreto decorrerão
de anulação parcial de dotação ot çamentáría consignada no vigente Orçamento ao subanexo 28.00, a saber:
28.00 - "Snr;argos Gerais ao União
28.03 ..:..... Recursos sob Supervísão do Ministério do
Planejamento e Coordenação Geral
Atividade - 2802.1800.2003
3.2.0 O -- Reserva de Contingência .

Cr$ 1,00

4.001.000

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

Brasíha, 21 de agosto de

1972;

1519 da Independência e 849 da

República.
EM!LIO G. MÉDICI

Alfredo Buzaid
Antônio Delfim Netto
JO(1o Paulo dos Reis Velloso

DECRETO N." 71.003 -

DE

21

DE AGOSTO

DE

1972

Rettttca o Decreto u.t' 70.778, de 3 de julho de 1972, que abre à Presidência
da República, em Java.' do Departamento AdministratiVo do Pessoal Ci-ou, o credito suplementar de Cr$ 1.260.000,00.

°

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
artigo 81, item IH, da Constituiçâo, decreta:
Art. L" Ftca ret.mcado, na forma abaixo, o artfgo 2." do Decreto número 70. 77ll, de 3 de Julho de 1972, que abre à Presidência da República, em
favor do Departamento Administrativo do Pessoa! Civil, o crédito suplementar de Ct;'~ 1.260. OOO,ou (hum milhão, duzentos e sessenta mil cruzeiros).
Onde se lê:
11.11 ::L1.3.ü 3.1. 3.2 -

Cr$ 1,00

Departamento Administrativo
Civil
Atívídade - 1111.0101.2019
Serviços de Terreiros
Outros Serviços de Terceiros

do

Pessoal

55.000.

Leia-se:
11.11 -

Departamento Administrativo do Pessoal
Civil
Atividade - 1111.0101.2019
3.1.3.0 - Serviços de Terceiros
3.1.3.1 -- Remuneração de Serviços Pessoais. ... .....

55.000:

Art. 2.° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições ers contrário.
Brasília, 21 de
República.

agosto de

1972;

EMÍLIO G. MÉDICI

Antô"Zio Delfim Netto
JOãl} Paulv dos Reis "{:"elloso

1519 da Independência e 849 da.

132

ATOS DO PODER EXECUTIVO

DECRETO N° 71. 004

~ DE

22

DE

AGOSTO DE 1972

Declara de utilidade pública, para fins
de constituição de servidão administrativa, uma faixa de terra destinada à paseaoem de linha de transmissão, no Estado da Bahia.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
81. item lII, da Constituição, e tendo
em vista o disposto no artigo 151, letra c, do Código de Aguas, regulamentado pelo Decreto n'' 35.851, de 16 de
julho de 1954, decreta:
Art. 10 Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de constituição

de servidão administrativa, as áreas
de terra situadas na faixa de 100
(cem) metros de largura, tendo como
eixo a linha de transmissão a ser estabelecida entre as estruturas 551 e
566 da linha de transmissão Usina Bananeiras - Lapinha, no rriuníoipio de
Salvador, Estado da Bahia, cujo projeto e planta de situação n° ........•
BX-E-4395, foram aprovados por ato
do Diretor da Dívísão de Energia Elétrica e Concessões do Departamento
Nacional de Águas e Energia Elétrica,
no processo MME n- 701.245-72.
Art. 20 Fica autorizada a Companhia Energia Elétrica da Bahia a promover a constituição de servidão administrativa nas referidas áreas de
terra, na forma da legislação vigente,
onde tal se fizer necessário, para ao
passagem da linha de transmissão referida no artigo 1°.
Art. 3.0 Fica reconhecida a corrveníêncía da constituição de servidão
administrativa necessária em favor da
Companhia Energia Elétrica da Bahia.
para o fim indicado, a qual compreende o direito atribuído à empresa
concessionária de praticar todos os
atos de construção, operação e manutenção da mencionada linha de transmissão e de linhas telegráficas ou 'tetefónicas auxiliares, bem como suas
possíveis alterações ou reconstruções,
sendo-lhe assegurado, ainda, o acesso
à área da servidão através de prédio
serviente, desde que não haja outra
via praticável.
§ 1o ~ Os proprietários das áreas ele
terra atingidas pelo ônus, Ilrmtarão o
uso e gozo das mesmas ao que for
compatível com a existência da servtdão, abstendo-se, em conseqüência, da

prática, dentro das mesmas, de quaisquer atos que embaracem ou Causem
danos, incluídos entre eles os de erguer construções ou fazer plantações
de elevado porte.
§ 20 ~ A Companhia Energia metrlca da Bahia. poderá promover, em
Juízo, as medidas necessárias à COYU5tdtuíção da servidão administrativa de
caráter urgente. utilizando o processo
judicial estabelecido no Decreto-lei
n- 3,365, de 21 de junho de 1941, com
as modificações introduzidas através a
Lei n" 2.786, de 21 de maio de 1956.
Art. 40 Este Decreto entrará em vl
gor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brastlía, 22 de agosto de 1972;
151" da Independência e 84" da
República.
w

EMíLIO G. MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO N° 71.005 AGOSTO DE 1972

DE

22 DE

Declara de utilidade pública, para fins
de desapropriação, áreas inicUlis ao
aproveitamento progressivo da energia hidráulica, denominado Sobradinho, no rio São Francisco, no Estado da Bahia.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
81, item IIl, da Constituição e tendo
em vista o disposto no .arbigo 151, letra b, do Código de éguas e uo Decreto-lei n- 3.365, de 21 de junho de
1941, decreta:
Art. Iv Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de desapropriação, diversas áreas de terra e respectivas benfeitorias situadas nos municiplos de Casa Nova, Juazeiro e Sento
Se, no Estado da Bahia, necessárias ao
canteiro de obras, acampamento. áreas
de empréstimo, porto provisório e ao
estudo dos locais destinados às barragens e diques do aproveitamento progressivo de energia hidráulica, dencminado Sobradinho, cuja concessão foi
outorgada à Companhia Hídro Elétrica do São Francisco, pelo Decreto numero 70.138, de 10 de fevereiro de :i.~72.
Art. 2? As diversas áreas de terra e
respectivas benfeitorias refertdae no
artigo anterior, estão incluídas nas
plantas relativas ao projeto de viabilidade técnico-econômico financeira
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aprovado pelo Diretor Geral do Departamento Nacional de Aguas e
Energia Elétrica, no processo MME ..
708.035-7l.

Art. 3" Nas áreas de terra figuradas
nas plantas referidas no artigo anterior, estão incluidas as áreas correspondentes aos terrenos reservados,
ilhas e ilhotas que, na forma dos artigos 11 n.« 2, 14 e 23 do Código de
Aguas, pertencem ao domínio público.
Art. 4° Fica autorizada a Companhia
Hidro Elétrica do São Francisco a
promover a desapropriação das ierertdas áreas de terra e respectivas benfeitorias, na forma da leglslaçào vigente.
~ 1° A Companhia Hidro Eletc-ca do
São Francisco poderá invocar, em Juizo, as medidas necessárias à desapropriação de caráter urgente, utilizando
o processo judicial estabelecido nc Decreto-lei n'' 3.365, de 21 de junho de
1941, com as modificações introduzidas
através da Lei nv 2.786, de 21 de maio
de 1956.
§ 2° A indenização dos bens desapropriados nos termos do presente Deereto) compreendendo as despesas diretas e indiretas, correrá à conta dos
recursos previstos no parágrafo 4° de
artigo 4"', da Lei nv 5.6,)5, de :".'.0 de
maio de 1971, devendo os mesmos bens
ser contabllizados pela Oompanhis.
Hidro Elétrica do São Francisco, em
conta de auxílio para construção, não
remunerável pela tarifa do serviço.
Art. 5'" O presente Decreto entrará
em vigor na data da sua publir-ação.
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 22 de agosto ele 1972;
1510 da Independência e 84° da
República.
EMÍLIO G. MEDICI

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO N° 71.006
AGOSTO DE 1972

DE

22

DE

Declara de utilidade pública, para fins
de constituição de servidão administrativa, uma faixa de terra tieetinada à passagem de linha de transmissão, no Estado de Goiás.

o presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
.til, item IH, da Constituição, e tendo

193

em vista o disposto no artigo 151, letra c, do Código de Águas, regulamentado pelo Decreto n." 35.851, de 16 de
julho de 1954, decreta:
Art. 1° Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de constituição
de servidão administrativa, as áreas
de terra situadas na faixa de 6 (seísj
metros de largura, tendo como eixo a
linha de transmissão que parte da estrutura número 206 da linha São Luís
C1e Montes Belos - Córrego do Ouro,
até Sanclerlândía, no Município de
Sanclerlândia, Estado de Goiás, cujo
projeto e planta de situação número
1-241 foram aprovados por ato do Diretor da Divisão de Energia Elétrica e
Concessões, do Departamento Nacional de Aguas e Energia Elétrica, no
processo MME número 707-725-71.
Art. 2° Fica autorizada a Centrais
Elétricas de Goiás s. A. a promover a
constituição de servidão administrativa nas referidas áreas de terra, na
forma da legislação vigente, onde tal
1'18 naer necessário, para a passagem
da linha de transmissão referida no
artigo 1°.
Art. 3° Fica reconhecida a convenlêncía da constituição de servidão
administrativa necessária em favor
da Centrais Elétricas de Goiás S.A .•
para o fim indicado, a qual compreende o direito atribuído à empresa
concesslonárta de praticar todos os
atos de construção, operação e manutenção da mencionada linha de transmissão e de linhas telegráficas ou telefônicas auxiliares, bem como suae
possíveis alterações ou reconstruções,
sendo-lhe assegurado, ainda, o acesso
à área da servidão através de prédío
serviente, desde que não haja outra
via praticável.
§ 10 Os proprietários das áreas de
terra atingidas pelo ônus, limitarão 0
uso e gozo das mesmas ao que for
compatível com a existência da servidão, abstendo-se, em consequêncía,
.da prática, dentro das mesmas, de
quaisquer atos que embaracem ou causem danos, Incluídos entre eles os de
erguer construções ou fazer plantações
de elevado porte.
2° A Centrais Elétricas de Goíãs
S. A. poderá promover, em Juizo, as
ê
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medidas necessárias à constituição da
servidão administrativa de caráter urgente, utilizando o processo judicial
estabelecido no Decreto-lei n" 3.365.
de 21 de junho de 1941, com as modí-

ficações introduzidas através
fi"

a Lei

Art. 4° Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 22 de agosto de 1972;
151" da Independência e 84° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio Dias Leite Júntor

2.786, de 21 de maio de 1956.

DECRETO

~o

n .lll~'i

-

DE

22

DE AGOSTO DE

1972

Dâspõe sobre a revisão do Quc.:dro de Pessoal do Departamento Noctoraü de
Obras Contra as Secas e dá ovtrae providéncias.
o Presidente da República, usando da atrfbuíçào que lhe confere o artigo 81, item III, da Oonstttutção, tendo em vista o disposto no artigo 20 da
Lei nv 3. nu, de 12 de julho de 1~60; no parágrafo único do artigo 23 da Lei
n" 4.069, co 11 de junho de 1962: nos artigos 9°, 19 e 20 da Lei nv 4345, de
26 de junho de 1964; na Lei n,c 4.72:3, de 9 de julho de 1965; no Decreto-lei
nv 299, de 28 de teveréírc oe l!:167 e c que consta dos processos n-s 1.22\), 1.226,
3.883, de 1970, 4.096, de ~971 e 1.638, de 1972, do Departamento Administrativo do Pessoal Civil, oecreta:
Art. 1" Ficam alteradas

,!"

tabela numérica e a relação nominal anexas

ao Decreto n.c 66.210, de 16 de fevereiro de 1970, que aprovou o enquadramento dos servidores do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas,
do Ministério do Interior, amparados pelo parágrafo único do artigo 23 da
Lei n.c 4.069, de 11 de junho de 1962, para efeito de serem incluídos um
cargo na classe de Tratorista, CT-402.7-A, e um cargo na classe de Trabalhador, GL-402.1, e neles considerados enquadrados, a partir de 15 de junho
de 1962, respectivamente, Pedro Anselmo da Silva e Francisco Pereira da
Silva.
Art. 21' Ficam recíassmcados 2. partir de 29 de junho de 1964, na forma
da tabela numérica e da relação nominal anexa' (Anexos I e lI), de acordo
com o artigo 9') da Lei nv 4.345, de 26 de junho de 1964, os cargos dto nível
superior do Quadro de Pessoal ~ Parte Permanente .~ do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas, e enquadrados seus ocupantes.
Art. 3° São considerados reclasstfícados, a partir de 14 de julho rte 1965.
na contormídade da tabela numei íca e da relação nominal anexas, .Anexcs
lU e IV J, de acordo com a Lei r. o 4.723, de 9 de julho de 1965, na ser!e de
classes de Pesquisador em Biologia, TC-l.501, os cargos da série de classes
de Biologista, TC-402, da Parte Permanente do Quadro de Pessoal do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas. e enquadrados os seus
ocupantes.
Parágrafo único. E' tornada sem efeito a reclassificação, aprovada
pelo Decreto n.v 66.210, de 16 de fevereiro de 1970, nas séries de classes
de Pesquisador em Agricultura, TC-l.501, e de Pesquisador em Geologia,
TC-1.5Q:l, e restaoelecída a classificação nas séries de classes de Engenheiro-Agrônomo: TC-lOL e Geólogo, TC-404, respectivamente.
Art. 4° E' considerada revista. na forma dos Anexos V e VI, a partir de
28 de fevereiro de 1967, a classificação dos cargos da Parte Permanente
do Quadro de Pessoal do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas.
integrantes do Grupo Ocupacional P-1.700 - Medicina, Farmácia e Odontologia - de acordo com as disposições do Decreto-lei n" 299. de 28 de fevereiro de 1967.
Art . 5Ç Fica aprovada, na rorma dos Anexos VII, VIII, IX e X, de acordo
com os artigos 19 e 20 da Lei n'' 4.345, de 26 de junho de 1964, a revisão do
Quadro de Pessoa! do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas, criado pelo Decreto nv 54.638, de 8 de outubro de 1963, feita a fusão das Partes
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Permanente e Especial, corrigida a proporcionalidade prevista no ar-tigo 20
da Lei nv 3.780, de 12 de julho de 1960, operadas as transformações de cargos
indicados nos referidos anexos, e suprimidos 2.027 cargos.
Art. 6 0 Fica revogado o Decreto n'' 53.672, de 9 de março de 196:\', e restabelecída a denommaçào da sóne de classes de Técnico de Contanüdade,
constante do Anexo IH do Decrete nv 52.638, de 8 de outubro de 196:L
Art. ,?o As vantagens financeiras decorrentes da aplicação deste decreto
vigoram a partir de:
a) 15 de junno de 1962, para os casos de enquadramento de que trata o
artago 1°; e
b) 1.9 de Junho de 1964, 14 de julho de 1965 e 28 de fevereiro de 1967,
respectivamente, para os casos de reclassificação a que se referem os artigos
2.9, 3.9 e 4.9.
Parágrafo úníco , As diferenças de vencimentos, decorrentes de tcansformação de cargos de que cogita Anexo VIU, serão absorvidas e deixarão de
ser pagas quando, por quarquer motivo, passarem os funcionários beneficiários dessas diferenças a perceber vencimentos em quantias mais elevadas que
as atuaía.
Art. 8" Os tuncíonàrfos de Departamento Nacional de Obras Contra as
Secas, observado o que consta deste decreto e das relações nominais anexas,
contmuaráo ocupando os cargos em que se encontram.
Art. 9" As disposições deste decreto não homologam situação que, em
vn-tude de mouertto administrativo ou de síndícâncía, venha a 50 revelar
contraria a no-rmas Iegaís vigentes ou ao interesse público.
Art. 10. O orgâo de pessoal competente apostllará os titulas dos "uncionartos abrangidos por este decrete, expedindo portaria declaratória para os
que nao os possuírem.
Art. 11. As despesas decorrentes da aplicação deste decreto correrão à
conta dos recursos financeiros próprios do Departamento Nacional de Obras
Contra as Secas.
Art. 12. Este decreto entrará em vigor na data da sua publicação. revogadas as disposições em contrário.
.
Brasília, 2~ de agosto de 1972; 151,l1 da Independência e 84.9 da
República.

°

EMíLIO G. MEDICI

José Costa cavatecnt;

Os anxos mencionados no art . 1" foram publicados no D.O. de 4-9-72.

DECRETO N9 71. 008 AGOSTO DE

DE 22 DE

1972

Cria o Consulado Honorário do Brasil em Matadi, República do Zaire,

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81 da Constituição e nos termos
<10 artigo '27 e parágrafo 1.0 da Lei n,v
3.917, de 14 de julho de 1961,
decreta:
Art. 19. E' criado, sem ônus para
o Tesouro Nacional, o Consulado Ho-

norárío do Brasil em Matadi, República do zatre.
Art. 2°
Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 22 de agosto de 1972;
da Independência e 849 da.
República,
151('

EMÍLIO

G.

MÉDICI

Mário Gibson Barboza

196

ATOS DO PODER ExECUTIVO

DECRETO

N.O 71.009
DE
AGOSTO DE 1972

23

DE

outorga concessão para aproveitamento hidrelétrico, de uso erczesnc.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item lU, da Conetituíçâo,

e nos termos dos artigos 140, letra a
e 150 do Código de Águas, tendo em
vista o que consta no processo MME
804.573-71, decreta:
Art. 1.° í: outorgada à MONTEDAM
S.A., Administração, Colonização,
Comércio e Indústria na Amazõnía

concessão para o aproveitamento da

e encaminhar, dentro do mesmo prazo, este pronunciamento ao Poder
Concedente.
Art. 6.° Este Decreto entrará em
vigor na da ta da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 23 de agosto de 1972;
1515' da Independência e 84.'J da
República.

EMÍLIO G.

MÉDIcI

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO

N° 71.010 - DE 4~~ DE
AGOSTO DE 1972

energia hidráulica de trecho do fio

Esmeraldas, no município de Mato
Grosso, Estado de Mato Grosso, não
conferindo o presente título delegação de Poder Público ao concessioná-

rio.
Art. 2.° O aproveitamento se destina à produção de energia elétrica
para uso exclusivo do concessionário,
que não poderá fazer cessão a terceiros, mesmo a título gratuito.
Parágrafo único. Não se compreende na proibição deste artigo o fornecimento de energia aos associados do
concessionário e vilas operárias de
seus empregados quando construídas
em terrenos de sua propriedade.
Art. 3.° O concessionário fica obrigado a cumprir o disposto no Código
de Águas, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 4.° A presente concessão vigorará pelo prazo de 30 (trinta) anos.
Art. 5.° Fica o concessionário obrigado a requerer ao Governo Federal,
nos 6 (seis) últimos meses que antecederem o término do prazo de vigência da concessão, sua renovação,
mediante as condições que -nerem a
ser estabelecidas, ou a comunicar, no
mesmo prazo, sua desistência.
§ 1." No caso de desistência, fica a
critério do Poder Concedente exigir
que o concessionário reponha, por sua
conta, o curso dágua em seu primitivo estado.
§ 2." Compete ao concessionário
provocar que o Governo da União, titular do dominio das águas, se manifeste, nos 2 (dois) anos que antecedem o fim do prazo de vigência da
concessão, sobre seu interesse ou não
pela reversão dos bens e instalações

Conceàe a Pedreira ltapisserra S. A.
o direito de lavrar granito -no município de Itapecerica da serra, Estado de São Pauw.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição, nos
termos do Decreto-lei nv 227, de 28 de
fevereiro de 1967 (Código de Mineração), alterado pelo Decreto-lei 11'; 318,
de 14 de março de 1967, decreta.
Art , 1.9 Fica outorgada a Pedreira.
Itapísserra S. A. concessão pata lavrar granito, em terrenos de propriedade de -Ianuário Lavio Filhc, no lugar denominado Bairro Itaquaciara,
distrito e município de Itapecerfca da
Serra, Estado de São Paulo, uma
área de vinte e três hectares dez ares
e oito ccntíarcs (23,1008 ha), delímítada por um polígono irregular, que tem
um vértice a cinco metros (5 m) , no
rumo verdadeiro de sessenta ...raus
vmte minutos nordeste (60020'l:'i;F,), do
marco cravado no lado nordeste ..
(NE) do entroncamento das estradas
da Pedreira com a estrada
•"erro
Grande - Itapecerica e os lados a
partir desse vértice, os seguintes comprimentos e rumos verdadei-os: vinte e cinco metros (25 m), este (E);
vinte e oito metros (28 m), .nn (8);
setenta e quatro metros (74 un, este
(E); cento e trinta e dois metros ..
(132 m) , norte (N); trinta metros (30
m), oeste (W); dezenove metros (19
m) , norte (N); trinta metros (30 m) ,
oeste (W); vinte metros (20 TIl). norte (N); trinta metros (30 nn. oeste
(W); vinte metros (20 m) , norte (N);
trinta metros (30 m) , oeste (W); vinte metros (20 m) , norte (N); trinta
metros (30 m) , oeste (W); dezenove
metros (19 m) , norte (N); trín-
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ta metros (30 m) , oeste (W); vinte
metros (20 m) , norte (N): trinta metros (30 rrn , oeste (W); vinte metros
(20 rrn , norte (N); trinta metros (30·
m) , oeste (W); dezenove metros (19
m) , norte (N); trinta metros (30 m) ,
oeste (W); vinte metros (20 rm, norte (N). trinta metros (30 mr, "este
(W); vinte metros (20 m) , norte (N);
trinta metros (30 fi), oeste (W); vinte metros (20 m) , norte (N); -rtnta
metros (30 m) , oeste (W); dezenove
metros (19 mj , norte (N); trinta metros (30 mj , oeste (W); vinte metros
(20 m) , norte (N); trinta metros (30
mj , oeste (W); vinte metros ,20 nu.
norte (N); trinta metros (30 JTl\, oeste (W); dezenove metros (19 m), norte (N); trinta metros (30 mj , oeste
(W); vinte metros (20 mj , norte (N);
trinta metros (30 mj , oeste (W); vinte metros (20 m), norte (N); trinta
metros (30m) oeste (W); vinte me(:::0 mj , oeste (W); dezenove metros
119 m) , norte (N); trinta metros (30
m) , oeste (W); vinte metros (20 mj ,
norte (N); trinta metros (30 rm, oeste (W); vinte metros (20 m) , norte
(N); trinta
metros (30 rm, oeste
(W); dezenove metros (19 m) , norta (N); trinta metros (30 m), oeste
(W); vinte metros (20 m) , norte (N);
trinta metros (30 m) , oeste C/I); vinte metros (20 m) , norte (N); trinta
e nOVE:! metros (39 mj , oeste (W~; vínte metros (20 m) , sul (8); quinze metros (15 m) , oeste (W); vinte metros
(20 fi), sul (8); quatorze metros (14
m), oeste (W); dezessete metros (17
m), sul (8); onze metros (11 mj , oeste (W); setenta metros (70 mj , sul
(8); dezessete metros (17 -m, oeste
(W); cínquenta metros (50 TIl), sul
(8); setenta e seis metros (76 m) , oeste (W); vinte metros (20 m), sal (8);
quarenta e sete metros (47 :TI!, oeste
(W); quarenta metros (40 m) . sul (8);
vinte metros (20 m), este (l;<~i; vinte
e cinco metros (25 mj , sul (S~; vinte
metros (20 m) , este (E); vinte e dois
metros (22 m) , sul (8); trinta metros (30 m) , este (E); doze metro- (12
m), sul (8); trinta metros (3fJ '11), este
(E); onze
metros (11 m) , sul (8);
trinta metros (30 m) , este (E); treze
metros (13 m) , sul (8); trtnca metros
(30 nu, este (E); dezesseis metros (16
m), sul (8); trinta metros (30 fi), este
(E); dezesseis metros (16 mj , sul (8);
trinta metros (30) m, este (E); dezessete metros (17 m) , sul (8); trinta
metros (30 m) , este (E); dezesseis metros (16 m) , sul (8); trinta metros
{3D m) , este (E); dezesseis metros \ 16

m) ,

sul

este

(E)
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(8) ; trinta metros ,::l(} m) ,
dezesseis metros (16 m) . sul
(5); trinta metros (30 m) , este (E);
dezesseis metros (16 mj , sul (8);
trinta metros (30 m) , este
(E) ;
dezessete metros (17 m) , sul (8);
trinta metros (30 li) , este (E) ;
desessels metros (16m) , sul (8), trinta metros (30 m) , este (E); dezesseis
metros (16 m) , sul (8); trinta metros
(30 m), este (E); dezesseis metros (16
m) , sul (S); trinta metros (30m), este (E); dezesseis metros <l6m) ,sul (8) ;
trinta metros (30 mj, este (E,. cozessete metros (17 m), sul (8); ctnquenta
metros (50 m) , este (E); oito metros
(8 m) , sul (8); cínquenta metros (50
mj, este (E) ; sete metros (7 :TI), sul
(8); cinquenta
metros (50 mr, este
(E); oito metros (8 mj, sul (8); clnquenta metros (50 m) , este (Ei; oito
metros (8 m), sul (8); cínquenta metros (50 m) , este (E); sete metros (7
m), sul (8); setenta metros (70 m) ,
este (E); onze metros (11- rm, sul (8).
Esta concessão é outorgada mediante
as condições constantes dos artigos
44, 47 e suas alíneas e 51 do Código
de Mineração, além de outras ccnstantes do mesmo Código, não expressamente mencionadas neste Decreto,
Parágrafo único. Esta concessão fica
sujeita às estípulaçxes do Regulamente aprovado pelo Decreto nv ~)l .'26, de
19 de fevereiro de 1963, e da Resolução ns 3, de 30 de abril de 1965, da
Comissão Nacional de Energia Nuclear.
Art. 29 O concessionário rica obrigado a recolher aos cofres públicos, na
forma da Lei, os tributos devidos à
União, em cumprimento do disposto no
Decreto-lei n- 1.038, de 21 de outubro
de 1969.
Art. 39 Se o concessionário oão cumprir qualquer das obrigações que lhe
incumbem, a concessão para lavrar
será declarada caduca ou nula, na forma dos artigos 59 Código de Mineração.
40 As propriedades vL:.t r-as estão sujeitas às servidões do solo e subsolo para fins de lavra, na forma do
artigo 59 do Código de Mineração.
Art. 59 A concessão de lavra terá por
titulo este Decreto, que será trar.wnte no livro C - Registro dos Decretos
de Lavra, do Departamento Nacional
da Produção Mineral, do Mtnistezío
das Minas e Energia.
Art. 69 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revo.L,
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gadas as disposições em contrário. ..

tros (65 m) , sul (8); cinqüenta metros (50 m) , oeste (W); cem metros
(100 m) , sul (8); cento e setenta meBrasília, 23 de agosto de 1972;
tros (170 m) , oeste (W); trinta e
1510 da Independência e 1)4<· da
cinco metros (35 m) , norte (N); cem
República.
metros (100 m) , oeste (W); setenta
EMÍLIO G. MÉDICI
metros (70 m.) , norte (N); cem meAntônio Dias Leite Júnior
tros <100 m) , oeste
(W); sessenta
metros (60 m) , norte (N); cinqüenta
metros (50 m) , oeste (W); cento e
DECRETO N.9 71.011 - DE 23 DE
vinte metros (120 m) , norte <N);
AGOSTO DE 1972
vinte metros (20 m) , este (E); trmta metros (30 m) , norte (N); ctn-.
Concede a Caulim Mar de Espanha
qüenta metros (50 m) , este (E);
Ltda. o direito de lavrar caulim no
cinqüenta metros (50 m) , norte CN);
município de Mar de Espanha, Escinqüenta metros (50 m) , este (E);
tado de Minas Gerais.
cinqüenta metros (50 m) , norte {N);
cinqüenta metros (50 m) , este (E;;
o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artí- cinqüenta metros (50 mr, norte (N);
quarenta metros (40 ao , este (E);
go 81, item lII, da Constituicâo nos
termos do Decreto-lei n.c 227. de 28 quarenta metros (40 m) , norte (N).
Esta concessão é outorgada mediante
de fevereiro de 1967 (Código de Mineração), alterado
pelo Decreto-lei as condições constantes dos artigos
44, 47 e suas alíneas e 51 do Código
n.c 318, de 14 de março de 1967, dede Mineração, além de outras conscreta:
tantes do mesmo Código, não expresArt. 1.9 Fica outorgada a Caultm
samente mencionadas neste Decreto.
Mar de Espanha Ltda. concessão para
Parágrafo único. Esta concessão nlavrar caulim em terrenos de sua oroca sujeita às estipulações do Regulapriedade, no lugar denominado Somento aprovado pelo Decreto n,v .. ".
COITO da Boa Vista, distrito e município de Mar de Espanha, :Zstado de
51.726, de 19 de fevereiro de 1963, e
Minas Gerais, numa área de vinte e da Resolução n.v 3, de 30 de abril de
três hectares e quarenta e seis ares 1965, da Comissão Nacional de Iânergra Nuclear.
(23,46 ha) , delimitada por um poltgano irregular. que tem um vértice
Art. 2.9 O concessionário fica obrta noventa e seis metros (96 m) , no
a recolher aos cofres públicos,
rumo verdadeiro de vinte e três graus gado
forma da Lei, os tributos devidos
dois minutos noroeste (239 02' NW), ànaUnião.
em cumprimento do disposdo canto sudoeste (SW), da nova seto no Decreto-lei n.c 1.038, de 21 de
de da Fazenda Santa Maria e os la- outubro de 1969.
dos a partir desse vértice, os segumtes comprimentos e rumos verdadeíArt. 3,9 Se o concessionário não
1'08: cinqüenta metros (50 m) , este
cumprir qualquer das obrigações que
(E); sessenta metros (60 m) , norte
lhe incumbem. a concessão para Ia(N); cinqüenta metros (50 m) , este vrar será declarada caduca ou nula,
(E); sessenta metros (60 m) , norte
na forma dos artigos 65 e 66 do Có(N); cinqüenta metros (50 m) este digo de Mineração.
(E); cinqüenta metros (50 m).' ncrArt. 4.9 As propriedades vizinhas
te (N); noventa metros (90 m) , esestão sujeitas às servidões do solo e
<100 m) , sul
te (E); cem metros
subsolo
para fins de lavra, na forma
(S); cinqüenta metros (50 mj , este
do artigo 59 do Código de Mineração.
(E); cem metros (100 m) , sul (8);
cinqüenta metros (5·0 m) , este (E);
Arb , 5.9 A concessão de lavra terá
cinqüenta metros (50 m) , sul (8);
por titulo este
Decreto, que será
trinta metros (30 m) , este (E); cem transcrito no livro C - Registro dos
metros (100 m) , sul (8); trinta me- Decretos de Lavra, do Departamentros (30 m) , oeste (W); sessenta meto Nacional da Produção Mineral, do
tros (60 m)., sul (8); cinqüenta meMinistério das Minas e Energia.
tros (50 m) , oeste (W); cem metros
Art. 6.9 Este Decreto entrará em
(100 m) , sul (8); trinta metros (30
vigor na data de sua publicação, rem) , oeste (W); sessenta e cinco me(DNPM -

7.701-65).
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vogadas as disposições em contrário.
(DNPM -

1.444-66).

Brasília, 23 de agosto de 1972;
15V? da Independência e 84.9 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO ,N9 71. 012 AGOSTO DE 1972

DE

23

DE

o Presidente da Repúbüca, usar.co
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição, de
acordo com o artigo 47, da Lei nc .'
5.540, de 28 de novembro de 1963, alterada pelo Decreto-lei n.c 842, de 9
de setembro de 1969 e tendo em vista
o que consta de Processo nv ~90 de
1972 - CFE' do Ministério da EducaÇãD e CUltura, decreta:
Art. 19.
E' concedido reconhecimento ao curso de Ciências Biológicas,
modalidade
Biomédica,
ministrado
pela Universidade Federal de Pernambuco.
Art. 29. Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, re~
vogadas as disposições em contrário.
Brasília, 23 de agosto de 1972;
1519 da Independência e 849 da
:R.epública.
G.

MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

DECRETO N9 71. 013 AGOSTO DE 1972

Art. 29. Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.
(DNPM -

Concede reconhecimento do CUrso de
Ciências Biológicas, modalidade Biomédica, ministrado pela Unioersuiade Federal de Pernambuco.

EMÍLIO

bro de 1948, que concedeu à Mineração e Fundição Brasil Ltda. o direito de lavrar cassiterita e associados
em terrenos situados no lugar ocnominado Colônia, distrito de Coroas,
município de Prados, Estado de Minas Gerais, cujos direitos foram cedidos a Mateus Rezende Mendonça.

DE

23

DE

Declara sem efeito o Decreto n9 ...
25.421, de 1 de setembro de 1948.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere c artigo 81, item lII, da Constituição, nos
termos do Decreto-lei n9 227, de 28 de
fevereiro de 1967 (Código de Mineração), alterado pelo Decreto-Ieí 1}9 318,
de 14 de março de 1967, e tendo em
vista o que consta do Processo DNPM
- 223 de 1943, decreta:
Art. 19. Fica declarado sem efeito
o Decreto nv 25.421, de 1 de setem-

223-43) .

Brasília, 23 de agosto de 1972;
1519 da Independência e 84? da
República .
EMÍLIO G. MÉDICI
Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO N'? 71. 014 AGOSTO DE 1972

DE '23 DE

Autoriza a cessão, sob a forma de
utilização gratuita, de parte do
imóvel que menciona, situado em
Recife, no Estado de Pernambuco.

O presidente da República,..!.sando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e
tendo em vista o artigo lodo Decreto-lei no 178, de 16 de fevereiro de
1967, decreta:
Art. 19 Píca autorizada a cessão,
sob a forma de utilização gratuita, à
Caixa Econômica Federal, de parte
do pavimento térreo do imóvel situado na Avenida Alfredo Lisboa, onde
funciona a Delegacia Fiscal do Tesouro Nacional, em Recife, naquele
Estaco, com a área de 269,60m2 (duzentos e sessenta e nove metroa quadrados e sessenta decímetros quadradOS) e demais elementos constantes
do processo protocolizado no -ünístérto da Fazenda sob o nc 27.757,
de 1971.
Art. 29 A ár ea cedida se destina ~,
ínstalaçâc de Posto de Serviço da
filial de Pernambuco da Caixa Econômíca Federal, dentro do prazo de
um (1) ano, a contar da óata da assinatura do termo de cessão, -crnando-se nulo o ato, sem direito a ceasíonàna a qualquer Indenízaçâo, in":
clusíve por bentettorias realiza.tas. ~e
ao imóvel, no todo ou em parte, vier
a ser dada utilização diversa, )U, ainda, se ocorrer inadimplemento ce
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cláusula do contrato, que deverá ser

lavrado em livro próprio do Serviço
do Patrimônio da União.

Art. 3.9 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação. revogadas as disposições em contc'árfo.
Brasília, 23 de agosto de 1972;
1519 da Independência e 84° da
República.
E:M:ÍLIO

G.

MÉDICI

Antônio Delfim Netto

DECRETO N" 71.015 -

DE

24

DE

AGOSTO DE 1972

Cria no Depurtametito Nacional de
Portos e Vias Navegáveis (DNPVN).
em caráter -prcoisório, a Administração do Porto do Forno (APFOR)

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere c artigo 81, item IIl, da Constituição,
tendo em vista o que estabelece a letra "d" do artigo 25 da Lei número
4.213, de 14 de fevereiro de 1963 e o
disposto no Decreto-lei n" 83, de 26
de dezembro de 1966, decreta:

Art. 1° Fica criada, em caráter
provisório, no Departamento Nacional
de Portos e Vias Navegáveis .....
(DNPVN), a Administração do Porto
do Forno (APFOR), diretamente subordinada ao Diretor-Geral, com sede
na cidade de Cabo Frio, Estado do
Rio de Janeiro.
Parágrafo único. Dentro de 18{\
(cento e Oitenta) dias o Diretor-Geral do DNPVN proporá ao Conselho
Nacional de Portos e Vias Navegáveis o regime mais conveniente para
a exploração comercial do Porto do
Forno, em caráter definitivo.
Art. 2° A APFOR terá por finalidade:
I Explorar comercialmente o
Porto do Forno, cabendo-lhe, entre
outras, as seguintes atribuições:
a) realizar os servtcos portuários e
acessórios;
b) arrecadar as taxas da tarifa do
porto;
C) realizar a reparação, a conservação e a renovação das instalações
portuárias, mantendo-as em boas condições de funcionamento.

II - Realizar obras de melhoramento ou ampliação das instalações
portuárias, autorizadas pelo DNPVN:
III - Submeter ao DNPVN as
questões decorrentes da aplicação da
tarifa e dos regulamentos de exploração comercial 10 porto;
IV - Cooperar com os órgãos técnicos e administrativos do DNPVN.
para o bom andamento das obras e
serviços destinados ao melhoramento
do porto;
V - Manter entendimentos com os
órgãos federais, estaduais e murríorpais, que exerçam atividades direta
ou indiretamente ligadas ao porto;
VI - Firmar convênio com entidade de classe, a fim de executar os
serviços de capataaía, reboque e utilização dos guindastes elétricos, bem
como de outros equipamentos e serviços.
Art. 3° Os serviços afetos à APFOR
serão executados por administração
direta, correndo as despesas correspondentes à conta de recursos próprios, provenientes da cobrança de
taxas ou de recursos do DNPVN.
Parágrafo único. A receita diária
da cobrança de taxas ou outros recursos postos à disposição da APFOR
deverão ser recolhidos em estabelecimento de crédito oficial.
Art. 4° A APFOR contará com oretíva colaboração dos órgãos do ....
DNPVN, no sentido de suprirem as
SUas eventuais deficiências, quer
quanto a pessoal, quer quanto a
serviços ou material.
Art. 5° Os serviços da APFOR serão
atendidos por:
a) Servidores do D~PVN;
b) Pessoal temporário, especializado ou não, necessário à execução do
plano de trabalho aprovado pelo ...
DNPVN e homologado pelo. Ministro
dos Transportes.
§ 1° O pessoal temporário a que se
refere este artigo será admitido na
forma da legislação em vigor, pelo
regime das leis trabalhistas e mediante autorização do Presidente da
República, observado, na üxaeâo dos
respectivos salários, o disposto no §
3° do artigo 2° do Decreto-lei núrne-
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ro 1.202, de 17 de janeiro de 1972,
correndo as despesas à conta dos re·
cursos específicos.
§ 20 O pessoal temporário, admitido
para os serviços de que trata o presente Decreto, será dispensado,
de
acordo com a Iegtslação em vigor:
a) caso a APFOR seja extinta;
b) desde que seus serviços não mais
sejam necessários, ou ainda, por
transgressão disciplinar.
do
Art. 6 0 • O Diretor-Geral
DNPVN designará o Superintendente
da APFOR.
Art. 70 • Compete ao Superintendente da APFOR:
a) coordenar todas as atividades
técnico-administrativas;
b) movimentar as verbas da ....
APFOR, de acordo com o orçamento
aprovado;
c) admitir ou dispensar pessoal
temporário na forma da legislação
em vigor;
d) autorizar a aqtnsiçao de material, observado o orçamento aprovado.
Art. 80 Serão aplicadas, à APFOR,
no que couber, as disposições do càpitulo V da Lei ns 4.213, de 14 de
fevereiro de 1963.
Art. 90 • A APFOR disporá de um
regimento, aprovado pelo Diretor-Ge.,
ral do DNPVN.
Art. 10. Este Decreto entrará em
vígor na data de sua publicação, re-

DECRETO

N.o 71.01'1 -

vogadas as disposições em contrá;
rio.
Brasília, 24 de agosto de 1972;
151 0 da Independência e 84° da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Mário David Andreazza

DECRETO N° 71.016 AGOSTO

DE

DE

25

DE

1972

Autoriza a contratação de empréstimo externo.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, decreta:
Art. 1°. Fica o Ministro da Fazenda autorizado a contratar operação
de crédito externo, até o valor de
US$ 12.000.000,00 (doze milhões de
dólares) de principal com o First Na.,
tional City Bank, para atender ao
pagamento do fornecimento de serviços e equipamentos de origem norte;
americana, destinados ao Ministério
da Marinha e ao Ministério da Aeronáutica.
Art. 2°. Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em - contrá.,
rio.
Brasília, 25 de agosto de 1972;
151° da Independência e 84° da
República.
EMíLIO G. MEDICI
Antônio Delfim Netto

DE

25

DE AGOSTO DE 1972

Fixa a distribuição ~m cada A.1'ma e no Quadro de Material Bélico, em
cada posto, das .funções tnroauoa« e gerais dos Oficiais do EXército,
a vigorar a partir ele 25 de agosto de 1972.

O Presidente da Repúbüca, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item lU, da Constituição, e tendo em vista o parágrafo primeiro
do artigo 36 de Lei D. 4.448, de 29 de outubro de 1964, decreta:
Art. 1.0 São os efetivos globais das Armas, atualmente em vigor, distribuídos em cada Arma e no qt.adro de Material Bélico, em cada posto,
pelas funções gerais (QEMG e QSG) e pelas funções privativas, da
seguinte forma:
O

I

I

i

I

1.0 Tenente

2.° Tenente

I

I

II

I

I
I
I

I
I

Capitão

Major

Tenente-Coronel

Coronel

Postos

!

Infantaria

Cavalaria
Artilharia
Engenharia
Comunicações
Material Bélico

Infantaria

Artilharia
Engenharia
Comunicações
Material Bélico

Infantaria
Cavalaria

Artilharia
Engenharia
Comunicações
Material Bélico

Infantaria
Cavalaria

Cavalaria
Artilharia
Engenharia

I

i

I

I

I
I

I

I

I

I

I

I

Infantaria
Cavalaria
Artilharia

Engenharia

i
I
I
I

I

I

Infantaria
Cavalaria
Artilharia
Engenharia

Armas e QMB

I

-

621
242
322
139
78
109

571
224
325
281
115
168

108

i

!

I

I
I
I

220
95
158

I

I
I

I

I

,,

55

78
39
51

I

32
11
14
15

I

I

I

Funções Privativas

(
(

(

-

-

-

219

O
O
O

313
195
236

289
89
403
76

242
109
122
9

54
102
8

119

(QEMG e QSG)

Funções Gerais

I

i

,

,I

I

I

I
I,
,
I

I

i

,I

I

I

II
I
Ponto

(Lei D.O 5.394/68)

Variável

1.730

2.513

1.438

705

355

Po?'

Efetivo Previsto

"
"

o"

~

"o~

q

M

n

~

M

~

o

'1J

o

~

m

:>-

o
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Art. 2.° Este Decreto entrará F;ID vigor a partir de 25 de agosto de 1972.
Brasília, 25 de agosto de 1972; 151.9 da Independência e 84.9 da
República.
EMíLIO G. MÉDICI

Orlando Geisel

DECRETO N." 71.018 -

DE 25 DE AGOSTO DE 1972

Abre à Justiça do Trabalho em favor do Tribunal Superior do Trabalho e
ors 2.305.000,00, para reforço de dotações consignadas no vigente Or
TrZiJunal Regional do Trabalho da 8" Região, o crédito suplementar de

çamento,

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição, e da autorização contida no artigo 6° da
Lei n'' 5.754, de 3 de dezembro de 1971, decreta:
Art. ]0 Fica aberto à Justiça do Trabalho, em favor do Tribunal Superior do Trabalho e Tribunal Regional do Trabalho da 8(1 Região, o crédito suplementar no valor de Cr$ 2.305.000,00 (dois milhões, trezentos e
cinco mil cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias consignadas
ao suoanexo 08.00, a saber:

crs
OS.OO -

08.01 0801. Gl06. 2001 3.1.1.1
01
02
3.2.3.3
3.2.5.0
08.09

-

{)809.ü106.2018 3.1.4.0 -

1,00

JUSTIÇA DO TRABALHO

Tribunal Superior do Trabalho
Processamento de Causas Trabalhistas em
Instância Superior
Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas
.
Despesas Variáveis
.
Salário-Família
.
Contribuições de Previdência 'Social """
Tribunal Regional do Trabalho da 8" Região
Processamento de Causas Trabalhistas no
Pará e Amazonas
Encargos Diversos
.
TOTAL

1. 234. 000
938.000
29.000
79.000

25.000
2.305.000

Art. 2~ Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão de
anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigente Orçamente aos subanexos 08.00 e 28.00, a saber:
08.00 -

crs

JUSTIÇA DO TRABALHO

08.01 - Tribunal Superior do Trabalho
0801.0307.2003
3.2.3.1 - Inativos
Atividade - 0801.1800.2002
3.1.4.0 - Encargos Diversos
28.00 - ENCARGOS GERAIS DA UNIAO
21:1. 02 - Recursos sob Supervisão do Ministério

1,00

Atividade -

Planejamento e Coordenação Geral

250.000

.

365.000

do

Atividade -

2802.1800.2003
3.2.6.0 - Reserva de Contingência
TOTAL

.

1. 690.000
2.305.000

ATOS DO PODER 'ExECUTIVO

Art. 30 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 25 de agosto de 1972; 1510 da Independência e 84" da
República.
EMÍLIO G. MEDICI

Alfredo Buzaid
Antônio Delfim Netto
João Paulo dos Reis Velloso

DECRETO

N°

71.019 -

DE 25 DE AGOSTO DE 1972

Abre ao Ministério das Relações Exteriores o crédito suplementar de ...
Cr$ 14.876.100,00, para retorço de dotações consignadas no vigente Orçamento.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e da autorização contida no artigo 60 da
Lei ns 5.754, de 3 de dezembro de 1971, decreta:
Art .. 10 Fica aberto ao Ministério das Relações Exteriores o crédito suplementar no valor de Cr$ 14.876.100,00 (quatorze milhões, oitocentos e
setenta e seis mil e cem cruzeiros), para reforço de dotações orçamentánas consignadas ao subanexo 24.00, a saber:
Cr$
24.00
2400.1301.2001
3.1.4.0
2400.1304.2004
3.1.1.1
01
02
3.2.3.3

-

1,00

MINIST"'RIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES

Demarcação de Fronteiras
Encargos Diversos
Execução da Política Exterior
Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas
Despesas Variáveis
Salário-Família

.

100.000

.
.
.

8.576.100
5.850.000
350.000

TOTAL

14.876.100

Art. 2 0 Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão
de anulação parcial'de dotações orçamentárias consignadas no vigente Orçamento aos subanexos 24.00 e 28.00. a saber:
Cr$ 1,00
24.00 -

MINIST"'RIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES

Atividade - 2400.1304.2004
3.1. 3.2 - Outros Serviços de Terceiros
3.2.7.6 - Pessoas
28.00 28.02 Atividade -

.
.

5.860.000

roO.OOO

ENCARGOS GERAIS DA UNIAO

Recursos sob Supervisão do Ministério do
Planejamento e Coordenação Geral

2802.1800.2003

3.2.6. O -

Reserva de Contingência
TOTAL

.

8.926.100
14.876.100
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Art. 30 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 25 de agosto de 1972; 1510 da Independência e 840 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Mário Gibson Barboza
Antônio Delfim Netto
João Paulo dos Reis Velloso

DECRETO

N°

71. 020 -

DE

25

DE AGOSTO DE

1972

Abre ao Ministério do Trabalho e Previdência Social em favor de diversas
Unidades o crédito suplementar de CrS 729.000,00, para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 81. item IH, da Constituição, e da autorização contida no artigo 60 da
Lei n° 5.754, de 3 de dezembro de 1971, decreta:
Art. 10 Fica aberto ao Ministério do Trabalho e Previdência Social, em
.
favor de diversas Unidades, o crédito suplementar no valor de Cr$
729.000,00, (setecentos e vinte e nove mil cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias consignadas ao subanexo 26.00, a saber:
Cr$
26.00 -

MINIST"'RIO DO TRABALHO E PREVIDENCIA SOCIAL

26.06 2606.0301.2001 -

Secretaria do Trabalho
Coordenação e Orientação da Política Salarial
Pessoal Civil
Despesas Variáveis
.
Secretaria de Previdência Social
Supervisão e Fiscalização da Previdência
Social
Pessoal Civil
Despesas Variáveis
.
Secretaria de Assistência Médico-Social
Supervisão, Orientação e Fiscalização dos
órgãos de Assistência Médico-Social
Pessoal Civil
Despesas Variáveis
.

3.1.1.1 02 26.08 2608.0308.2002 3.1.1.1 02 26.09 2609.0308.2001 3.1.1.1 02 -

TOTAL

1,00

475.000

100.000

164.000
729.000

Art. 20 Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão de
anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigente Orçamento ao subanexo 26.00, a saber:
Cr$
26.00 -

MINIST"'RIO DO TRABALHO E PREVID"'NCIA SOCIAL

26.09 -

Secretaria de Assistência Médico-Social

1,00
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Atividade 3.1.1.1 -

01 26.10 Atividade 3.1.1.1 -

01 -

2609.0308.2001
Pessoal Civil

Vencimentos e Vantagens Fixas
Departamento de Administração

.

254.000

.

475.300

2610.0301.2017
Pessoal Civil

Vencimentos e Vantagens Fixas

TOTAL

729.000

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

25

de

agosto

de 1972; 1510

da

Independência e 84° da

EMÍLIO G. MEDICI

Antônio Delfim Netto
Júlio Barata
João Paulo dos Reis vezzoso

DECRETO N9 71. 021 -

DE

25

DE

AGOSTO DE 1972

Torna sem efeito a redistribuição de

serviàoJl aa extinta Fusuiação Brasú

Central para as Secretarias do Mi~
tusterio Público Federal, e dei outras
providências.

o

Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o VI'·
tígc 81, item III, da Constdtuiçáo, e
tendo em vista o que consta do Processo nv 3.170-72, do Departamento
Administrativo do Pessoal Civil, decreta:
Art. 19 Fica sem efeito a redístribuíção de um cargo de Oficial de Admíntstraçâo, código AF-201.14.B, ocupado por Euvaldo Gomes da Silva, criundo do Quadro de Pessoal G.:xtlnto
da antiga Fundação Brasil central
para o Quadro de Pessoal das aecretarjas do Ministério Público Federal,
efetuada pelo Decreto nv 70.556. de
17 de maio de 1972, publicado no Diá~
ríc Oficial do dia 22 seguinte.
Art. 29 Este Decreto entrará em
vígor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 25 de agosto de 1972;
151Q da Independência e 84? da
República.
EMíLIO G. MÉDICI

Alfredo Buzaid
José Costa Cavalcantt

DECRETO

~T,Q

71.022 1972

DE

:!1) D.I!j

AGOSTO DE

Concede reconhecimento à Faculdade
de Direito de Campina Grande, Es.
tarlo da Paraíba.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, "item IIl, da Constituição, de
acordo com o artigo 47 da Lei nv .,
5.540, de 28 de novembro de 1968, alterada pelo Decreto-lei nv 842, de 9 de
setembro de 1969 e tendo em vista o
que consta do Processo nv 1.777-70-CFE,
do Ministério da Educação e Cultura,
decreta:
Art. 19 E' concedido reconnecrmento à Faculdade de Direito, COm o curso de Direito, mantida pela Fundação
universidade Regional do Nordeste,
com sede na cidade de Campina Grande, Estado da Paraíba.
Art. 29 Este Decreto entrará em VIgor na data de sua publicação, rcvogadas as disposições em contrário.
Brasília, 25 de agosto de 1972;
151Q da Independência e 849 da
República.
EMÍLIO G. ME':DICl

Jarbas G. Passarinho
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DECRETO NQ 71.023 AGOSTO

DE

DE

25

DE

1972

Autoriza o juncionamento da

aoae de

Fa~ul

Administração de Empresas
LUZWell, de São Paulo - SP.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constdtutçâo, de
acordo com o artigo 47 da Lei no ..•.
5.540, de 28 de novembro de 1968, alterada pelo Decreto-lei nc 842, de 9 de
setembro de 1969 e tendo em vista o
que consta do Processo nv 364-72-cEF,
do Mínistéro da Educação e Cultura.
decreta
DECRETO NQ 71.024 -

Art. 1 Q Fica autorizado o funcionamento da Faculdade de Administração
de Empresas Luzwell, com o curso de
Administração de Empresas, mantida
pelo Instituto Educacional "Luzwell".
de Ensino Superior, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São r-au,
lo.
Art. 29 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.
Brasíüa, 25 de agosto de 1972;
151Q da Independência
e 84 0 da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Jarbas G. passarinho
DE

28

DE

AGOSTO

DE

1972

Rectasstftca cargos em comissao e suprime junção gratificada no Quadro
de Pessoal - Parte permanente - do Ministério da Educação e Cultura,
e dá outras prot'tdênczas.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item IH, da Constituição, e tendo em vista o disposto no artigo 181,
item H, do Decreto-lei nc 200, de 25 de fevereiro de 1967, decreta:
Art. 1Q Fica aprovada, na forma do anexo, a tabela discriminativa
dos cargos em comissão integrantes do Quadro de Pessoal - Parte Permanente - do Ministério da Educação e Cultura, resultantes da adaptação à
organização administrativa, estabelecida pelo Decreto nc 66.967, de 27 de
julho de 1970.
Art. 2º Fica suprimida, no Quadro de Pessoal - Parte Permanente
- do Ministério da Educação e Cultura, 1 (uma) função gratificada de
Encarregado da Turma de Comunicações, símbolo 9-F, da Diretoria do
Ensino Agrícola do Departamento de Ensino Media.
Art. 39 As despesas decorrentes do disposto neste decreto serão atendidas pelas dotações própria do Ministério da Educação e Cultura.
Art. 4Q Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brastlía, 28 de agosto de 1972; 151'" da Independência e 84° da
República.
EMíLIO G. MtmCI
Jarbas G. Passarinho

o

anexo mencionado no art. F foi publicado no D.O. de 5-9-72.

DECRETO Nº 71.025 - DE 28 DE
AGOSTO DE 1972
Torna sem eteno aproveitamento de
disponíve'is e dá outras oronuiencias,

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

tigo 81, item DI, da Constitulçác, e
tendo em vista o que consta dos Processos D.OS 1.991-72 - 2.923-72 2.529-72 -- 3.009-72 -- 3.320-72 e
2.584-72, do Departamento Admtntstrauvo do Pessoal Civil (DASP), decreta:
Art. te Ficam sem efeito as aproveitamentos dos seguintes dispontvera,
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efetuados pelos Decretos abaixo indicados:
a) de João Luiz Maldonado Werner, em disponibilidade no cargo de
jâscrevente-datilógrafo, código AF -204.7. do Quadro de Pessoal do Instituto de Previdência e Asslstêncía-

dos Servidores do Estado, aproveitado
em igual cargo do Quadro de Pessoal
- Parte Permanente do Mímsterío
da Marinha, conforme Decreto número 69.860, de 30 de dezembro de
1971, publicado no Dusric UjZcWZ de

31 seguinte, visto não haver tomado
posse no prazo legal;
b) de João Clímaco Leal, em dis-

ponibilidade no cargo de Servente,
co digo GL-lü4.5, do Quadro de Pessoal do Ministério da Saúde, aproveitado em igual cargo do Quadro rrnjoo
de Pessoal da Universidade Federal
da Bahia, conforme Decreto no 70.603,
de 23 de maio de 1972, publicado no
Diário Cticial, de 26 seguinte, visto
haver falecido em data anterior à da
vigência do citado ato;

c) de Sônia Maria Rosa de Souza, em disponibilidade no cargo da
Guarda, código GL-20a.8.A, do Quadro de Pessoal do Ministério da Sa.Úde, aproveitada em igual cargo do
Quadro único de Pessoal da Universidade Federal do Rio de .Ianeiro, conforme Decreto nv 69.190, de 14 de SlJtembro de 1971, publicado no Inario
Ujicial de 15 seguinte, visto não haver tomado posse no prazo lega~;
d) de Edvaldo de Brito LeIte, em
disponibilidade no cargo de Servente, código GL-104.5, do Quadro de
Pessoal do Instituto de Previdência e
Assistência dos Servidores do Estado,
aproveitado em igual cargo do Quadro de Pessoal daquela própria Autarquía, conforme Decreto nc 70.134,
de 9 de fevereiro de 1972, PUblicado
no Diário Oticuü de 10 seguinte, visto ter sido aposentado em data anterior à da vigência do citado ato;

e) de Bívalter dos Santos, em disponibilidade no cargo de Arquivista,
código EC - 303.7, A, do Quadro de
Pessoal do Ministério da Fazenda,
aproveitado em igual cargo do Quadro de Pessoal ~ Parte Permanente
- do Ministério da Marinha, conter-

me decreto de 9 de novembro de Hl71
publicado no Dzario Oncuú de 11 se~
guínte, visto não haver tornado posse no prazo legal;
j) de Newton Carlos Teixeira, em
disponibilidade no cargo de Esc.reven~
te-datilógrafo, código AF - 204.7, do
Quadro de Pessoal do Ministério do
Trabalho e Previdência Social, aproveitado em igual cargo do Quadro de
Pessoal - Parte Permanente - do
Ministério da Marinha, conforme decreto de 9 de dezembro de 1971, publicado no Diario Ojicial de 10 seguinte, visto não haver tomado posse
no prazo legal;
g) de Maria de Lourdes Tibúrcio
Victor, em disponibilidade no cargo
de Escrevente-datilógrafo, código AF
- 204.7, do Quadro de Pessoal do Minístérto do Trabalho e Prevídêncta Social, aproveitada em igual cargo do
Quadro de Pessoal ~ Parte Permanen~e do Mínísténo da Marmha,
conforme decreto de 9 de novembro
de 1971, publicado no Diário VjleZaL
de 10 seguinte, visto ter sido julgada
incapaz em inspeção médica a que
foi submetida, devendo ser aposentada.
Art. 2.0 Ficam cassadas, de acordo
com o disposto no artigo 67 da Lei
nc 1. 711, de 28 de outubro de 1952,
as disponibilidades de João Luiz Maldanado werner, a partir de 30 de janeiro de 1972, de Sônia Maria Rosa
de Souza, a partir de 15 de outubro
de 1971, de Bivalter dos Santos, a
partir de 11 de dezembro de 1971 e
de Newton Carlos Teixeira, a partir
de 8 de janeiro de 1972.
Art. 3\1 Este Decreto entrará em
vigor na data da SUa publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 28 de agosto de 1972;
1519 da Independência e 849 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Adalberto de Barros Nunes
Antônio Deljim Netto

Jarbas G. Passarinno
Júlio Barata
Mãrio Lemos
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DECRETO N.O 71. 026 AGOSTO

DE 28 DE

DE 1972

Dispõe sobre a utilização de colaboradores para execucão de atividades
ligadas ao Subprograma de Apoio
Governamental à Implantação do
Plano Nacional de Sementes
.
(AGIPLAN) e dá outras providências.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o arngo 81, item IH, da Constituição e tendo em vista o que dispõe o Plano Nacional de Sementes como meta orto-rtárta do Governo Brasileiro, -iecreta:
Art. 1.0 Para atender aos compromissos assumidos pezo Governo neastloiro no Convênio com o Banco Interamerrcano de Desenvolvimento ,...•
(BID), objetivando a execução do
Subprograma de Apoio Govemamental a Implantação do Plano Nacional
de Sementes (AGIPLAN), fica o Ministério da Agrrcultura. através da
Coordenação Central do AGIPLAN,
autorizado a recrutar e contratar pessoal técnico, administrativo e para
atividades auxiliares, observado o disposto neste Decreto.
Art. 2.° O pessoal a que se refere o
artigo anterior será contratado por
prazo determinado. na forma da legislação vigente, de acordo com os hmitcs fixados na relação anexa.
Parágrafo único. A contratação para o desempenho das atividades de
natureza técnica, administrativa e de
campo, somente ocorrerá após verificada a impossibilidade da utilização
de pessoal do próprio Ministério ou
das entidades que façam ou venham
a fazer parte de Convênios para a
execução do Subprograma de Apoio
Governamental à Implantação do Plano Nacional de Sementes (AGIPLAN).
Art. 3.° A execução dos serviços ele
que trata o presente Decreto exigirá
uo pessoal, seja qual for o vínculo empregatício, exclusiva e integral dedicação ao Subprograma de Apoio Governamental à Implantação do Plano Nac'ona! de Sementes (AGIPLANJ, -ncompatibilizando-o para o desempenho de outras atividades PÚbli0GtS ou
privadas.
Art. 4.° Na hipótese de recair em
tuncíonárâc público a indicação para
prestação de serviços técnicos, aômtnistrativos ou de campo, ligados ao
Subprograma de Apoio Governamen-
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tal à Implantação do Plano Nacional

de Sementes (AGIPLAN). de que tra-

ta a relação anexa a este Decreto, a
respectiva retribuição, mediante recibo, na forma da legislação em vigor,
será igual a diferença entre a importância constante da mencionada relação e a que venha percebendo dos
cofres públicos.
Parágrafo único. No caso de estar o
funcionário submetido a regime de
tempo integral e dedicação exclusiva
ou regime extraordínãrro a ele vmculado, suspender-se-á o pagamento
da gratificação decorrente da aplicação desses regimes, durante o período
de sua participação nos trabalhos .10
Subprograma AGIPLAN, salvo direito
de opção.
Art. 5.° Fica o Ministério da Agrtcultura autorizado a promover, junto
a entidades públicas ou privadas, mediante convênios, medidas que permitam a co- participação financeira e
técnica dessas entidades, visando ao
fortalecimento e à expansão do Subprograma AGIPLAN de modo a atender aos seus objetivos.
Art. 6.° As despesas com a execução
deste Decreto correrão à conta de i'ecursos provenientes do "Fundo Especial de Desenvolvimento Agrícola FUNDAG" e dos constantes do Orçamento Geral da União para 1972 sob
os seguintes títulos "Encargos Gerais
da União - Fundo de Desenvoívimento de Áreas Estratégicas ............•
2803.0207.1007 Contrapartida Nacional para os Projetos Combate à Febre Aftosa e Plano Nacional de Sementes", Ministério da Agricultura Coordenação e Fiscalização de Planos
e Projetos - 1321.0201.2140 - Espírito Santo, 1332.0201.2281 - Rio de Janeiro, 1326.0201.2199 - Minas Gerais,
1329.0201.1070 - Paraná,
.
1335.0201.2321
Santa Catarina,
1334.0201. 2307 - Rio Grande do Sul,
1336.0201.2332 - São Paulo; Departamento Nacional de Produção Vegetal 1309.0602.2046 - Produção de Sementes Melhoradas, 1321.0206.2148
- Espírito Santo, 1332.0206.2288
Rio de Janeiro, 1326.0206.2207 - Minas Gerais, 1336.0206.2236 São
Paulo, 1329.0206.2246 - Paraná 1335.0206.2326
Santa Catarina 1334.0206.2314 - Rio Grande do Sul e
Departamento Nacional de Pesquisa
Agropecuária 1308.0202.2037 - Pesquisas e Experimentação Fltotécnlcas
1321.0202.2148
Espírito Santo,
1332.0202.2285 - Rio de Janeiro, -
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1326.0202.2200
1336.0202.2333
1329.0202.2241
1335.0202.2322
1334.0202.2308

- Minas Gerais - ..
- São Paulo .
- Paraná .
- Santa Catarina e ..
- Rio Grande do Sul,

já Incluídos no Orçamento Plurianual

de Investimentos e nos anos seguintes por conta de recursos que venham
a ser consignados para experunentação, pesquisa e produção de sementes
melhoradas .

Art. 7.° Este Decreto entrará em vi-

gor na data de sua publicação, revoga-

das as disposições em contrário.
Brasília, 28 de agosto de 1972;
151.0 da Independência e 84. 0 da

República.
EMíLIO G. MÉDICI

Antônio Delfim Netto
L. F. Círne Lima
J vão Paulo dos Reis t-ezzcso

o

anexo mencionado no art. 29 foi

publicado no D. O. de 29-8-72.

DECRETO

N.O

AGOSTO

71. 027 DE

DE

28

DE

1972

Altera as condições da autorização
para aterro de mar e cesséo de
terrenos da União referidas no Decreto n." 55.847, de 19 de março de

1965.

o

Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item lII, da Constrtuiçâo,
e tendo em vista o disposto no Decreto-lei n." 178, de lu de fevereiro
de 1967, decreta:
Art. 1." A área de cento e noventa
e seis mil metros quadrados
(196. 000,00m2), situada na Ponta do
Caju, Estado da Guanabara, cuja
cessão sob o regime de aforamento
à IshiÍmWagima do Brasil - Estaleiros S.A. (ISHIBRAS), foi autorizada
pelo Decreto n.v 55.847, de 19 de março de 1965, nos termos do item c da
parágrafo 7 da Exposição de Motivus
número 1. 500, de 11 de novembro oe
1958, do então Ministério da Viação
e Obras Públicas, fica alterada para
cento e noventa e um mil, quatrocentos e noventa metros qvadrados
(l91.490,00m2), de acordo com os
elementos constantes do processo
protocolizado do Ministério da Fazenda sob o n.s 15.914, de J971.

Parágrafo único. A área referida
neste artigo será formada por aterro, que a cessionária é autorizada a
realizar.
Art. 2.° Fica a Ishikawagima do
Brasil - Estaleiros S.A. obrigada a.
cumprir, quando da realização das
obras de aterro, as condições estabelecídas pela Capitania dos Portos dos
Estados da Guanabara e Rio de Janeiro e pela Diretoria de Hidrografia
e Navegação, do Ministério da Mar-nha, relativamente á construção de
enrocamento de sustentação destinado a preservar de assoreamento o
canal situado entre a ilha da. Cidade Umversttárfa e o contine..nte e ao
fornecimento de planta para atualização das cartas nautdcas da área.
Art. 3.° O Serviço do Patrimônio
da União promoverá a cessão, sob o
regime de aforamento, à Ishikawagtma do Brasil ~ Estaleiros S.A., da
área a que se refere o artigo LO. obedecidas as disposições deste decreto.
Art. 4.° A Ishíkawagíma do Brasil Estaleiros S.A. recolherá aos CQIres do Tesouro Nacional o valor do
dommío útil dos terrenos objeto da
cessão, apurado á época da outorga
do contrato de aforamento.
Art. ~<> Os terrenos cedidos serão
destinados à expansão do estaleiro de
construção e repar J3 navais e demais
indústrias compíement.a.n-s ou SUbSidiárias da cessio..i árta ,
Art. 6.o ~ fixado o prazo de três
(3) anos, a contar da data da assinatura do contrato de cessão, para
que be concretize a Itnaudade prevista no art. 5.°, tornando-se nula
a cessão, sem direito a qualquer indenização, inclusive por oenrettorras
realizadas, se ao terreno, no todo ou
em parte, vier a ser dada destínaçáo '
diversa, ou, ainda, se houver inadimplemento de cláusula do contrato que
deverá ser lavrado em livro próprio
do Serviço do Patrimônio da União.
Art. 7.0 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 28 de agosto de 1972;
151.° da Independência e 84.° da
República.
EMíLIO G.

MÉDICI

Adalberto de Barros Nunes
Antônio Delfim Netto
Mário David Andrea.a~a
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DECRETO N° 71. 028
AGOSTO DE 1972

DE

28

DE

Redistribui para o Quadro c-uco de
Pessoal da universidade Federal
do Rio Grande do Norte, cargo,
com a respectiva ocupante, originário do Ministério dos Transportes, e dá outras providências.

O Presidente da República, usando das atribuições que lhe confere o
artigo 81, item III, da Constituição,
e tendo em vista o disposto no artigo 99, § 2° do Decreto-lei n" 200,
de 25 de fevereiro de 1967, decreta:
Art. 1° Fica redistrfbuído, com a
respectiva ocupante, para o Quadro
único de Pessoal da Universidade
Federal do Rio Grande do Norte,
um cargo de Escrevente-Datilógrafo,
código AF-204.7, ocupado por Nair
Araujo da Silva, integrante do Quadro de Pessoal - Parte Especial do Ministério dos Transportes, mantido o regime jurídico pessoal da servidora.
Art. 2° O disposto neste ato não
homologa situação que, em virtude
de sindicância, inquérito administrativo ou revisão de enquadramento, venha a ser considerada nula.
ilegal ou contraria a normas administrativas vigentes.
Art. 3° O órgão de pesosal do Ministério dos Transportes remeterá ao
da Universidade Federal
do
Rio
Grande do Norte, no prazo de 30
(trinta) dias, a contar da vigência
deste Decreto, os assentamentos funcionais da servidora mencionada no
artigo 1°.
Art. 4° A ocupante do cargo ora
redistribuido continuará a perceber
os seus vencimentos e vantagens pelo órgão de origem, até que o orçamento da Universidade Federal ao
Rio Grande do Norte consigne os recursos necessários ao pagamento das
despesas resultantes do cumprimento
do disposto neste ato.
Art. 5.° Este Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação. revagadas as disposições em contrário.
Brasília, 28 de agosto de 1972;
151° da Independência e 84° da
República.
EMÍLIO

G.

MÉDICI

Mário David Andreazza
Jarbas G. Passarinho

DECRETO N° 71. 029 AGOSTO DE 1972

DE

28

DE

Dispõe sobre retificação do enquadramento de servidores do extinto
Serviço de Navegação da Bacia do
Prata e dá outras providências.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, tem III, da Constituição, e
tendo em vista o disposto no parágrafo único do artigo 23 da Lei número 4.069, de 11 de junho de 1962,
e o que consta dos processos números 3.896, 3.944, 3.945, 3.946 e
3.947, de 1972, do Departamento Administrativo do Pessoal Civil, decreta:
Art. 1° Ficam retificadas, na forma da relação nominal anexa, que
é parte integrante deste Decreto, a
tabela numérica e a relação nominal anexas ao Decreto n- 64.790, de
8 de julho de 1969, na pai-te em que
tratam do enquadramento de servidores do extinto Serviço de Navegação da Bacia do prata, amparados
pelo parágrafo único do artigo 23 da
Lei nv 4.059, de 11 de junho de 1962..
Art. 2° Na execução deste Decreto>
aplicam-se, no
que couber, as dís-POS~ÇÕf'S do Decreto n'' 64.790, de S,
de Julho de 1969.
Art. 3°· Este Decreto entrará em
vigor na- data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 28 de agosto de 1972;
151" da Independência e 84° da
República.
EMÍLIO

G.

MÉDICI

Mário David Anâreaezá

O anexo mencionado no art. 1q foi
publicado no D.a. de 29-8-72.
DECRETO N.o 71.030
AGOSTO DE 1972

DE

28

DE

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

O Presidente da República, usando
das atcibuições que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição, e tendo em vista o disposto no artigo 99,
§ 2.°, do Decreto-lei n.v 200, de 25 de
fevereiro de 1967, e no artigo 2.° do
Ato Complementar n." 52, de 2 de maio
de 1969, decreta:
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Art. 1." Ficam redistributdos, na.
forma abaixo indicada, os seguintes
cargos, com os respectivos ocupantes:
I - Do Quadro de Pessoal - Parte
permanente - do Ministério da Agricultura para idênticos Quadro e Parte do Ministério da Educação e Cu1-

tura:

a) 2 (dois) cargos de Motorista, código CT-401.8.A, ocupados por Jarbas

Pena e Arthur 'Ioledo Duarte;
b)

go

1 (um) cargo de Guarda, códiGL-203 8. A, ocupado por Pedro

Bento da Luz;
c) 1 (um) cargo de Mestre Rural,

código

P-20fi.8.

ocupado

por

Luís

Lopes Ferreira;
d) 1 (um) cargo de Tratorista, código CT-4D2. 7 . A, ocupado por Joaquim D'Ornelas dos Santos;
e) 1 (um) cargo de Servente, código GL-ID4 5, ocupado por Jorge Pacheco de Magalhães;
f) 1 (um) cargo de Pedreiro, código A-101.8 A, ocupado por Arlindo
Lopes Ferreira;
g) 2 (dois) cargos de Trabalhador,
código GL-402.1, ocupado por Gabriel
Dias dos Santos e José Corino Martins;
h) 1 (um) cargo de Carpinteiro, có
digo A-601.8.A, ocupado por José Ferreira Filho;
II - Do Quadro de Pessoal - Parte Permanente do Departamento Administrativo do Pessoar Civil (DASP)
para iguais Quadro e Parte do Ministério da Fazenda, 1 (um) cargo de
Oficial de Administração, código ....
AF-201.14.B, ocupado por Maria Diva do Valle Freitas;
III - Do Quadro de Pessoal - Parte Permanente
do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores
do Estado (lPASE) para o Instituto
Nacional de Colonização e Reforma
Agrária (INCRA), um cargo de Escrevente-Datilógrafo, código
.
AF-204.7, ocupado por Carmélia Gomes Costa, mantido o regime jurídico
da servidora;
lv - Do Quadro de Pessoal - Parte Especial - do Ministério da Indústria e do Comércio para o Quadro de
Pessoal da Comissão Nacional de
Energia Nuclear, 1 (um) cargo de
Economista, c ó d i g o TC-501. 22. C,
ocupado por Fernando de Souza Costa, mantido o regime jurídico do servidor;
V - Do Quadro de Pessoal - Parte
Suplementar
do Ministério dos

Transportes para o Quadro de Pessoal
-- Parte Especial - do Ministério do
Exército, mantido o regime jurfdíco e
previdenciário dos servidores. todos
oriundos da extinta Companhia Nacional de Navegação Costeira - Autarquia Federal;
a) 1 (um) cargo de Auxiliar de Portaria, código GL-303, 7, A, ocupado por
Alvaro Victor D'Avila;
b)
I (um) cargo de CozinheiroMercante (Cr$ 586,00), ocupado por
ACiTIno Vasconcelos Corrêa;
c) 1 (um) cargo de 'I'alfelro-Mercante (Cr$ 543,00), ocupado por José
de Souza Santos;
d) 1 (um) cargo de Taifeiro-Mercante (Cr$ 482,00), ocupado por Djalma Gonçalves Martins;
VI ~ Do Quadro de Pessoal do extinto Departamento dos Correios e
Telégrafos, atual Empresa Brasileira
de Correios e Telégrafos, do Ministério das Comunicações, para o Quadro
de Pessoal - Parte Permanente - do
Ministério da Marinha, 1 (um) cargo
de Escrevente-Datilógrafo, código ...
AF-204.7, ocupado por Zilda Vitral
Moreira;
VII - Do Quadro de Pessoal Parte Permanente - do Ministério da
Saúde para iguais Quadro e Parte do
Ministério das Minas e Energia, 1
(um) cargo de Tesoureiro-Auxiliar,
código AF-701.18, ocupado por Nelina
Marques Leitão;

VIII - Do Quadro de Pessoal do extinto Departamento dos Correios e
Telégrafos, atual Empresa Brasileira
de Correios e Telégrafos, do MinístéTi< das Comunicações, para o Quadro
de Pessoal das Secretarias do Ministério Público do Distrito Federal e dos
Territórios, mantido o regime jurídico
dos servidores:
a) 1 (um) cargo de Telegrafista,
código CT-207 .12. A, ocupado p o r
Odécio Martins Baesa, transformando-o, simultaneamente, em Oficial de
Administração, código AF-201.12.A;
b) 1 (um) cargo de Operador Postal, código CT-206. 8. B. ocupado por
Carmen Siqueira Bolson, transformando- o, simultaneamente, em Escriturário, código AF-202.8.A.

Art , 2.0 O disposto neste ato não
homologa situação que, em virtude de
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sindicância, inquérito administrativo
ou revisão de enquadramento. venha
a ser considerada nula, ilegal ou contrária a normas administrativas vigentes.
Art. 3.° Os ocupantes dos cargos ora
redistribuidos continuarão a perceber
06 seus vencimentos e vantagens pelos
órgãos de origem, até que os orçamentos dos órgãos para onde foram aqueles cargos movimentados consignem
os recursos necessários ao pagamentr das despesas resultantes do cumprimento do disposto neste ato.
Art. 4.0 Os assentamentos funcionais dos servidores mencionados no
artigo 1.0 serão enviados, no prazo de
30 (trinta) dias, a contar da vigência
deste decreto, aos órgãos de pessoal
respectivo.
DECRETO N.O 71. 031.

-

Art. 5.° Este Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 28 de agosto de 1~72;
151.° da Independência e 84.° da
ttepública.
EMÍLIO G. MÉDICI

Alfredo Buzaid
Aaatoerto de Barros Nunes
Orlando Geisel
Antonio Dettrm Netto
M úrío David A ndreazza
L. F. Cirne Lima
Jarbas G. Passarmho
Julio Barata
Mârio Lemos
Marcus Vinicius Pratini de
Moraes
Antônio Dias Leite Júnior
Hygino C. Corsetti
DE

28 DE AGOSTO

DE

1972

Abre ao Ministério da Fazendo. em. favor da Inspetoria-Geral de Finanças, o
creuzzo suplementar de Cr$ 750.000,00, para retorço de dotações consignadas no vzgente Orçamento.

o Presmente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e da autorização contida no artigo 6.° da
Lei n." 5.754, de 3 de dezembro de 1971, decreta:
Art. 1.0 Ftca aberto ao Mímstérto da Fazenda, em favor da InspetoriaGera! de Fmanças o crédito suplementar no valor de Crê 750.000,00 (setecentos e cinqüenta mil cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias
consignadas ao subanexo 17.00. a saber:
17.00 17.04 -

1704.0107.20U7 3.1.2.0
3.1.3.2
4.1.3.U
4.1.4.0

-

MINISTI:::RIO DA FAZENDA

crs

1,00

Inspetoria-Gerai de Finanças

Coordenação e Controle dos Sistemas de Ad-

mmístração Financeira, Contabilidade e Auditoria da Umác
Material de Consumo
.
Outros Serviços de Terceiros
.
Bquípamentos e Instalações
.
Material Permanente
.

100.000
200.000
150.000
300.000

'Total. . .

750.000

Art. 2.° Os recursos necessartos à execução deste Decreto decorrerão de

anulação parcial de dotação orçamentarra consignada no VIgente Orçamento ao subanexo 17.00. a saber11.00 17.0-:1 Atíviuaue -

MINISTI::RIO DA FAZENDA

crs

1,00

Jnspetorta-Geral de Finanças

1704.0107.20e7

3.1.3.1 - Remuneração de- Serviços Pessoais
750.000
Art. 3." Este Decreto entrara em vigor na data de sua publicação, revogadas as dísposíçoes em contrario.
Brasnia. 28 de agosto ele 1972; 151.0 da Independência e 84.0 da Repúbnca..
EMíLIO G. MÉr:IcI

A1llónio Deumi Netto
rcao Paulo dos Reza velloso
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DECRETO N,? 71. 032 -

DE

28

DE AGOSTO DE

1972

Abre ao Ministério ela Justiça em favor de diversas unidades orçamenuuías
o crédito suplementar de Cr$ 0.053.600,00, para reforço de dotações consignadas no mqenie Orçamento

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item lII, da Contsttutçâo, e da autorização contida no artigo 6.° ia
Lei n.? 5.754, de 3 de dezembro de 1971, decreta:
Art.

L° Fica aberto ao Mínístérío da Justiça, em favor de diversas

unidades orçamentárias, o crédito suplementar no valor de Crê 6.053.600,00

(sem munoee. cmqüenta e três mil e seiscentos cruzeiros), para reforço de
dotações orçamentárías constgnadas ao subanexo 20.00, a saber:
Cr$
20.00 20.04 2004.0104.2005 -

Mínísterto PUblico da União
Defesa dos Interesses da União em Juizo

3.1.1.0 -

Pessoal

3.1.1.1 -

Pessoal Civil

01 02 3.2.3.0 3.2.3.3 20.16 2016.0101.2019
3.1.1.0
3.1.1.1
01
02
'3.2.3.0

-

1,00

MINISTERlO DA JUSTIÇA

Vencimentos e Vantagens Fixas
,
Despesas Variáveis . •
..
Transferências de Assistência e Previdência
Social
Salárío-Funuüa
.
Departamento de Imprensa Nacional
Serviços Gráficos da União

2.338.000
400.000

38.000

PeSSOal
Pessoal Civil

Vencimentos e Vantagens Fixas
.
Despesas Variáveis . .
.
Tran..s terêncías de Assistência e Previdência.

1.450.000
1.500.000

Social
'3.2.3.3 -

Balár.io-Pamilta .•......................•

130.000

3.2.7.0 -

Diversas Transferências Correntes
Pessoas
.
Serviço de Estatística Demográfica, Moral e

20.000

3.2.7.6 20.17 -

Polítaca
2017.01ll2.2020 -

Levantamento e Divulgação de Dados Estatístícos

3.1.1.0 - Pessoal
3.1.1.1 -- Pessoal Civil
01 -

vencimentos e Vantagens Fixas . . .....••.

165.000

02 -

Despesas Variáveis • . . ...............•..•

10.000

3.2.3.0 -

Transferências óe Assistência e Previdência

Socta,
3.2.3.3 -

Salàrío-Famí lía
Total .

2.600
.

6.053.600
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Art. 2.° Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão de
anulação parcial de dotação orçamentáeía consignada no vigente Orçamento ao subanexo 2~. 00, a saber:
Cr$
1,00
ENCARGOS GERAIS DA UNIAO
28.0U 28.02 - RccUl'E.OS sob Bupervtsão do Ministério do
Planejamento e Coordenação Geral
Atividade - 2802.1800.2003
3.2.6.0 - Reserva de Contingência. .
6.053.600
Art. 3." Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as dísposíções em contrario
Brasíha, 28 de agosto de 1972; 151.° da Independência e 84." da República.
E~líLIO

G. l\'IEDIcr

Alfredo Buzaid

Antonio uetnnc Netto
João Paulo dos Reis v euoeo

DECRETO

N.O

71.033 -

DE

28

DE AGOSTO DE

1972

Abre ao Ministério das Comumic c, çôes, em favor da Secretaria-Gerai, o credito especial no valor de cr$ 10. 000.000,00, para o fim que especifica

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere 0 artigo 81, item III, da Constituição e da autorização contida no artigo 50.
item lI, da Lei n'' 5.792, de 11 de julho de 1972, decreta:
Art. 1.'" Fica aberto ao Ministério das Comunicações, em favor da Secretaria-Geral, o crédito especial 110 valor de Cr$ 10.000.000,00 (dez milhões
de cruzeiros). para atender participação da União no capital da Telecomunicações Brasileiras S.A. - 'lFLEBRAS, a saber:

Cr$ 1,00
14.00 -

MINIST'llRIO DAS COMUNCAÇOES

14.02 -

Secretaria-Geral

1402.0108.1001 -

Participação da União no Capital da Telecomunicações Brasileiras S. A. - TELEBRAS
4.2-.2.0 - Participação em Constituição ou Aument-o
de Capital ce Empresas ou Entidades Comercíaís ou Financeiras
10.000.000
Art. 2° Os recursos neceseárlos à execução deste Decreto decorrerão de
anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigente OT çamento ao subanexo 28.00, a saber;
Cr$ 1,00
28.00 -

ENCARGOS GERAIS DA UNIAO

28.02 -

Recursos sob Supervisão do Ministério do
Planejamentc c Coordenação Geral

Atfvtdade -

3.2.4.1 01 -

2801.0107.2004
Juros da Dívida Pública
Fundada Interns- .,

.

10.000.000
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Art. 3° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, t-evogadas as disposições em contrário.
Brasília, 28 de agosto de 1972, 151.0 da Independência e 84.0 da República.
EMILIO G. MÉDICI

Antônio Delfim Netto

João Paulo dos Reis velloso
Hygino C. corsetü

DECRETO N° 71. 034 -

DE

28

DE AGOSTO DE

1972

Ab?'e eo Ministério dos Transportes, em favor da secretaria-Geral - Entidades Supervisionadas, o CTlQ uo eupiementor de Cr$ 20.000.000,00, para

retorço de dotações ccnsiçtuuuie no vigente Orçamento.

o Presidente da República, usanco da atribuição que lhe confere o artigo 81, item ttr, du Constituição, e da autorização contida no artigo 6.°,
Lei 5.754. de 3 de dezembro de 1971, decreta:
Art. lo Fica aberto ao Ministério dos Transportes, em favor da Secretaria-Geral ~ Entidades Supervisionadas, o crédito suplementar no valor
de Cr$ 20.000.000,00 (vinte milhões de cruzeiros), para reforço de dotações
consignadas ao subanexo 27.00, a saber:

crs
27.00 -

1,00

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

27.03 -

Secretaria-Geral Entidades Supervisionadas
2703.1608.1011 - Projetos a Cargo do Departámento Nacional
de Portos e víaa Navegáveis
4.3.3.0 -

Auxílios para Obras Públicas

.

20.000.(000

Art. 2.0 Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão de
anulação parcial de dotação orçamentária consignada no vigente Orçamento ao suuanexo 28.00, a saber;

c-s

28.00 -

1,00

ENCARGOS GERAIS DA UNIÁO

28.01 -

Recursos sob Supervisão do Ministério da
Fazenda
Atividade - 2ê!01.0107.2004
3.2.4.1 - Juros da Dívida Pública
01 - Fundada Interna
.

20.000.000

Art. 30 O presente crédito, no orçamento próprio do Departamento Nacional do Portos e Vias Navegáveis, obedecerá a seguinte programação:

c-s
67.00 -

67.05 6705 . 16Cf'.lü2H -

MINISTl!:RIO

DOS

TRANSPORTES

Entidades Supervisionadas
Departamento Nacional de Portos e Vias
Navegáveis
Dragagens para, Acesso Marítimo
.

20.000.0OC
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Art. 4° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 28 de agosto de 19';2, 151" da Independência e 84° da República.
EMILIO G. MEDICI

Antônio Delfim Netto
Mliri:) David Andreazza
João Paulo dos Reis Velloso

DECRETO

N,"

71.035 -

DE

28

DE AGOSTO DE

1972

Abre ao Ministério da Eâucaçiio C' Cultura, em favor de Diversas trmaoaoe,
o crédito suplementar de Cr$ 8.221.100,00, para reforço de dotações con3zgnaJ.,as no -oiçe.ae orçamento,

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 61, item III, da Constituição, e. da autorização contido no artigo
6.° da Leí n.s 5.754, de 3 de dezembro de 1971, decreta:
Art. 1° Fica aberto ao Minrsterio da Educação e Cultura, em Iav-rr de
Diversas Unidades, o crédito suplementar no valor de Cr$ 8.221.100,00 (oito
milhões, duzentos e vinte e um mil e cem cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias consignadas no subanexo 15.00, a saber:
c-s 1,00
15.00 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇAO E CULTURA
15.01 - Gabinete do Mmístro
1501.0104.2001 - Assessoria Ministerial
3.1.2.0 - Material de Consumo
.
80.000
4.1.3.0- Equipamentos 2 Instalações
.
iso. 000
4.1.4.0 - Material Permanente
,
.
50.000
15.04 - Secretaria de Apoio Administrativo
1504.usm .2019 -- Adminístraçâo da Secretaria
3.1.3,2 - Outros Servíçcs de Terceiros .........•....
122~00
4.1. 3. O - Equipamentos e Instalações ...•...........
1"0.000
4.1.4.0 - Material Permanente
.
500.000
15.14 - Departamento de Administração
1514.0101.2038 - Coorder.ação E' Execução das Atividades
Admínístrativas

3.1.3.2 -

Outros Serviços de Terceiros
.
4.1.1.0 - Obras Públicas ..•.........................
4.1.4.0 - Material Permanente
.
15.15 - Departamento de. Apoio
1515 0912.2057 - Publicação e Divulgação da Informação
Técnica
3.1.3.2 - Outros Servlçoe de Terceiros
.
15.13 - Departamento de Assuntos Universitários
15í8.0901.2087 - Coordenação e Supervisão dos Assuntos
Universítártos
3.1.2.0 .- Material de Consumo
3.1.3.1 - Remuneração de Serviços Pessoais
3.1.3.2 - Outros Serviços de Terceiros

3.1.4.0 -

Encargos Diversos

.
.
.
.

2.100.000

iOt).OOQ
100.000

600.008

15~.OOO

300.000

zoo.coo
100.000

218

ATOS D-O PODER- ExECUTIVO
~ Equípamentcs e Instalações
4.1.4.0 - Material Permanente

4.1.3.0

15.23 1523.0905.2177 -

.
.

100. COO

100.000

Departamento de Ensino Médio
Assistência 'I'écruca e Financeira às Entidades que Operam no Ensino do 2 0 grau, sen-

do até quinze 01 cento para o Ensino Técnico Agrícola
3.2.7.9 15.25 1525.0901.2001 -

3.1.3.1 3.1.3.2 1525.0911.2002 -

_••..•

1. 000.000

Remuneração de Serviços Pessoais
.
Outros Serviços de Terceiros
, ..
Edição e Dífusãc de Obras de Interesse

635.800

Diversas
Instituto Nacional do Livro
Administração de Instituto

2.94 300

Cultural

3.1.3.2 -

Outros Serviços de Terceiros

.

1.169.100
8.2'21.100

TOTAL.

Art. 2° Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão õe
anulação parcial de dotações orcamentárlas consignadas no vigente Orçamento ao subanexo 15.00, a saber:
Cr$

15.00 -

i.oc

MINISTÉRIO DA EDUCAÇãO E CULTURA

15.01 -- Gabinete do Ministro
Atividade -- 1501. 01C4.2001
3.1.3.2 - Outros Serviços de Terceiros
.
3.1. 4. O - Encargos Diversos . .
.
15.18 -- Departamento de Assuntos Universitários
Projeto - 1518.0906.1026
3.2.7.9 - Diversas,
,
,
..
Projeto -- 1518.0906.1027
8,2.7.9 - Diversas
,
,
.
15.22 - Departamento do Ensino Fundamental
Projeto -- 1522.0904,1035
3.1.".0 -- Material :;1.E: Consumo .•.•..•.••••.•••••••
3.1.3.9. -- Outros Serviços de Terceiros
"
.
3.1.4,0 - Encargo Dtversor
.
4.1.4.0 - Material Permanente .,
, .. ,
"
.
15,23 -- Dcpartarr-ento oe. Ensino Médio
Projeto - 1S43, 0902.1037
3.l.:i./. -- Outros Se-viços de Terceiros
.
15. Z5 _. rnotttuto Nacional do Livro
Atlv'dade -- 1525.0901.2001
3.1.4.0 -- Encargos Diversos
.
Prcjew -- 15':'f.0910 .1001
4.1.3J' - Equipamentos ~ Instalações .............•.

Atavidade -- :525.0911.2002
3.1.4.0 -- Encargos Diverscs
TOTAL

200.000
280.úUQ

750.000
20Q.000

1.010.0ÚO
734.000
1.100. COO
878.000

1. 000. O~O

950.000
28.600

.............•..........

1.090.500

..

8.221.100
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Art. 3.<> Este Decrete entrara em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Bi asilia, 28 de agosto de 1972, 151.° da Independência e 84.° da República
EMÍLIO G. MÉDICI

Antonio Delfim Netto
Jarbas G. Passarinho
João Paulo dos Reis Velloso.

DECRETO N.O, 71. 036 -

DE 29 DE

lIGOSTO DE 1972

Torna sem efeito aproveitamento de
disponivel no Quadro de Pessoal do
Ministério da Marinha.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e
tendo em vista o que consta do Processo n.« 2.583-72, do Departamento
Administrativo do Pessoal Civil, decreta:
Al't. 1.0 Fica sem efeito o aproveitamento no cargo de Serviçal, código
GL-I02.5.A, do Quadro de Pessoal Parte Permanente - do Ministério da
Mamnha, de Raimunda Ferreira c-onçalves, disponível do Hospital doa c.ervidores do Estado, constante ao D0ereto nv 70.088, de 2 de fevereiro de
1972, publicado no Diário Oficial de
3 seguinte.
Art. 2.° Este Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 29 de agosto de 1972;
151.° da Independência e 84.$ da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Aâalberto de Barros Nunes
Júlio Barata

DECRETO N.O 71.037 AGOSTO

DE 29 DE

DE 1972

Estabelece o procedimento tuimimistrativo para concessão dos benefícios decorrentes de acidentes de trabalho, regulamenta o artigo 15 da
Lei nr 5.316, de 14 de setembro de
1967, com la nova redação dada pelo
Decreto-lei n.O 893, de 26 de setembro de 1969, e dá outras providên-

das.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
81, item III, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Para reclamação de direitos decorrentes da Lei n'' 5.316, de

14 de setembro de 1967, regulamentada pelo Decreto n." 61.784, de 28 de

novembro de 1967, o acidentado, "-;eus
dependentes, a empresa ou qualquer
outra pessoa somente poderão mo:'etr
ação contra o Instituto Nacional de
Previdência Social (INPS), díretamente ou por intermédio de advogado, dePOÍs de esgotada a via admiruscrattva
na previdência social.
Art. 2.° Cumpridas as tormaltdades
previstas nos artigos 7.°, R." ~ 9." co
Decreto n.v 61> 784, de 28 de novembro
de 1967, e terminado o sratamento
médico a que se submeter I} acid .- ntado, iniciae-se-á o procedimenco "l.dmínlstrattvo, com a realização -ía perícia médica o que deverá ocorrer no
prazo máximo de 5 (cinco) dias.
Art. 3.° Constatando a perrcia a
existência de redução da capacidade
laborativa e fixado o respectivo índice,
será efetivado o pagamento ou o inicie do pagamento, conforme se trate
de pecúlio ou de auxílio-acidente.
§ 1.0 Dentro de 30 (trinta) dias. contados da decisão da perícia médica, o
1NPS pagará ao segurado, na hipótese
de pecúlio, 50% (cinqüenta por cento)
do valor fixado para este, ou, em se
tratando de auxílio-acidente, a primeira prestação.
§ 2.° Para efeit-o do pagamento Q()
pecúlio, fica expressamente vedado,
no âmbito administrativo, qualquer
acordo que possibilite a sua realização
em bases superiores aos índices fixados pela perícia do INPS.
Art. 4.° Não se conformando com o
resultado da perícia médica, o acidentado ou seus dependentes, diretamente ou por seu sindicato de classe, poderá recorrer à Junta de Recursos da
Previdência Social (JRPS).
§ 1.0 Para interposição desse recurso, o interessado ou seu representante legal, terá o prazo de 60 (sessenta)
dias, contados da ciência da decisão.
§ 2° Para fins de novo exame pericial' que será obrigatório, a JRPS dísporá de perícia especifica, que poderá
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ser exercida por perito único ou por
junta de peritos, em função da natureza do caso ou das conveniências
regfonaie, a critério do Presidente da
JRPS.
§ 3.° A JRPS julgará o recurso no
prazo máximo de 90 (noventa) dias, á
contar de sua interposição, 'nctuido

nesse prazo o necessário para a te!t,·

lizaçâo da perícia.
§

4.° A critério do Secretário da F're-

vicência Social, ante situações excep-

cionais, o prazo fixado no paràgrc.. . to
anterior poderá ser reduzido de modo

a se alcançar maior rapidez no Julgarcento.
§ 5:' Provido o recurso, se a JRPS
transformar o pecúlio em Aposenta-

dona por invalidez ou Auxílio-acidente, o INPS poderá reembolsar-se dos
5(1% (cinqüenta por cento) pagos adiantadamente, na forma do disposto no
artigo 151, do Regulamento Geral da
Previdência Social, aprovado pelo
Decreto n.v 60.501, de 14 de março
de 1967,
§ 6.° O INPS, para recorrer da decisão da JRPS, na forma do artigo
308, parágrafo 2.°, do Regulamento
Geral da Previdência Social, ficará
obrigado a pagar os 50% (cinqüenta
por cento) restantes do pecúlio fixado
pela sua perícia, desde que este não
t-enha sido transformado em Aposentadoria por Invalidez ou Auxílio-acidente.
§ 7.° Se o índice de redução da capacidade laborativa fixado pela JRPS,
mediante perícia, não exceder em 20%
(vinte por cento) o valor Inícialmente estabelecido para o pecúlio, o INPS
abster-se-á de interpor recurso e pagará, juntamente com os 50% (cinqüenta por cento) mencionados no
parágrafo anterior, a diferença decorrente do novo índice.
S 81' Após a decisão da JRPS ou esgotado o prazo referido no parágrafo
3 ° deste artigo, sem que a Junta tenha julgado o recurso, o segurado ooderá ingressar na via judicial, medtante certidão comprobatórra Iornectda pela JRPS ou apresentação de protocolo que comprove o esgotamento co
prazo.
Art. 5.° No caso de recurso à JRPS
o INPS instruirá o processo no prazo
máxime de 15 (quinze) dias.
§ 1.0 Vencido aquele prazo, com ou
sem o pronunciamento do INPS, o
setor competente encaminhará os au-

tos à JRPS para apreciação do recuese interposto.
S 2.° O descumprimento do prazo
previsto no parágrafo anterior sujeitará o servidor responsável a cominações administrativas, iniciado o processamento por representação da respectiva JRPS ou Conselho de Recursos da Previdência Social (CRPS) ao
Secretário da Previdência Social.
Art. 6.° Da decisão da JRPS caberá
recurso dentro de 30 (trinta) dias,
para o CRPS, na forma do artigo 308
de; Regulamento Geral da Previdência
Social, caso em que não se considerara
esgotada a vía recursal administrativa quando o apelo houver sido interposto pelo segurado.
Parágrafo único. Se o pecúlio tiver
sido transformado em Aposentadorra
por Invalidez ou Auxílio-acidente, a
interposição de recurso por parte do
INPS, não o desobrigará do cumprimento da decisão da JRPS, a partir da
data de sua prolação, quanta às prestações vincendas, só havendo pagamenta das vencidas após a decisão final.
Art. 7.° A fim de atender aos acidentados e a seus dependentes IJ '..1.a
não estiverem devidamente ess.sudcs
ou, sendo necessário representá- los,
ser-lhes-á dado Curador, previamente
designado pelo Secretário da Previdência Social dentre servidores públicos, com exercício nas JRPS.
§ 19 O Curador designado assístírá
o acidentado ou seus dependentes, por
indicação do Presidente da Junta respectiva.
§ 2.° E' condição essencial para a.
designação do Curador, que o servidor
possua diploma de Bacharel em Direito, de Assistente Social ou que esteja matriculado em curso regular deformação dessas profissões.
Art. 8.° O presente Decreto entrará
em vigor na data de sua publicação,
ficando revogado o artigo 55, do Decreto n." 61.784, de 28 de novembro.
de 1967, e demais disposições em contrário.
Brasilia, 29 de agosto de 1972;
151.° da Independência e 84.° da.
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Júlio Barata.
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DECRETO N." 71.038 AGOSTO DE 1972

DE

29

DE

Declara de utilidade pública as instituições que menciona.

O Presidente da República, no uso
da atribuição que lhe confere o artigc 81, item III, da Constituição, decreta:
Art. 1." São declaradas de utilidade pública, nos termos do artigo 1.0
da Lei n'' 91, de 28 de agosto de 1935,
combinado com o artigo 1." do Regulamento aprovado pelo Decreto número 50.517, de 2 de maio de 1961, as seguintes instituições:
Associação Fluminense de Jornalistas, com sede em Niterói, Estado do
Rio de Janeiro (Proc. MJ-34.24t\-71);
Associação dos Empregados do Comércio de Minas Gerais, com sede em
Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais (Proc , MJ-64.327-70);
Associação Monlevade de Serviços
Sociais, com sede em João Monlevade,
Estado de Minas Gerais (Proc.
~J-55.249-68).

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionals de Veranópolls, com sede
em Veranópolis, Estado do Rio '3-r,oflde do Sul (Proc. MJ-25.959-71) ,
Associação das Senhoras da Carldade São Vicente de Paulo, com sede
em Fortaleza, Estado do Ceará (Proo ,
MJ-26.254-71);
Associação Riopretense de Premoç ã o do Menor, com sede em São JOS~
do Rio Preto, Estado de São Paulo
(F7oc. MJ-14.140-71);
Centro Social Mizael Montenegro
Filho, com sede em Olinda, Estado de
Pernambuco (Proc . MJ-20.505-72);.
Centro Espírita Uberabense, com
sede em Uberaba Estado de Minas
Gerais (Proc. MJ-36.169-71);
Escola Normal e Ginásio Nossa Senhora do Carmo, com sede em Aimoré,
Estado de Minas Gerais (Proc ,
MJ-65. 206-70);
Escola "Professor Alfredo Dub",
com sede em Pelotas, Estado do l~ to
Grande do Sul (Proc . MJ-52.833-711;
Instituto Nossa Senhora do Rosário,
com sede em Volta Grande, Esta-to de
Minas Gerais (Prcc , MJ -7 .482-':'1);
Lar da Caridade. com sede em Uberaba, Estado de Minas Gerais (Proc.
MJ -56.599-71);

Liga das Senhoras Ortodoxas, com
sede em São Paulo, Estado de São
Paulo (Proc MJ-14.509-71);
Patronato Sagrada Família de Nazaré, com sede em São Bento, Estado
do Maranhão (Proc. MJ-2.555-72);
Sociedade de Educação e Promoção
Social Imaculada Conceição, com sede
em Aráraquara, Estado de São Paulo
(Proc , MJ -63.276-71);
União Cultural Brasil-Líbano, com
sede em São Paulo, Estado de São
Paulo (Proc. MJ-57 .973-72);
Sociedade São Vicente de Paulo,
com sede em Porto Alegre, Estado do
Rio Grande do Sul (Proc. MJ-50.299
de 1972).
Art. 2." E' declarada de utilidade
pública, nos termos do artigo 2.", in
tine, da Lei n.s 91, de 28 de agosto de
1935, combinado com o artigo 1.", in
fine, do Regulamento aprovado pelo
Decreto n.s 50.517, de 2 de maio de
1961, a seguinte instituição:
Fundação Educacional Minas Gerais, com sede em Belo Horizonte, Estado de Minas Gerats (Proc.
naJ-29.003-70) .
ATt. 3." Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 29 de agosto de 1972;
151." da Independência e 84." da
República.
EMíLIO G. MÊDICI

Alfredo Buzaid

DECRETO N" 71.039
AGOSTO DE 1972

DE

29

DE

Autoriza o funcionamento da Faculdade de Administração de Empresas
de São Carlos - São Paulo.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição, de
acordo com o artigo 47 da Lei número 5.540, de 28 de novembro de
1968, alterada pelo Decreto-lei número 842, de 9 de setembro de 1969
e tendo em vista o que consta do
Processo n- 289-72-CFE, do Ministério
da Educação e Cultura, decreta:
Art. 1". Fica autorizado o funcionamento da Faculdade de Administração de Empresas de São Carlos,
com o curso de Administração de
Empresas, com sede na cidade de São
Carlos, mantida pela Associação Bra-
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sileira de Educadores Lassalistaa, situada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

Art. 2°. Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 29 de agosto de 1972;
1510 da Independência e 84° da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

DECRETO N." 71.040 -

DE

30

DE

AGOSTO DE 1972

Autoriza o funcionamento da Faculdade de Comunicação do Instituto Metodista de Ensino Superior, com sede
na cidade de sao Bernardo do Campa, S.P.

a Presidente da República, usando
das atribuições que Lhe confere o artigo 81, item H'I, da Constituição, de
acordo com o artigo 47 da Lei númeTO

5.540, de 28 de novembro de 196-8,

alterada pelo Decreto-lei n.c 842, de 9
de setembro de 1969 e tendo em viista
o que consta do Processo n." 253.880,
de 1971-DAU do Ministério da Educação e Cultura, decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o funcionamento da Faculdade de Comunicação, COm os cursos de Jornalismo, Rerações Publicas e Publicidade e Propaganda, mantida pelo Instituto Metodista de Ensino Superior, com sede
na cidade de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo.
Art. 2.° Este Decreto entrará em
Vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasilía, 30 de agosto de 1972;
151.° da Independência e 84.° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

DECRETO N." 71.041 AGOSTO DE 1972

DE

30

DE

Aproveita no Quadro de Pessoal do
Ministerio do Trabalho e Previdência Social servidores em disponibilidade e dd outras providências.

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

tigo 81, item m, da Constituição, e
tendo em vista que ao caso é de se:
aplicar, por analogia, o disposto no
artigo 99, § 2.Q, do Decreto-lei n.c 200,
de 25 de fevereiro de 1967, combinado
com o artigo 8.1? do Decreto n.c 6&.871,
de 15 de dezembro de 1969, decreta:
Art. 1.0 Ficam aproveitados nos.
cargos abaixo indicados do Quadro de
Pessoal - Parte Permanente - do
Ministério do Trabalho e Prevídêncía
Social, os seguintes disponíveis. respeitado o regime jurfdíco dos mesmos:
a) no cargo de Oficial de Administração, código AF-201.12.A:
Francisco Fusco Angélico, em disponibilidade em igual cargo do
Quadro de Pessoal da extinta Comissão do Vale do São Francisco,
atual Superínrendêncía do Vale
do São Francisco, em vaga decorrente da aposentadoria de Cons-

tança Passert:
Escriturário,
Noélia ALmeida Silva, em disponibilidade
em igual cargo do Quadro de Pessoal do Departamento Nacional
de Obras Contra as Secas, do Ministério do Interior, em vaga decorrente da exoneração de Regina
Alda Mendes Pereira.
Art. 2.° O disposto neste ato não
homologa situação que, em virtude de
sindicância, inquérito administrativo
revisão de enquadramento, venha a ser
considerada nula ou contrária a normas administrativas vigentes.
Art. 3.° Os órgãos de pessoal da
Superintendência do Vale do São
Francisco e do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas remeterão ao do Ministério do Trabalho e
Previdência Social, no prazo de 30
(trinta) dias. contados da vigência
deste Decreto, os assentamentos funcionais dos servidores mencionados no
artigo 1.0.
Art. 4.0 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 30 de agosto de 1972;
151.° da Independência e 84.0 da.
República.
b)

no

cargo

de

código AF-202.10.B;

EMÍLIO G. MEDICI

Júlio Barata
José Costa Cavalcanti

ATOS

DECRETO N° 71. 042 AGOSTO DE 1972

DE

30

no PODER
DE

Declara de utilidade pública, para fins
de desapropriaçao, imóvel situado
na cidaCie do Rio de Janeiro, Estado da Guanabara
o

o Presidente da República, no uso
da atrrnuiçao que lhe confere o artigo 81, item 111, da Oonstdtuição, e
tendo em conta o disposto no artagc
5.'\ letra "1", do Decreto-lei no'? 3.365,
ele .21 de Junho dt, 1941, decreta;
Art. 1°. E' declarado de utilidade
pública, para fins de desapropriaçao,
o imóvel n'' 138, da Ladeira do ces;
tro, na cidade do Rio de Janeiro, Estado da Guanabara.
Art. 2°. O imóvel a que se retere
o artigo anterior destina-se ao Museu CiVICO Comemorativo da Vida e
Obra de Benjamin Constant Botelho
de Magalhães.
Art. 3°. As despesas com a desapropriação correrão a conta dos recursos
do Instituto do Patrímómc Híetorrco
e Artistico Nacional.
Art. 4°. Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as clisposiçõesem centrá-

"rro .

Brasilia, 30 de agosto de 1972;
151° da Independência e 84° da
República.
EMíLIO G. MÉDICI

Jarbas G. passarinho

DECRETO N° 71. 043 -

DE 30 DE

AGOSTO DE 1972

Inclui na relação aprovada pelo Decreto n.9 70.025, de 24 de janetro ~e
HI72 a Comissão de Aamsmetraco»
ao Programa Nacional de Teteducaçco (PRONTEL),organtsmo de natureza transitória, da área do Mitustérío da Educação e Cultura.

O Presidente da República. no uso
das atribuições que lhe confere o artigO 81, item III, da Constituição, de;

ereta:
Art. 1°. Fica incluída, na classifi-

caçao de órgãos de deliberação coretiva da área do Ministério da Educaçao e Cultura, aprovada pelo Decreto n- 70.025. de 24 de janeiro de
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HI72, como órgão de 3° grau (letra
c do artigo 1.'1 do Decreto n.c 69.382,
ce 19 de outubro de 1971, a Oormssão de Admlntstração do Programa
Nacional de 'I'eleducaçâo (PRONTEL)
organismo de natureza transitória,
vinculado â Secretaria-Geral desse
Ministério, criado pelo Decreto número 70.185, de 23 de fevereiro de

1972.

Parágrafo único. será de 4 (quatro) o número máximo de reuniões
mensais remuneradas.
Art. 2°, Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogaaas as disposições em centrár10.
Brasília, 30 de agosto de 1972;
151° da Independência e 84° da
República.
EM!LIO G. M:EDlCI

Jarbas G. Passarinho

DECRETO N° 71.044 AGOSTO DE ::972

DE

3U

DE

AUWriza o funcionamento da F'aculcuuie de Educacão Física de Joõcticabal.
O Presidente da República, usando
das atríbuíçõec que lhe confere o artigo 81, item 'III, da Constituição, de
acordo com o artigo 47 da Lei numero 5.540. de 28 de novembro de
HJ68, alterada pelo Decreto-lei numero .1_2, de 9 de setembro de 1969
e tendo em vista o que consta do
Processo n'' 264.022-71 do Mlnlatérto
da Educação e Cultura, decreta o
Art. I". Fica autorizado o funcionamento da Faculdade de Educação
Física de Jaboticabal com -o curso de
Educação Fisica mantida pela Sociedade Civil de Educação Física de
Santos com sede na cidade de .Jabotícabal, Estado de São Paulo.

Art. 2°. Este Decreto entrará em'
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 30 de agosto de 1972;
151" da Independência e 84° da
República.
EMíLIO G. MÉDICI

Jarbas G. Passarinho
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DECRETO N° 71. 045 -

DE

30

DE

AGOSTO DE 2972
Cria funçao gratificada no Quadro de
Pessoal do Ministério da Educação
e Cultura .

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item ITI, da Constituição,
e tendo em vista o artigo 11 da Lei
n'' 3.780, de 12 de julho de 1960, de-

creta:
Art. 1". Fica criada no Quadro de
P~
11 - Parte Permanen te - do
Ministério da Educação e Cultura, e
classificada provisoriamente, a função gratificada de Diretor do Colégio de Economia Doméstica Rural
"~T"ão eleofas". símbolo 2-F, no Es:"
tado te Pernambuco (FEL do Departamento do Ensino Media.

Art. 2°. A despesa com a execução
deste Decreto será atendida pelos re.,
cursos orçamentários próprios do Ministério da Educação e Cultura.

Art. 3°. Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação. revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 30 de agosto de 1972;
151° da Independência e 84° da
República.
EM'ÍLIO G. MEDICI
Jarbas G. passarinho

DECRETO N° 71. 046 -

DE 30 DE

AGOSTO DE 1972

Concede permissão, em caráter per.
manente, à empresa Rejinadora
Paulista S.A., sediada no Município de Piracicaba. no Estado de
São Paulo, para funcionar eos domingos e nos dias teriaaos civis e
religiosos.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item. rn, dll: Constituição, e
tendo em VIsta o dISPOSto no artigo
7°, § 2°, do Regulamento aprovado
pelo Decreto n'' 27.048, de 12 de agosto de 1949, decreta:
Art. 1°. Fica autorizada, em caráter permanente, a funcionar aos do,

mlngos e nos dias feriados civis e religiosos, .1 empresa Refinadora Paulista S.A., estabelecida no Estado de
São Paulo, na sua fábrica de OeluJose e Papel, localizada no Município de Piracicaba, no mesmo Estado,
observadas as disposições legais vigentes, sobretudo as de proteção ao
trabalho.
Art. 2°. O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 30 de agosto de 1972;
151" da Independência e 84° da
República.
EMíLIO G. MÊDICI

Júlio Barata

DECRETO N." 71.047 -

DE 30 DE

AGOSTO DE 1972
Autoriza o juncionamento da Faculdade de Educação "São Luís", de Jabutícabal - S. P.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere
o artigo 81, item TIl, da Constituiçao, de acordo com o artigo 47 da Lei
n.v 5.540, de 28 de novembro de 1968,
alterado pelo Decreto-lei n.s 842, de 9
de setembro de 1969 e tendo em vista
o que consta do Processo n.s 207.239,
de 1972, do Ministério da Educação e
CUltura, decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o Iuncíonamento da Faculdade de Educação
"São Luís", com os cursos de Letras
(Português-Inglês e Português - Francês) , Matemática, Desenho e Plástica,
Estudos Sociais e Pedagogia-Supervisão Escolar de 1.0 e 2.° graus e Admintstração Escolar de L" e 2." graus,
mantida pela Associação Jabuticabalense de Educação e Cultura, com sede
na cidade de .Iabutdcabal, Estado de
São Paulo.
Art. 2.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação. revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 30 de agosto de 1972;
151," da Independência e 84." da
Repúbtíca.

EMÍLIO G.

MÉDICI

Jarbas G. Passarinho
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DECRETO N.O 71.048 AGOS~p

DE 30 DE

DE 1972

Concede nernussõo, em caráter permanente, à empresa S. A. Indústrias
Reumdas F. Matarazzo, para
cionar aos âcmmços e nos dias tenados civis e reumceoe.

nm-

O Presidente da República,

usan-

da atribuição que lhe conteartigo Hl, item lU da "mSLJtUl"
çao, e tendo em vista o disposto no
artigo 7.°, § 2.°, do Regulamento aprovado pelo Decreto n." 27.048, de 12
de agosto de 1949, decreta:
Art. 1.0 Fica autorizada, em caráter permanente a runcionar aos domingos e nos dias ferrados C']VIS e religiosos, nos setores de preparação de
massa, màqumas continua de papel,
rebomnadeíras e cortadeiras da sua
Fábrica de Papel e Papelão, localizada na Rua Intendência, nÚmero 177,
na Capital de São Paulo, a empresa
S. A. Indústrias Reunidas F. Matarazzo, desde que utilizado o número
de 270 operários, dístrfbutdos. respectivamente, na proporção de 73, 78, 43
e 76, nos aludidos setores, observadas
as disposições legais vigentes, sobretudo as de proteção ao trabalho.
Art. 2.° O presente Decreto entrara
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
do
re

o

Brasnía, 30 de agosto de 1972:
151." da Independência e 84.° da

República.
EMíLIO G.

M~DICI

Júlio Barata

DECRETO N.o 71.049 -

DE 30 DE

AGOSTO DE 1972

Concede permissão, em caráter permanente, à empresa FAGERSTAVulcanus S.A. Indústria Metalúrgica, sediada em Séío Bernardo do
Campo, no Estado de Sáo Paulo,
para funcionar aos aommaos e nos
dtas feriados civis e religiosos.

O Presidente da República,
usando
da atribuição
que lhe confe..
re o art.igo 8.í., Item IH, da consurtuiçâo, e tendo em vista o disposto no
artrgo 7.°, § 2.°, do Regulamente aprovado pelo Decreto numero 27.048, de
12 de agosto de 1949, decreta.
Art. 1.0 Fica autorizada, em careter permanente, a funcionar aos do-

míngos e nos dias feriados civis e
relígrosos, a empresa FAGERSTA-

Vulcanus S,A., Indústria Metalúrgica,
eerabelecída em São Bernardo do
Campo, no Estado de São Paulo ~
nos setores de: Tratamento Químico
do Minério Scheeüta ; Redução do
Minério (WO - 3); Carbonetação do
Tungstênio; Pré-Sintertzaçâo; e Sinterrzaçao das Pastilhas -r-, observadas
as disposições legais vigentes sobretudo as de proteção ao trabalho.
Art. 2.° O presente Decreto entrará
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrario.
Brasília, 30 de agosto de 1972;
151:' da Independência e 84.° da
Repúbnca.
.f!:MíLIo G

MÉDICI

Juuo Barata
DECRETO N. v 71.050

DE 30 DE

AGOSTO DE 1972

Concede permissâo, em caráter permanente, à empresa SON AVE S. A.
Comércio e Indústria, para funcionar nos domingos e dias feriados
civis e religiosos.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere
o
artigo 81, item lU, da Constituição.
e tendo em vista o disposto no artigo
7.0;> § 2.0;>, do Regulamento aprovado
pelo Decreto n.c 27.048, de 12 de
agosto de 1949, decreta:
Art. 1.0 Fica autorizada, em caratcr permanente, a funcionar aos
domingos e nos dias feriados civis e
religiosos a empresa SONAVE S.A.
Comércio e Indústria, sediada na Avenida Rio Branco número 50 - 7.°, 8.°
e 9.° andares, na Cidade do Rio de
Janeiro, Estado da Guanabara, nos
serviços de manutenção e reparos a
bordo de embarcações, observadas as
disposições regais vigentes, sobretudo
as de proteção ao trabalho.
Art. 2.° O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 30 de agosto de 1972;
151.° da Independência e 84.° da
República.
EMíLIO G

MÉDICI

Júlio Barata
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DECRETO N." 71. 051 -

DE

30

DE

AGOSTO DE 1972

Concede reconhecimento à Faculdade

de Filosofia, Ciências e Letras da
Fundação Técnico-Educacional Souza Marques, do Rio de Janeiro
GB.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição, de
acordo com o artigo 47 da Lei número 5.540, de 28 de novembro de 1968,
alterado pelo Decreto-lei D.O 842, de
9 de setembro de 1969 e tendo em

vista o que consta do Processo número 254.822-71 do Ministério da Educacão e Cultura, decreta:
Art. L" E' concedido reconhecimento à Faculdade de Filosofia, Ciên-

cias e Letras. com os cursos de Física,
Química, Ciências Biológicas (Licenciatura), Oíéncías (Curta Duração),
Letras e Pedagogía, mantida pela
Fundação Técnico-Educacional Souza
Marques, com sede na cidade do Rio
de Janeiro, Estado da Guanabara.

Art. 2.° Este Decreto entrará em
Vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 30 de agosto
de 1972;
151.9 da. Independência e 84.9 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

DECRETO

N.o

71.052
DE 1972

DE

31

DE

AGOSTO

Torna
m eteno aproveitamento de
tiurpcmuoeís no Quadro de eeeexa
do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado o
cassa a disponibilidade dos mesmos.

o Presidente da República, usando das atribuições que lhe confere o
artigo 81, item UI, da Constttutçâo,
e tendo em vista c disposto no artigo 67 -ra Lei nv 1. 711, de 28 de ououbro de 1952, e o que consta .ío Processo nv 3.954-72, do Departamento
Admímsta atívc do Pessoal Civil, decreta:
e.rt..

19 Fica sem efeito o:tp;:l)veiPessoar
Parte Permanente - do Instituto de

tamento no Quadro de

Previdência e Assistência dos Servi(l,..
res do .àtado, dos seguintes dieponlveís, constantes do Decreto número
70.134, de 9 de fevereiro de .1972, publicado no Diário Oficial de 10 seguinte:
a) Inácio
Pedrosa Sobrinho, em
disponibilidade no cargo de gsc.ttu.,
ráaío, código AF-202.1O .B, do '~uadro
de Pessoal daquele Instituto;
b) José Batista de Freitas, em disponibilidade no cargo de Servente,
código GL-I04.5, do Quadro de Pessoal do Ministério da Saúde.
Art. 21? Fica cassada a dísporribtltdade dos servidores a que se refere
o artigo anterior, a parti-r de 10 de
março de 1972, visto não terem tornado posse, no prazo legal, nos cargos
em que foram aproveitados.
Art. 3.° Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 31 de agosto de 1972;
1519 da Independência e 841? da
República.
EMÍLIO G

MÉDICI

Júlio Barata
Mário Lemos

DECRETO N." 71.053 - DE 31
AGOSTO DE 1972

DE

Autoriza a transferência para o patrzmônio da Indústria Carboquímica
Catarinense S. A. (ICC), do terreno que menciona, situado no Município de Imbituba, Estado de Santa
Catarina.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere I) artjgo 81, item !II, da Constituição, e (,~n
do em vista c disposto no artigo 95 do
Decreto-lei n.v 200, de 25 de fevereiro
de 1967, alterado pelo de n.v 900, .íe 29
de setembro de 1969, decreta:
Art. 1.0 Fica o Serviço do Patrimônio da união autorizado a promover a
transferência para o patrimônio da
Indústria Carboquimica Catarmense
S. A. (ICe), sociedade de economia
mista vinculada ao Ministério das Minas L. Energia, do terreno nacional mtenor medindo cento e seis mil quatrocentos e sete metros quadrados
(106.407.00m2l, situado na Rua Manoel Florentino Machado, na zona

227

ATOS DO PODER ExECUTIVO

portuária de Imbituba, Munícípto do
mesmo nome, Estado de Santa catanna, de acordo cem os element:os constantes do processo protocolízado no
Mmistério da Fazenda sob o n." 45.280,
de 1971.
Art , 2.'-' O terreno referido no artigo 1.'-' se destina à. i!1?plantação, pela
Indústria Carboquímíca Catartnense
S. A. (ICC), de um complexo 'ndustríal. baseado no aproveitamento do
carvão mineral e' das piritas carbonosas do Estado de Santa Catarina, bem
como á exploração de índúst.rtas que,
direta ou indiretamente, se relacionem com esse objetivo.
Art. 3.'-' O valor do terreno de que
trata este Decreto será computado
para efeito de aumento da participação da União no capital da Indústria
Carboquímica Catarinense S. A....
<ICe) .
Art. 4.'-' A transferência ora autorizada se formalizará mediante termo
a ser lavrado em livro próprio do Serviço do Patrimônio da União.
Art. 5.'-' Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília. 31 de agosto de 1972;
151.0 da Independência e 84. 0 la
República.
EMÍLIO G. MÊDIcI
Antônio Delfim Netto
Antônio Dias Leite Júnior.

DECRETO N9 71.054
DE 31 DE
AGO~)TO DE 1972
Autoriza a cessco, sob a jorma de uttlização gratuita, ao terreno que
menczana, situado no Estado do
Ceara.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere O artigo 81, item lI!, da Constituição, e
tendo em vista o disposto no artigo 19
do Decreto-Jeí nv 178, de 16 de fevereiro de 1967, decreta:
Art. 19 Fica autorizada a cessão,
sob a forma de ututeacâo gratuita, a
Petróleo Brasileiro S. A. - Petrobrás,
da área de duzentos e dezoito mil, dezessete metros quadrados e cinco mil
duzentos e cinqüenta cent.metros
quadrados (218.017.5250 mzj , constjtutda de terrenas mterrores, de marí-

nha e de acrescidos, situada na Avenida José Sabóia, entre as Avenida
Leite Barbosa e FranCISCL Monte, em
Mucuripe, Fortaleza, Estado do Cearã, de acordo com Os elementos constantes de; processo protocolizado no
Ministério da Fazenda sob o número
40(1 944, de 19n.
Art. 29 O terreno reterfctc no artigo 19 será utinaacto pela Fábrica de
Asfalto de Fortaleza, de propriedade
da cessionária e Já instalada no locaí ,

Art. 39 A cessàc se tornará nula.
ser-i direito a cessionária a qualquer
índenízaçao, mclusíve por benfeitorias realizadas, se ao imóvel vier a
ser dada, 00 todo ou em parte, uttJizaçâo diversa da estabelecida 00
art. 2 9, ou ainda, se ocorrer inadimplemento de cláusula do contrato que
deverá ser Iavrauo em livro próprio
do Serviço do Patrimônio da Uníâo.
Art. 4.0 Este Decreto entrará em vigor na data de sua punlícação, revogadas as disposrçóes em contrário.
Brasília, 31 de agosto de 1972;
da Independência e 84 9 da
República.
1519

EMíLIO G. MEDICI
Antônio Deljzm Netto
Antonio Dias Leite Júnior

DECRETO

NQ 71.055
AGOSTO DE 1972

DE 31 DE

Retijica ') Decreto nQ 68.687, de 27 de
maio de 1971, que complementou a
reunoaçõo das rezcçôes nommazs a
que se reterem. os Decretos números 57.351, ce 26 a.e novemOro «e
1965 e 58.196, de 15 de abrzl de 1966,
operada pelo Decreto n Q 67.002, de
6 de agosto de 1970, e dá outras ",rovidências.

o Presíoente da República, usando
da atrtbutçáo que lhe confere o artigo 81, Item IIl, da Constdtuíçâo, e
tendo em vista o que consta do Processo nv 3.836, de 1972, do Departamento Acministratívo do Pessoal Civil, decreta:
Art. 19 Fica alterada a relaçàc nominal que acompanha o Decreto número 68.687, de 2rl de maio de 1971,
que complementou a retincaçao das
relações nominais ? que se reterem os
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Decretos nos 57.351, de 26 de novembro ue 1965, e 58.196, ce 15 de abril

de 1966, operada pelo Decreto númerc 67.002, de l:; de agosto ce 1970, pa-

ra o fim de er excruioo 1 rum) cargo «e Desenhista, P-l.OO1.16.C, com

o respectivo ocupante, Antonio José
Machado Fortuna, ficando restaneíecioa a situaçào anterior oe enquadramento do servidor, efetuada na Polícia do Distrito Federal ''''lo Decretu nv 57.351, de 26 de novembro de

1965.
Parágrafo único.

Em

decorrência

do disposto neste artigo, ficam revistos os quantitativos da série de classes de Desenhista, regtstraua nos
anexos aprovados pelos decretos mencionados.
Art. 2Q O órgao de pessoal competente apostilará o título do servidor
abrangido por este Decreto, ou expedirá ato declaratório da respectiva
situação funcional, com observância
do disposto ('o artigo 99 da Emenda
Constitucional nc I, de 17 de outubro de 1969.
Art. g» A despesa com a execução
deste Decreto correra à conta dOS recursos próprios da Policia do Distrito
Federal.
Art. 4Q Este Decreto entrará em vigor na data da sua publícaçâo, revogadas as disposições em contrário.
Brasíha, 31 de agosto de 1972;
151Q da Independência e 84Q da
República.
EMíLIO G. MÉDICI

Aíireao Buzata
DECRETO N.O 71.056 AGOSTO DE

DE

31

DE

1972

Altera o Decreto n° 54.488, de 15 de
outubro de 1964, que dispõe sobre
o Reçuunnento de Acesso dos juncionúric-s públicos civis do Poder

Bxecutmo,

o Presidente da República, usando da' atr-ibuição que lhe confere o
artigo 81, item lII, da Constituição,
decreta:
Art. 1°. Ficam revogados o artigo
11 e alíneas e o artigo 13 e respectivos parágrafos, do Decreto número
54.488, de 15 de outubro de 1964.
Art. 2°. O artigo 12 e seu § 1° do
Decreto a que se refere o artigo an-

terior passam a vigorar com a se~
guinte redação:
"Art. 12. A classificação dos
cand .datos. para efeítc de nomeáção, será feita mediante a prestação ce provas práticas, compreendendo a execução de tarefas
típicas do cargo para o qual se
deva -ealizar o acesso, conforme
as respectivas especificações de
classe.
§ 1-. Nos casos de acesso concorrente, o grau de habilitação será apurado em conjunto, devendo os funcionários ser submetidos às mesmas provas práticas".
Art. 3°. O presente Decreto entrara em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 31 de agosto de 1972;
151° da Independência e 84° da
República.
EMíLIO G. MÉDICI

Alfredo Buzaid
Adalberto de Barros Nunes
Orlando Geisel
Mário Gibson Barbozá
Antônio Delfim Netto
Mario JJavid 'Andreazza
J..J. F.
Oirne Lima
Jarbas G. Passarinho
Júlio. Barata
J. Araripe Macêdo
Mário Lemos
Marcus Vinícius Pratini de Moraes
Antônio Dias Leite Júnior
João Paulo dos Reis Velloso
José Costa Cavalcanti
Hygino C. Ooreetti

DECRETO N." 71.057 SETEMBRO DE

1972

DE

1 DE

De~lara

de utilidade pública, para
Ims de desapropriação, o imóvel que
menciona, necessário ao Ministério
do Exército.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o Meigo 81, item lIl, da Constituição, de-

creta:
Art. L" E' declarado de utilidade
publica, para fins de desapropriação.
de acordo com o Artigo 6.° combinado com o Artigo 5.°, alínea a. do Decre..
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to-lei n.e 3.365, de 21 de junho de
1941, o imóvel constdtuído de terreno
eom 2.700.000 metros quadrados e res-

pectivas benfeitorias, denominado Farenda Jardim, situado no Dietrf to de
êapupara, Municlpío de Marang.iapeCE, de propriedade do Sr. Jaime :\Ugusto da Silva e sua mulher.
Art. 2.° O imóvel a que se refere o
artago anterior destina-se ao Minístécio do Exército.
Art. 3.° Fica o Mlnlstérlo do Exêrcito autorizado a promover a desaproprtaçâo em apreço, correndo as respectivas despesas à conta dos recursos próprios daquele Ministério.
Art. 4.° O presente Decreto entrará.
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em centrá..
no.
Brasília, 1 de setembro ae 1972;
151.° da Independência e 84.° da
R.epública.
EMíLIO G. MtoICI
Orlando Getsel

DECRETO N° 71. 058 SETEMERO

DE

DE 1 DE

1972

Autoriza o Serviço do Patrimônio da
União a aceitar a doação do ierrena que menciona, situado na M'/!,nicipio de cometa, Estado ao Pará.

tiga 81, item 111, da Constituição, e
de acordo com OS artigos 1.165 e 1.180
do Código Civil, decreta:
Art. 1° Fica o Serviço do Patrimônio da União autorizado a aceitar a
doação que, de acordo com a Lei número 253, de 26 de maio de 1969, e
Decreto ne 1, de 27 de maio de 1969,
retificado pelo de nv 43, de 19 de outubro de 1970, a Prefeitura Municipal
de Cameta. no Estado do Para, quer
fazer à União Federal de um terreno
com a área de 7.920,Oom2 (sete mtl
novecentos e vinte metros quadrados);
situado na Praça Deodoro da Fonseca,
naquele Município, de acordo com os
elementos constantes do processo protocolizado no Ministério da Fazenda
50b o n« 17.237, de 1971.
Art. 2° O terreno mencionado no
artigo 1° se destina à instalação, pelo
Ministério do Exército, de Tiro de
Guerra e residência do respectivo
lnstrutor.
Art. 3° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário,
Brasília, 1 de setembro de 1972;
151° da Independência e 84° oa
República.
EMíLIO G. MÉDICI

Orlando Geisel
Antônto Delfim Netto

O Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o ar-

DECRETO

N.o

71.059 -

DE

1 DE SETEMBRO DE 1972

Abre a: Justiça do Trabuüio err, favor de diversos Tribunais Regionais, o
credito suplementar de Cr$ 21.529.300,00, para reforço de dotações consignadas no vtgente Orçamento,

o Presidente d~ República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IIl, da Constrtuíçâo. e da autorização contida no artigo 6.° da
Lei n.« 5.754, de 3 de dezembro de 1971, decreta:
Art. 1.0 Ftca aberto à Justiça do Trabalho, em favor de diversos Tribunais Regionais. o crédito suplementar no valor de Cr$ 21.529.300,00 (vinte e um milhões, quinhentos e vinte e nove mil e trezentos CrUz.eiTOS), para
reforço de dotações orçamentárias consignadas ao subanexo 08.00, a saber:
Cr$
08.00 -

1,00

JUSTIÇA DO TRABALHO

Tribunal Regional do Trabalho da P Região
Processamento df' Causas Trabalhistas na
Guanabara. Rie de .janerro e Espírito Santo
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - Vencimentos e vantagens Fixas
.
02 - Despesas variáveis . .
"
,.

08.02 0802.0106.2004 -

3.2.3.3 3.2.5.0 -

Satárfo-Famíüa .•••.....................

Contríbuiçôes de Previdência Social ,

.

3.733.200
594.000
52.500
18.000
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0802.0307.2005 3.2.3.1 08.03 0803.0106.2006 -

Pagame-nto de Inativos
Inativos
'I'rmunar Regtcnal do Trabalho da 2." Regrão
processamento de Causas Trabalhistas em
o

••••

,

743.000

••••••••••

Sàc Paulo, Paraná e Mato Grosso
3.1.1.1 -

01 02 -

Pessoal Civil

vencimentos e Vantagens Fixas
Despesas vanévc,s . . .

2.841.000
166.600
63.000
3.500

.
.

3.2.3.3 - Salàrro-Eamiha
.
3.2.5.0 - Comribuiçóes de Previdência Social
.
a
08.04 -- Tribunal Regíona; do Trabalho da 3. Regrão

0804.0106.2008 -- Processamento de Causas Trabalhistas em
Minas Gerais, Distrito Federal e Goiás
3.1.1.1 - Pessoal Civil
UI - vecrmentos e Vantagens Fixas . .
.
02 -

Despesas Variáveis . .

3.2.3.3 -- Baíárro-Fanülia
3.2.5.0 -- Contribuições de Previdência Social
OS04.0307.2009 -

3.2.3.1

~
~.

3.2.:L3
OS.05 -

0805.0106.2010 3.1.1.1 -

Inativos . .

.

.

Despesas Vartáveis . .

~

.
.

Balá'no-Famílía

.

Contr.buiçôes de Previdência Social
Pagamento de Inativos
In'ttlvoS.
.
'"

.

Salário-Família

Tribunal Regional

08.06

126.600
2.200

Pessoal Clvtt

Vencimentos e Vantagens Fixas . .

3.2.3.3

.

Sal:àTio-FamHiol
.
Tribunal Regional do Trabalho da 4.a Região
Processamento de Causas Trabalhistas no
Rio Grande do Sul e Santa Catarina

02 -

0805.0307.2U11 3.2.J.1 -

.

2.087.400
476.100
48.000
25.000

Pagamento de Inativos

Cl 3.2.3.3 3.2.5.0 -

.

..

'"
do Trabalho da 5.a Re-

4.427.800
426.600
20.000
24.600
538.000
3.000

gfao

0806.01 1)6.2012

~

3.1.1.1 01 -

3.2.3.3 :L2.5.0 0806.030? .2013 -

3.2.3.3 08.07 OSU7.0106.2014 3'.1.1.1
01
:L2.3.3
3.2.5.0
0807.0307.2015

-

3.2.3.1 08.08 080S 0106.2016 -

Processamento de Causas Trabalhistas na
Bahia e Sergipe
Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas
.
Salàrto-Famtlra
..
Oont.nbuiçóes doe Previdência Social
.
Pagamento de Inativos
Saíàrfo-Famíha

.

'I'rfbuna: Regional do Trabalho da 6.a RegIM
Processamento de Causas Trabalhistas em

Alagoas. Pernambuco, Paraíba e Rio Grande
do Norte
Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas
.
Satarro-Famíha
,
Contrruuíçóes de Previdência Social
.
Pagamento de Inativos
Inativos
.
Tribunal Regfona, do Trabalho da 7.a Região
Processamento de Causas Trabalhistas no
Ceara, Piam e Maranhão

1. 950.000
28.000
15.000
4.000

2.100.000
35.000
42.000
150.000
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:3.1.1.1 02 -

Pessoal Civil
Despesas V".rÜwe15 . .

~.2.::l.3

Sarárío-Famíha

-

.

.••.............••.••...

3.2.5.0 08.0U -

Contrcbutçóes de Previdência Social
Tribunal Regtonat do Trabalho da 8.° Regtáo

0809. 01U6.2018 -

Processamento de Causas Trabalhistas no
Para e Amazonas
Pessoal Civil
vencrmemos e Vantagens Fixas
,
Despesas vartaveis . .
.

3.1.1.1 01 02 :.:3. 2.::l.::; -

0809. D307. 2019 3.2.3.3 -

8a1a1';'0-Família

• • .••...................

188.000
10.000
25.000

525.000
22.000
13.000

Pagamento de Inativos
Salàrto-Fumíha

.•......................

2.200

Tetal
21.529.300
Art. 2.0 Os recursos necessártos à execução deste Decreto decorrerão
de anuraçáo parcial de dotações orcamentartas consignadas no vigente 01'çamcnto aos subanexos as.O'3 e 28.00, a saber:
Cr$ 1.00
08.00 08.06 -

Atrvidaue 3.2.3.1 -

JUSTIÇA DO

~'RABALHO

'I'rtbunal Reg.ocar

gtâo

do Trabalho da 5." Re-

0806 .03F7 .2013

Inativos

.

28.00 -

E!'-'CARGOS GERAIS DA UNIãO

28.02 -

Recursos sob Supervisão do Ministério do

15.000

PÜ1l1Cj8Jnenw e Coordenação Geral
Atividade 3.2.6.0 -

2802.1800.2003

Reserva de Contingência

.

21.514.300

Total . .
21. 529.300
Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposíçõe-, em contrario.
Brasília, 1 de setembro de 19n; 151. 0 da Independência e 84.0 da Re.l\.7L.

3. 0

putntca.
EMtLIO G. MÉDICI

Alfredo Buzaid
Antbmo Delfim Netto
João Paulo dos Reis VeUoso

DECRETO N° 71.060 -

DE

1 DE SETEMBRO DE 1972

Abre ao Ministério do Planejamento e Coordenação Geral em favor de diversas unidades orçamentárias o crédito suplementar de Cr$
2.305.000,00 para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento.
<

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81, Item IH, da constituição e. da autorízaçao contida no artigo 69
da Lei nc 5.754, de 3 de dezembro de 1971, decreta:
Art. 10 Fica aberto ao Ministério do Planejamento e Coordenação Geral, em favor de diversas unidades orçamentárias, o crédito suplementar
no valor de Cr$ 2.305.000.00 (dois milhões. trezentos e cinco mil cruzeiros),
para reforço de dotações orçamentárias consignadas ao subanexo 23.00, a
Saber;
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Cr$ 1,00
23.00 23.01
2301.0108.2002
3.1.1.1
02
3.1.4.0

-

23.02 2302.0101.2003 -

MIN1ST"'R10 DO PLANEJAMENTO
COORDENAÇÃO GERAL

E

Gabinete do Ministro
Coordenação da Reforma Administrativa
Pessoal Civil
Despesas Variáveis ...........•..........•.
Encargos Diversos ................•........

30.000
100.000

Secretaria Geral
Cooperação Econômica e Técnica Interna-

cional
3.1.1.1
02
2302.0104.2004
3.1.1.1
02
2302.0108.2005

-

3.1.1.1
02
3.2.5.0
2302.0108.2006

-

3.1.1.1
02
23.04
2304.0101.2012
3.1.1.1
02
4.1.3.0
4.1.4.0
23.06
2306.0809.2014

-

Pessoal Civil
Despesas Variáveis
.
Missões Oficiais no Exterior
Pessoal Civil
Despesas Variáveis ..........•.............
Coordenacâo e Planejamento Geral, Setorial

20.00U

e Intersetorial

3.1.3.1 -

Pessoal Civil
Despesas Variáveis .................•.....•
Contribuições de Previdência Social
.
Coordenação e Supervisão da Programação
Orçamentária
Pessoal Civil
Despesas Variáveis
.
Diretoria de Administração
Coordenação dos Serviços Administrativos
Pessoal Civil
Despesas Variáveis
.
Equipamentos e Instalações
.
Material Permanente
.
Divisão de Segurança e Informações
Assessoria Relacionada à Segurança Nacional
Remuneração de Serviços Pessoais
.

600.000
10.000

4Uu.000

400.000
515.00U
100.000

30.000
2.305.000

TOTAL

Art. 20 Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão de
anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigente Orçamento aos subanexos 23.00 e 28.00, a saber:

Cr$ J,OO

23.00 - M1NIST"'RIO DO PLANEJAMENTO
COORDENAÇÃO GERAL

E

23.01 - Gabinete do Ministro
Atividade - 2301.0104.2001
3.2.7.6 - Pessoas
................•.................
Attvtdade - 2301.0108.2002
3.1.3.1 - Remuneração de Serviços Pessoais
.
3.2.7.6 - Pessoas
............•.............
23.02 - Secretaria Geral
Atividade - 2302.0101.2003
3.2.7.6-Pessoas
.................................•
Atividade - 2302.0108.2005
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas
.
3.2.7.6 - Pessoas
.................•..........•....•
Atividade - 2302.0108.2006
3.1.1.1 - Pessoal Civil
Dl - Vencimentos e Vantagens Fixas •.......•
3.1.3.1 - Remuneração de Serviços Pessoais •••••.•.
3.2.7.6-Pessoas
..............•......•••.•......••
23.04 - Diretoria de Administração
0

•••••••

32.400
150.000
10.000
5.000
561.900
40.000

517.800
300.000
35.000
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Atividade - 2304.0101.2012
3.2.7.6-Pessoas ............................•......
23.05 - Inspetoria Geral de Finanças
Atividade - 2305.0107.2013
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas
.
3.2.7.6 - Pessoas
.
23.06 - Dívisão de Segurança e Informações
Atividade - 2306.0809.2014
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01- Vencimentos e Vantagens Fixas
.
3.2.7.6 - Pessoas
.
28.00 - ENCARGOS GERAIS DA UNIãO
28.02 - Recursos sob Supervisão do Ministério do
Planejamento e Coordenação Geral
Atividade - 2802.1800.2003
3.2.6. O - Reserva de Contingência
.
TOTAL

157.700

35.000
5.000

144.900
10.000

300.300

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

2.305.000

Art. 3° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, -e-

vogadas as disposições em contrário.

Brasfüa, 1 de setembro de 1972;

República.

151° da

Independência

e

840 da

EMíLIO G. MÉDICI

Antônio Delfim Netto
J eco Paulo dos Reis Velloso

DECRETG

N."

71.061 -

DE

1

DE SETEMBRO DE

1972

Abre ao Mmieterío do Interior em favor da Secretaria Geral _ Entidades
Supervisionadas, o crédito simtementar de Cr$ 6.000.000,00, para reforço
de dotação consignada no oiqente Orçamento.

o Presidente da Repubnca, usando da atrtbuíçâo que lhe confere o artigo 81, item IH, da Consí.ítuíção e da autorização contida no artigo 6.0 da
Lei n.v 5.754, de 3 de dezembro de 1971, decreta:
Al"t. 1." Ftca aberto ao Mímstérío do Interior, em favor da Secretaria
Geral ~ Entidades Supervtsíonadas. o crédito suplementar no valor de ....
Orê 6.000.000,00. (seis milhões de cruzeiros), para reforço de dotação orçamentária consignada ao subanexo 19.00, a saber:
Cr$ 1,00
19. ou - MJNJSTeRIO De INTERIOR
19.03 -- Secretaria Gerai Entidades Supervisionadas
1903.0206.1037 - Projetos a Cargo do Departamento Nacional
de Obras Contra as Secas
3.2. ri• 2 - Entidades Federais
4.3.3.0 - Auxilias para. Obras Públlcas . .

6.000.000

Art.2.0 0.3 recursos necessàrtos à execução desde Decreto decorrerão de
anulação parcial de dotação orçamentária consignada no vigente Orçamento ao subanexo 28.00, a saber:
28.00 28.02 -

ENCARGOS GERAIS DA UNIãO

Recursos sob Supervisão do Ministério do
Planejamento e Coordenação Geral
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Projeto -

2802. '!8UJ.IG17
Serviços em Regime de Programação Especial . .
6.000.000
3.° O presente crédito, no Orçamento próprio do Departamento

4.1.2.0 Art.

Nacional de Obras Contra

<J,S

Secas obedecerá à seguinte programação:
Cr$

59.00 -

1,00

MINISTSRIO DO INTERIOR

59.01 -

Departamento Nacional de Obras Contra

5901.0206.1004 -

as Secas
Agropecuária
Promoção e Extensão
Projetos Integrados de Valorização Agrícola

em Areas Secas. inclusive Reflorestamento.
6.000.000
Art. 4.° Est-e Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília. 1 de setembro dr, 1972; 151.° da Independência e 84,<> da. Republica.
EMiLIO G. MEDICI
Antón2D DeU2rn Netto

João Paulo dos Reis VeUoso
Jose Costa cavalcanti

DECRETO N° 71.062 -

DE

1

DE SETEMBRO DE

1972

Abre à Presidência da República, em favor do Gabinete da Preeuiêncía da
República, o credito suplementar de Cr$ 500.000,00, para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento.

o Presidente da República, usando da atrfbulçâo que. lhe confere o
artigo 81, item IH, da Constituição, e da autorização contida no artigo 60
da Lei no 5.754, de 3 de dezembro de 1971, decreta:
Art. 1.0 Fica aberto a Prestdêncâa da República, em favor do Gabinete
da Presidência da República, o credito suplementar no valor de Crê .. •
500.000,00 (quinhentos mil cruzeiros). para reforço de dotações orçamentárias consignadas ao subanexo 11.00, a saber:
c-s 1,00
11. 00 - PRESIDSNCIA DA REPúBLICA
11.01 - Gabinete da Presidência
1101.0104.2001 - Assessoria Presidencial
3.1.1.0 - Pessoal
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas
.
80.000
250.000
..
02 - Despesas Variáveis
3.1.1.2 - Pessoal Militar
02 - Despesas Variáveis
.
170.000
TOTAL

500.000

Art. 20 Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão de
anulação parcial de dotação orçamentária consignada no vigente Orçamento ao subanexo 28.00. a saber:
Cr$ 1,110
28.00 - ENCARGOS GERAIS DA UNIAO
28.02 -

Recursos sob supervisao do MInistério do
Planejamento e Coordenação Geral
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Atividade -

2802.1800.2003

Reserva de Contingência
500.00U
Art. 30 Este Decreto entrara em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 1 de setembro de 1972; 1510 da Independência e 840 da
:i.2.o.0 -

.aepuonca.

EM!LIO G. MÉDICI
António Delfim Netto
João Paulo dos Reis Velloso
João Leitão de Abreu

DECRETO N.<:- 71.063 -

DE 1 DE SETEMBRO DE 1972

Abre ao Ministério da Justiça. em favor do Departamento de Polícia Federal,
o crédito suplementar de Cr$ 8.170.000,00, para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento.

o Presidente da República. usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item lII, da Consttturçâo, e da autorização contida no artigo 6.0 da
Lei n,» 5.754, de 3 de cezembro de 1971, decreta:
Art.. 1.0 Fica aberto ao Mmístério da Justiça, em favor do Departamento de Policia Federa" o creciírc suplementar no valor de Cr$
.
8.170.000,00 (oito mühões e cento e setenta mil cruzeiros), para reforço de
dotações orçamentàrtas cona.gnacías ao subanexo 20.00, a saber:
20.00 -

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA

Cr$

1.00

Departamento ue Policia Federal
Coordenação e Manutenção do Policiamento Federal
Pessoal Civil
.
6.430.000
01 - \: encímentos e Vantagens Fixas "
02 - Despesas va.neveís ,
,
.
1. 560.000
3.2.3. O -- Transferências de Assistência e Previdência
Social
180.000
:L2.3.3 - Salátto-Famtha
20.14 -

2014.0812.2017 3.1.1.1 -

Total........................
8.170.000
Art. 2,0 Os recursos necessártos à execução deste Decreto decorrerão
de anulação parcial coe cotação o.camentàríaiconslgnada no vigente Orçamonto ao subanexo 28.00. a saber:
Cr$
28.00 -

1,00

ENCARGOS GERAIS DA UNIAO

sob Supervisão do Ministério do
Planejame-nto e Coordenação Geral
Atividade -- 28ü~ .1800.2003
3.2.6.0 - Reserva de Contingência
,.,.
8.170.000
Art. 3.0 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogactas as disposições em contrário.
Brasnía, 1 de setembro cte Ul72; 151.0 da: Independência e 84.0 da Re28.02 -

ReCUTSOS

púbtíca .

EMíLIO G. MÉDICI
Alfredo B~lzaid
Antônio Delfim Netto
Joâo Paulo dos Reis Velloso
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DECRETO N° 71.064 -

DE

1

DE SETEMBRO DE

1972

Reabre, na forma do § 4°, do art. 62, da Constituição, pelo saldo apurado
em 31 de dezembro de 1971, o crédito especial aberto pelo Decreto
n° 69.758, de 10 de dezembro de 1971.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artlgo 81, item lU, da Constituição, e tendo em vista o disposto no § 4° do
art. 62, da Constituição, decreta:
Art. 10 Fica reaberto ao Ministério da Educação e Cultura, em favor
do Departamento de Assuntos Universitários, pelo saldo apurado em 31 de
dezembro de 1971, no valor de Cr$ 74.489,00 (setenta e quatro mil, quatrocentos e oitenta e nove cruzeiros), o crédito especial aberto pelo Decreto
no 69.758, de 10 de dezembro de 1971, para atender a despesa a seguir discriminada:
Cr$ 1,00
16.00 -

MINISTl>RlO DA EDUCAÇãO
TURA

E

CUL-

15.18 1518.0906.2096 -

Departamento de Assuntos Universitários
Administração e Manutenção do Ensino da
Faculdade de Medicina do Triângulo Mineiro-Uberaba
3.1.5.0 - Despesas de Exercícios Anteriores
74.489
Art. 20 Este Decreto entrará em vigor na. data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.
'
Brasífía, 1 de setembro de 1972; 1510 da Independência e 84° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Antonio Delfim Netto
Jarbas G. Passarznho
João Paulo dos Reis Velloso

DECRETO N." 71.065 -

DE

1

DE SETEMBRO DE

1972

Abre ao Ministério da Educação e Cultura, em favor de Diversas Unidades,
o crédito suplementar de Cr$ 7 .603.200,00, para reforço de dotações consignadas no uiqente Orçamento.

o Presidente da Repúbnca, usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item lU, da Constrtuiçãc. f' da autorização contida .no artigo 6.° da
Lei n." 5.754, de 3 de dezembro de 1971, decreta:
Art. 1.0 Fica aberto ao Ministério da Educação e Cultura, em favor
de Diversas Unidades, o crédito suplementar no valor de Cr$ 7.603.200,00
(Bete milhões, seiscentos f' três mil e duzentos cruzeiros), para reforço de
cotações orçamentáTias consignadas ao subanexo 15.00, a saber:
Cr$
15.00 -

1,00

MINISTERlO DA EDUCAÇãO E CULTURA

15.02 - Secretaria Geral
1502.0108.2003 - Coordenação e- Planejamento Setorial
4.1.3.0 - Equipamentos e Instalações
.
4.l,d.O - Material Permanente
.
15.03 - Secretartn Geral - Entidades Supervisiona-

260.500
39.600

das

1503.0911.1009 3.2.7.2 08 -

Projeto a Cargo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
Entidades Peueraís
Diversas . .
.

2.573.400
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Inspetoria Geral de Finanças

15.06 1506.0107.2023
4.1.4.0

Coordenação e Controle Financeiro
Material Permanente

.
DIVLSâo cc Segurança e Informações
Assessoria Relacíonada à Segurança Naclo-

35.000

3.1.3.1
Remuneração ue Serviços Pessoais
.
3.1.3.2
Outros Servíços de Terceiros
.
3.1.4 O
Encargos DIversos . .
..
':f.1.3.0 - Equrpamentos e Instalações
.
15.09 - Conselho Feuerar de cultura
1509.0901.2026
Oooruenaçáo e Fiscalização das Atividades

65.000
20.000
85.000
100.000

I5.0?
1507.0809.2024

na,

Culturais

Matéria. de Consumo

&.1.2.0

.

20.000
260.000
10.000

Outros Serviços de Terceiros
.
Equrpamentcs [, Instalações
.
15.15 - Deparuamentc etc Apoio
1515.09U1.203!:J - .acrmmstração do Departamento
ô.1.3.2 -- Outros Sf:l:V~Ç(JS de Terceiros
.
1515.0910.2046 - Asststencta a Educandos e Incentivos às Ativiuades Extra- Escolares
,).1 3.~
4.1.3.0

715.000

J.2.7.9-D'versas
_
.
'i.3.5.0 - Auxílios para Material Permanente
.
1515.o!HO.2U5!J - Assrstencia Financeira a Inst.ituiçóes Educacronais 2 co F.ns Comunitários
Subvenções 8cclal!>.

3.<l.1.0
.t' .18

.

.

Depar tame-nto de Assuntos Universitários
Acrmmstraçao e Manutenção do Ensino Escon, Federa. de Engenharia de Itajubà
Material rte Consumo . .
.
Outros PE:r1/lç0.:' de Terceiros
.

1518.0906.209::5
:1.1.2. U
0.1.3.2 4.1 :1.O

Jãquipamentcs e Instataçoes

1:).19

.

Departamento de Assuntos Universitários Errtioactes Supervísíonadas
Atrvícaoe a Cargo da Universidade Federal
do Rio Grande do Norte

t519.0906.212'1-

Entídao cs Federais
03 - Outro., C'usteios

3.2. '1.2

1519.09.06.2179 -

3.2 -r.o U3 -

..

700.000
134.800
1.300.000

75.000
140.000
150.000

.

350.000

Auvius c» a Cargo da Fundação Universidade Federal de Viçosa
Functaçoes Jns.ntuídas pelo Poder Público
Outros Custe'<.."
. . . . . . .. . .......••......

550.000
7.603.200

Total

2." ÜS recursos necessarros a execução deste Decreto decorrerão
ce amnaçao o..rcia de eotacoe. orçamentárras consignadas no vigente Orçamento '~<'J subanexo 15.üD. -j saber;
o-s 1.00
In.OU
MINIB'f'ERlO DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Art.

15

Consetno Federal de Cultura
1509. UfH)J .:!G2B

U~

s.nvmace
J.
•S

i.

1:1

Remuneruçac de Serviços Pessoais

I

.
.

a. I. U - Buovencões Socíaís

Materta Permanente
15(!!:l .091.í .20311
Eunvencoes Sociais

4.1.4.0
.A.lJV10aae

:;. a.r .0
s . 3. '1 '1-

"'

l~.l:>

-

D_vf"rsas
Outras "ontcmuições
Departamento de Apoio

.

12.200
9.800
10.000
178.000
80.000
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1515.0910.20~~

Material de Consumo

.

Remuneração de Serviços Pessoais
Encargos Diversos
Equipamentos e Instalações
Materra, Permanente
Auxílios p8.'Ta Equipamentos e Instalações

.
.
.

o

150.000
120.000

80.000
134.800

1515. C91U 205(,

Auxihos p4r~) Equipamentos e Instalações
Auxníos para Material Permanente
Departamentc de Ensino Fundamental

Projeto -

15::;2.0904 J O:i5

4.1.4.0 15.25 -

Material Permanente
Instttuto Nacional do Livro
152b. 0910. J 001

projeto -

••••••

126.800
365.00D

612.000
561.200

.

3.478.000

4.1.4.0 -- Material Permanente

1.685.400

Total •

7.603.200

art.. S." O presente crértrtc nos orçamentos próprios do Fundo Nacio...
naí ne Desenvolvimento da Ertucaçâo, da Universidade Federal do Rio Gran...
ce do Norte e da Fundação Universidade Federal de Viçosa, obedecerá a se ..
guínte programação:
55.0D 55.0~

-

5502.0911.102u -

MINT8'11':P.JO DA EDUCAÇAO E CULTURA

- Enttdaoes. Supervisionadas Fundo Nactonal de Desenvolvimento

Ecucação

crs

1,00

da

Oontrfbutção de: Brasil para o Fundo Multilateral de Conselho Interamertcano Cultural
da, üEA.,

,',....................

2.573.400·

55.29 -- Umverstdade Federal do Rio Grande do Nor-

te
552~LOgU5.20Ul

- Admmístraçãc e Manutenção. do Ensino ... ,
55.55 - Fundação Ur.íversldade Federal de Viçosa
556;;.0906.2001 -- Artmírust.raçãc. e Manutenção do Ensino....

350.000·
550.000

Art. 4. 0 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, re...
cegadas as disposições em ccntràrío.

Brasüía, 1 de setembro de 1972; 151.0 da Independência e 84.0 da Republica.
EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio Deljin~ Netto
Jarbas G. Passarinho
João Paulo dos Reis tzczzcso

DECRETO N° 71.066 -

DE

1

DE SETEMBRO DE

1972

Abre a Encargos Gerais da União - Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda o crédito suplementar de Cr$ 40.092.636,00 para retorçode dotação consignada no vigente Orçamento.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição, e da autorização contida no artigo 6 0
da Lei na 5.754 de 3 de dezembro de 1971, decreta:
Art. 10 Fica aberto a Encargos Gerais da União - Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda o crédito suplementar no valor de Crg
40.092.636,00 (quarenta milhões, noventa e dois mil e seiscentos e trinta e.
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seis cruzeiros), para reforço de dotação orçamentária consignada ao subanexo 28.00, a saber:
Cr$ 1,00
28.00 - ENCARGOS GERAIS DA UNIAQ
28.01 - Recursos sob Supervisão do Ministério da
Fazenda
2801.1800.2012 - Encargos de Exercícios Anteriores
3.1.5.0 - Despesas de Exercícios Anteriores
40.092.636
Art. 2° Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão de
anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigente Orçamento ao subanexo 28.00, a saber:
Cr$ 1,00
28.00 - ENCARGOS GERAIS DA UNIÃO
28.01 - Recursos sob Supervisão do Ministério da
Fazenda
Atividade - 2801. 0107.2004
3.2.4.1 - Juros da Dívida Pública
01 - Fundada Interna
.
34.092.636
Atividade - 2801.0107.2006
3.2.4.1 - Juros da Di vida Pública
02 - Fundada Externa
.
6.000 000
TOTAL

40.092.636

Art. 3° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 1 de setembro de 1972; 151° da Independência e 84° da
República.
EMÍLIO G. MÉDIcr

Antônio Delfim Netto
João Paulo dos Reis Velloso

DECRETO N.O 71

Gfi'j -

DE

1

DE SETEMBRO DE

1972

Abre à Justiça do l'rabalho em javor do Tribunal Regional do Trabalho da
3.8; Região o crédito suplementar de Cr$ 30.000,00, para retorço de do...
tacao consignada no mçente Orçamento.

O Presidente da Repúblíca. usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição e da s.utorízaçâo contida no artigo 6.° da
Lei D.O 5.754, de 3 de dezembro de 1971, decreta:
Art. L? Fica aberto à Justiça do Trabalho, em favor do Tribunal Regional do Trabalho da 3.a Regfâc c crédito suplementar no valor de
.
Cr$ 30.000,00 (trinta mil cruzeíros i _ para reforço de dotação orçamentária
consignada ao subanexo 03.00, a saber:
Cr$ 1,00
OS.OO - JUSTIÇA DO 'TRABALHO
n8.04 - Tribunal Regional do Trabalho da 3.a Região
0804.0106.2008 - Processamento de Causas Trabalhistas em
Minas GEraIS Drstrrto Federal e Goiás
3.1. 3.2 - outros Serviços ao? 'I'erceiros
30.000
Art. 2.° O.') recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão
de anulação parcial de dotação orcamentárta consignada no vigente Orçamentoao subanexo 08.00, a saber:

ATOS DO PODER ExECUTIVO

08.00
08.04
Atividade
3.1.5.0

--

JUS'I'IÇA DO TRABALHO
'I'rtbunai Reg.ona I do Trabalho da 3." Região
0804. ü106. 2008
Despesas de Exercícios Anteriores
.

crs

1,00

30.000
Art. 3.° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as dísposíções em contrário.
Brasíha, 1 de setembro de 1972; 151.° da Independência e 84.° da
República.
EMiLIO G. MÉDICI

Alfredo Buzaid
4ntónw Delfim Netto
João Paulo dos Reis venoso

DECRETO N° 71.068 -

DE

1

DE SETEMBRO DE

1972

"O Ministério dos Trans'Oortes Entidades Supervisionadas, em favor do
Departamento Nacional 'de Estradas de Rodagem, o crédito suplementar de Cr$ 359.006.000,00, para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento.

AOTf'

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe conf~re o artigo 81, item lII, da Constituição, e da autorização contida no artigo 6. da.
Lei n" 5.754, de 3 de dezembro de 1971, decreta:
Art. 1° Fica aberto ao Ministério dos Transportes - Entidades Supervísionadas, em favor do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, o credito suplementar de Org 359.006.000,00 (trezentos e cinqüenta
e nove milhões e seis mil cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias consignadas ao sunanexo 67.00 a saber:
1.00
67.00 - MINISTl'lRIO DOS TRANSPORTES
ENTIDADES SUPERVISIONADAS
67.04 - Departamento Nacional de Estradas de
Rodagem
6704.1604.1003 - Reequípamento e Instalação dos Serviços
de Manutenção e Fiscalização Rodoviárias
7.703.000
(IULCLG)
..
6704.1604.1007 - Conservação e Segurança do Tráfego lT.R.
32.000.000
única)
..................................•
6704.1604.1009 - Transferências à Empresa de Construção e
Exploração da Ponte Presidente Costa e
22.585.000
Silva
.
6704.1604.1102 - BR.I0l - Natal-Osório (IULCLG)
.
37.000.000
6704.1604.1120 - BR.120/265
Ubá-Viçosa-Ponte
Nova
3.700.000
(IULCLG)
.. ,
..
6704.1604.1135 - BR.135 - São Lüia-Rio de Janeiro
.
12.000.000
67U4.1604.1222. - BR.222 - Fortaleza-Pírtptrí
.
4.250.000
6704.1604.1263 - BR.262 - Vitória-Corumbá (IULCLG) ..
10.000.000
6704.1604.1267 - BR.267 - Lepoldína-Porto Murtinho ....
5.000.000
6704.1604.1282 - BR.282 - Florianópolis-São Miguel D'Oeste
16.000.000
6704.1604.1285 - BR.285 - Vacaria-São Borja ........•..•
38.000.000
6704.1604.1291 ~ BR.290 - Osório-Uruguaíana
(IULCLG)
58.000.000
6704.1604.1293 ~ BR.293
Pelotas-Uruguaíana ...•........
18.000.000
6704.1604.1304 - BR.304 - Boqueirão do Cesário-Natal ...
3.500.000
Q

c-s
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6704.1604.1316
6704.1604.1319
6704.1604.1343
6704.1604.1354
'.6704.1604.1365
6704.1604.1383
6704.1604.1462
6704.1604.1470
6704.1604.1472
6704.1604.1474
6704.1604.1476
6704.1604.1504
·6704.1604.1510
6704.1604.2002

-

BR.316 - Belém-Maceió ..•...............
BR.319 "- Manaus-Guajaramírim
.
BR.343 - Luis Correa-Bertolínia
.
BR.354 - Engv Passos-Cristalina
.
BR.365 - Montes Claros-Canal São Simão
BR.383 Conselheiro Lafaiete-São Sebastião .....•.............................
- BR.464 - Magé-8anta Cruz
.
- BR.470 - Itajaí-Lagoa Vermelha
' .
...:...... BR.472 - S. Borja-Barra do Quarai
.
- BR.474 - Barbacena-Aimorés •. ,
.
- BR.476 - Apiai-Porto União
.
- Obras Diversas
.
- Estudos e Projetos (rULCLG)
.
~ Administração e Coordenação da Execução
do Plano Nacional de Viação
.

11. 750,000
15,000,000
2.000.000
5.000.000
4.500.000
1. 000.000
5.000.000
900.000
5.000.000
6.500.000
2.800.000
24.695.000
5.300.000
1. 822'.O'JO

TOTAL

359.006.000
Art. 20 Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão de
anulação parcial de dotação orçamentária consignada no vigente Orçamento ao subanexo 67.00, a saber:
Cr$ 1,00
67.00 - MlNISTI:RIO DOS TRANSPORTES
ENTIDADES SUPERVISIONADAS

Departamento Nacional de Estradas de
Rodagem
Projeto - 6704.1604.1001
Projeto - 6704.1604.1030
Projeto - 6704.1604.1050
Projeto - 6704.1604.1060
Projeto - 6704.1604.1070
Projeto - 6704.1604.1116
Projeto - 6704.1604.1117
Projeto - 6704.1604.1154
Projeto - 6704.1604.1158
Projeto - 6704.1604.1163
Projeto - 6704.1604.1251
Projeto - 6704.1604.1272
Projeto - 6704.1604.1278
Projeto - 6704.1604.1324
Projeto - 6704.1604.1416
Projeto - 6704.16.041418 ...................................
Projeto - 6704.1604.1452
Projeto - 6704.1604.1467
Projeto - 6704.1604.1507
Projeto -- 6704.1604.1508
67.04 -

5.000.000
1. 985.000
9.895.000
6.544.000
1.250.000
19.215.000
2.335.000
28.624.000
9.450.000
3.393.000
1.500.0UO
2.500.000
500.000
5.800.000
250.000
1. 750.000
11.298.000
"2.500.000
7.000.000
238.217.000

359.006.000
TOTAL
Art. 30 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasflía, 1 de setembro de 1972;
República.
EMíLIO G. MEDICI
Antonio Delfim Netto
Mario David Andreazza
João Paulo dos Reis Velloso

1510

da

Independência

e

840

da

242

ATOS DO PODER EXECUTIVO

DECRETO NQ 71.069 S~BRO DE 1972

DE

4

DE

Autoriza o Governo do Estad/1 do

Pa~

raná a encampar os bens e i.nsta-

tações vinculados aos serviços pUblicoe de enerçia elétrica, no munieí~
pio de palmas, naquele Bsuuic, e da.

outras providências.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe contare o arti-

da Companhia Paranaense de Energia.
Elétrica, deverá requerer a concessão.
após efetivar-Se a encampacao restetante de sentença judicial transitada
em julgado.
Art. 69 Este Decreto entrará etn ;:'1·
gor na data da sua publicação, revcgadas as disposições em aontrárrc
Brasília, 4 de setembro de 1972;
1519 da Independência e 1j4;J da
República.

.;'0 81, item If'I, da constttutcão. de

MÉDICI

acordo com o artdgo 167 do Código de

EMÍLIO G.

águas e tendo em vista o que consta

Antônio Dias Leite Júnior

do processo MME número 602'.274-72,

decreta:
Art. 19 Fica autorizado o Governo
uo Estado do Paraná a 'encampar os
bens e instalações vinculados aos serviços públicos de energia elétrica exístentes no munícípto de Palmas, naquele Estado, de que é titular a Hidrelétrica Paraná S. A., ;]01' rorça doDecreto ns 48.037, de 5 de abril de
1960.
Art. 2'? Compete ao Gon"CTIQ do Es-

tado do Paraná o pagamento da índenízação dos bens e Instalações encampadoa, na forma da lei.
Art. 39 O Governo do Estado do Pa-

raná, após a imissão na posse doa bens
e instalações, administrará, dtretamente ou através da Companhia Parariaense de Energia Elétrica, os serviços
públicos de energia elétrica dQ mutucípio de palmas, até a outorga de concessao .

Parágrafo único. Durante a acministração provisória, a que

S8

refere

este artigo, serão utilizadas pela entídade administradora as tarifas fixadas
para a Companhia Paranaense de
Energia Elétrica.

Art. 49 Fica autorizado o Governe
do Estado do Paraná a proceder, diretamente ou através da Companhia
Paranaense de Energia -i!:létl'ica, ao:'!
melhoramentos e reformas capazes de
assegurar um adequado serviço ao município de Palmas.
Parágrafo único. A execução

das

obras, a que se refere este artigo, fica
condicionada à prévia aprovacào CIO.:!

respectivos projetos pelo Departamcnto Nacional de Águas e Energia Elétrica, do Ministério das Minas e Energia.
Art. 59 O Governo do Estado de Páraná, diretamente ou por ur'armédio

DECRETO W? 71.070 - DE 4 DE
SETEMBRO DE 1972

Concede indulto e comuta penas impostas a sentenciados pTimário8 e
dá providência-s correlatas.
O presidente da República, usando
da atríbuíção que lhe confere o artigo 81, item XXII, da Constituição,
e artigo 734, parte final, do Código
de Processa Penal e,
Considerando que o transcurso CIO
sesquicentenário da
Independência
constituí um dos acontecimentos mais
importantes da história oátría;
Considerando que é da tradlçac brasileira e do sentimento nacional a con,
cessão de indulto e a comutação de
penas ao ensejo de comemorações de
tal magnitude, decreta:
Art, 19 Consideram-se indultados os
sentenciados primários deftmtívamente condenados a penas prívatwas de
liberdade até quatro anos e que tenham efetivamente cumprido, com boa
conduta prisional, até o dia 7 de setembro do corrente ano, no mínimo,
um terço da pena imposta,
§ 19 O benefício previsto neste artigo se estende à pena pecuniária,
cumulativamente imposta na sentença, não abrangendo, contudo, as penas
acessórias.
§ 29 Aplicada a medida de segurança, a concessão do indulto ficará subordinada à veríficaçâo da cessaçác da
periculosidade.
Art. 29 São comutadas as penas prt,
vatívas de liberdade definitivamente

°
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impostas aos sentenciados primários,
que tenham cumprido até o dia sete
de setembro do corrente ano, iceie oe
um terço da condenação, com boa conduta prisional, na seguinte proporção:
I - Um terço, 8IOS condenados a
mais de quatro e até seis anos;
II - Em um quarto, aos condenados a mais de seis e até quinze anos;
lI! - Em um quinto, aos condenados
a mais de quinze anos.
Art. 39 Este decreto não abrange 00
condenados pela prática de crime:
I -

Contra a segurança nacional;

Definido no artigo 281 e seus
parágrafos, do Código Penal, com a
nova redação dada pelos a-rtigos 22 e
23 da Lei nv 5.726, de 29 de outubro
de 1971, quando referida ;.::'1.. sentença
a sua condição de traficante.
II -

Art. 49 Caberá aos Conselhos Penttencíárfos, de ofício ou por provocacão de qualquer interessado. ver'ífícaa
quais são os sentenciados abranaidos
por este decreto, emitindo, desde logo,
parecer de que trata o artigo 736 do
Código de Processo Penal, que será
remetIdo ao Juiz da Execução, para os
fins previstos no artigo 738 co mesmo
·Código.
Parágrafo úntco Os dirigentes dos
estabelecimentos prisionais encamínharâo aos conselhos penitencíàrros
relação dos sentenciados abrangidos
pelo presente decreto, prestando, desde logo, informações circunstancíadas
sobre o comportamento de cada um.
Art. 59 Quando se tratar de condenados pela Justiça Militar, que não
estejam cumprindo pena em estabelecimento penal civil, o parecer do Conselho Penitenciário será substituído
pela ínformaçâo da autoridade sob
cuja custódia estiver o preso.
Art. 69 Este Decreto entrará em vígor na data de sua publicação.
Brasília, 4 de setembro de 1972;
151Q da Independência e 84° da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Alfredo Buzaid

DECRETO N9 71. 071
SETEMBRO DE

-DE

11 DE.

1972

Redistribui cargos, com os respectivos
ocupantes, e dá outras providencias.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição, e
tendo em vista o que dispõe o artigo
99, § 2°, do Decreto-lei nc 200, de 25
de fevereiro de 1967, decreta:
Art. 19. Ficam redtstríbuídos, com
os respectivos ocupantes, na forma
abaixo indicada, os seguintes cargos:
I - Do Quadro de Pessoal - Parte Permanente - do Ministério da
Saúde para idênticos Quadros e Parte
do Ministério da Educação e Cultura:
um cargo de Conservador de Museu,
código EC-601.21.B. ocupado por Es~
meralda Peçanha de Paiva Coelho;
II - Do Quadro de Pessoal - Parte Permanente - do Ministério da
Fazenda para o Tribunal Regional do
Trabalho da lI!- Região. um cargo de
Oficial de Administração, código AF~
201. 14.B, ocupado por Maria Izabel
Nunes Breckenfeld. mantido o regime
jurídico da servidora;
III - Do Quadro de Pessoal - Parte Suplementar - do Ministério do
Trabalho e previdência Social para
Idêntico Quadro - Parte Permanente
- do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem: um cargo de Oficial de Administração, código
.
AF-201.12.A. ocupado por Maria Barbosa Marinho, mantido o regime jurídíco da servidora;
IV - Do Quadro de Pessoal - Parte Suplementar - do Ministério dos
Transportes para idêntico Quadro Parte permanente - do Ministério da
Justiça:
um cargo de EletricistaInstalador, código A-802.8.A, ocupado
por Aroldo dos Santos Gonçalves.
oriundo da extinta Companhia Nacional de Navegação Costeira - Autarquia Federal, mantidos os regimes jurídico e previdenciário do servidor;

V - Do Quadro de Pessoal - Parte Permanente - do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores.
do Estado para o Instituto Nacionaã
de Colonização e Reforma Agrárta:
um cargo de Escriturário, código AF-·
202.10.B, ocupado por Carlos Alberto
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de Azevedo Morado, mantido o regime
jurídico do servidor;

VI -

Do Quadro de Pessoal -

te Especial -

Par-

do Ministério da Edu-

cação e Cultura para o Quadro único
de Pessoal da Escola Paulista de Medicina: um cargo de Médico, código
TC-B01.21.A, ocupado por Cláudio
João 'I'addeo, mantido o regíme jurídico do servidor;
VII - Do Instituto Nacional
de

Colontsação e Reforma Agrárta para

'O

Quadro único de Pessoal da Uni-

versfdade Federal de Minas Gerais:
um cargo de Enfermeiro, código TCpor Marta da

1.201.22.B, ocupado

Conceição de Souza Lima, mantido o
.regíme jurídico da servidora;

VIII -

pessoal dos Ministérios ou Autarquias
respectivos.
Art. 5Q. Este Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 11 de setembro de 1972;
151Q da Independência e 34Q da
República.
G. MÉDICI
Alfredo Bueoui
Antônio Delfim Netto
Mário David Andreazza
L. F. Cirne Lima
Jarbas G. passarinho
Júlio Barata
Mário Lemos
E:M:ÍLIO

Do Quadro único de Pes-

soal da Universidade Federal do Rio
Grande do Norte para o Quadro de

Pessoal ~ Parte Permanente - do
Instituto Brasileiro do Desenvorvimento Florestal: um cargo de Escriturário, código AF-202.10.B, ocupado
:por Zélia Maria de França da Fonseca
e Silva, mantido o regime jurídico da
servidora;
IX - Do Quadro de Pessoal da Supertntendência Nacional de Abastecimento para o Quadro de Pessoal Parte Permanente - do Minístério do
Trabalho e Previdência Social: um
cargo de Assistente de Administração,
código AF-602.14.A, ocupado por
César Mazzeo Rodrigues, mantido o
regime jurídico do servidor.
Art. zv. O disposto neste ato Hão
homologa situação que, em virtude de
sindicância, inquérito administrativo
ou revisão de enquadramento, venha
a ser considerada nula, ilegal ou COIltrárla às normas administrativas em
vigor.
Art. 3Q. OS ocupantes dos cargos
ora redistribuídos continuarão a perceber seus vencimentos e vantagens
pelos órgãos de origem, até que os
orçamentos dos órgãos para Onde foram os cargos movimentados consignem os recursos necessários ao pagamento das despesas resultantes do
cumprimento do disposto neste ato.
Art. 4°. Os assentamentos funcío.,
nais dos servidores mencionados no
artigo 1Q serão enviados, no prazo de
30 (trinta) dias, a contar da publtcação deste Decreto, aos órgãos de

DECRETO NQ 71. 072 SETEM:BRO DE

DE

11

DE

1972

Torna sem efeito aproveitamento de
disponíveis no Quadro de Pessoal
da Universidade Federal Rural de
Pernambuco e cassa a disponibilidade dos mesmos.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 8-1, item UI, da Constituição, e
tendo em vista o disposto no artigo
67 da Lei no 1.711, de 28 de outubro
de 19~2, e o que consta do Processo
nv 2.685, de 1972, do Departamento
Administrativo do
Pessoal
Civil,
decreta:
Art. 1Ç>. Fica sem efeito o aproveitamento, nos cargos abaixo indicados do Quadro Único de Pessoal da
Universidade Federal Rural de Per~
nambuco, dos seguintes disponíveis,
constantes do Decreto no 69.801, de
15 de dezembro de 1971, publicado no
Diário Oficial de 16 seguinte:
1) no cargo de Oncíal de Adminis'rirae
tração, código AF-2ül.14.B:
Maciel de Andrade, Manoel Ramírc
de Oliveira, José de Barros Galvâc
e Pedro Justínc Rodrigues, em disponibilidade em igual cargo do Quadro de Pessoal do Instituto Nacional
de Previdência Social;
tI) no cargo de Escriturário, código
AF-20-2.10.B: oreso Augusto Barba-
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lho, em disponibilidade em igual cargo do Quadro de Pes soal do Departamento Nacional de Obras de Saneá.. .
mente:
III) no cargo de Escrevente-Datilógrafo, código AF-204.7:
a) Virgilio Carlos Salome, José Al·
berto Alves e José Ilson Ribeiro Pinto, em disponíbilldede em igual cargo
do Quadro de Pessoal (~o Mlntstéríc
da Fazenda;
b) Cipriano pereira da Costa Filho
Ivone Silva Cavalcante, Reneide Oo~
mes de Paiva, José de Alencar VidaI,
.roão Bosco Braga Barreto e Ernando
Sltônio. em disponíbüldade em igual
cargo do Quadro de Pessoal do Inetituto de Previdência e Assistência õos
Servidores do Estado;
C) Teresa Crtstdna de Arruda PalCOO, em disnombilidade em igual cal"..
go do Quadro de Pessoal do Departamento Nacional de Obras de Saneamento;
d) Carlos Odilon de Araújo,
em
disponibilidade em igual cargo do
Quadro de Pessoal do Departamento
Nacional de Obras Contra as secas:
IV) no cargo de Padeiro, código A..
502.5.A:
José Bento da Silva, em
disponibilidade em igual cargo do
Quadro de Pessoal do Ministério do
Trabalho e Previdência Social;
V) no cargo de Eletricista-Insta..
lador. código A-802.8.A: Severtnn
Barbosa da Silva, em dl.sponibilídade
em ig-ual cargo do Quadro de Pessoal
(10 Departamento Nacional de Obras
Contra as Secas;
VI) no cargo de Mecânico de Mo ...
tores a Combustão. côdieo A-1305.8.A:
Pedro Fernandes da Silva, em dispo..
níbílidade em igual cargo do Ouadro
de Pessoal do Ministério da Saúde:
VI!) no cargo de Inspetor de Alu ..
nos, código EC-204.9.A: Delzutta Fer..
ren-a da Silva e Martha Cordeiro da
Silva, em disponibilidade em igual
cargo do Quadro de Pessoal do Instituto Nacional de Previdência. Social;
VIII) no cargo de Servente, côdigo GL-I04.5:
Paulo Pacheco da
Silva, em disponibilidade em tgual
cargo do Quadro de Pessoal do Ministério da Saúde;
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IX) no cargo de Guarda, código
GL-203.8.A:
Ricardo Alves de Mlranõa, Aureliano Araújo Albuquerque,
José Medeiros de Souza e Luiz de AI..
buquerque Cavalcanti, em dísponíbtlí..
dade em igual cargo do Quafu'o de
Pessoal do Departamento Nacional de
Obras Contra as Secas:
X) no cargo de Feitor, código GL ..
401,5: Damião Henrique Pequeno,
em disponibilidade em igual cargo ao
Quadro de Pessoal do Departamento
Nacional de Obras de Saneamento;
XI) no cargo de Trabalhador, código GL-402.1:
a) Manoel Martins de Araújo, Raímundo Edésio de Sá e Cícero Leurenço Brandão, em disponibilidade em
igual cargo do Quadro de Pessoal da
extinta Comissão do Vale do SM
Francisco:
b)
Antônio Zezlnho de Oltverra,
Antônio Eufrásio da Silva, Severino
Cordeiro da Silva, Antônio Marinho
Filho, José Gilson, Arnaldo Pereira
dos Santos, ereto Nunes de Souza,
José Ferreira de Lima, Antõnio Bran...
dão de Oliveira, Geraldo Pereira Nu"
nes e Luiz Soares Nunes Neto,' em
disponibilidade em igual cargo do
Quadro de Pessoal do Departamento
Nacional de Obras Contra as Secas;

XII) no cargo de Auxiliar de Desenhista, código P-10Q-2 .12:
Artu!
Viana Ribeiro, em disponlbíüdaue em
igual cargo do Quadro de Pessoal da
extinta Comissão do Vale
do São
Francisco;
XIII) no cargo de Operador
d8
Raios X, código P-1706.11.A: Erlne
Camara Viveiros, em dísponíblhdade
em igual cargo do Quadro de Pessoal
do Instituto Nacional de Previdência.
Social.
Art. 2\!.
Ficam cassadas as eisponibilidades dos servidores constantes do artigo anterior, a partir de 15
de janeiro de 1972, com exceção da
de Luiz Soares Nunes xeto. Trabalhador, código GL-402, I, do Departamento Nacional de Obras Contra as
Secas, que já teve essa medida concretizada por decreto de 4 de maio
de 1972, publicado no Diário Oficial
de 5 seguinte.
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Art. 39. Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.

tigc 81, item lII, da Constituição, deereta:

Bt-Mília, 11 de setembro de 1972;
151'" da Independência e 3{9 da
LAJública.

ano o prazo de validade da prova de

EMÍLIO

G.

MÉDICI

Antônio Delfim Netto
Jarbas G. Passarinho
Júlio Barata
Mário Lemos
José Costa Cavalcanti

DECRtETO NÇI 71.073 -

DE

11

DE

SETEMBRO DE 1972

Prorroga o prazo de validade da prova de seleção que menciona.

Art. 1.9 E' prorrogado por mais um

seleção para provimento dos cargos da
classe C da série de classes de Agente Fiscal de Tributos Federais, a Que
se refere o parágrafo único do artigo 19 do Decreto no 66.779, de 25
de junho de 1970.
Art. 29. Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 11 de setembro de 1972;
1519 da Independência e 849 da
República.
EMÍLIO

o Presidente da República, no uso
da atribuição que lhe confere o arDECRETO N.? 71.074 -

G.

MÉDICI

Antônio Delfim Netto
DE

11

DE SETEMBRO DE

1972

Díspóe sobre a execução do A1uste de Complementação Industrial número
13 sobre Produtos da Indústria Fotográfica, concluído entre a Argentina,
o Brasil, o México e o Urtunusv,

o Presidente da. República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item IIl, da Constituição, e
considerando que o Tratado de Montevidéu, aprovado pelo Decreto Legislativo de 3 de fevereiro de 1961, que criou a Associação Latino-Americana
de LIvre comercio. prevê, no seu artigo 16, a celebração de Ajuste de Comprementação por setores industriais, matéria essa regulamentada pelas
Resoluções 15 (1), 16 (1) e 99 (IV), da Conferência das Partes Contratentes do Tratado;
Considerando que os Plenípotenciaríos da Argentina, do Brasil, do
Mexíco e do Uruguai, com base nos dispositivos acima citados, assinaram,
em Montevidéu, no dia 20 de abril de 1972, Protocolo estabelecendo um
Ajuste de Complementação sobre produtos da Indústria Fotográfica;
Oonsicterando que, em cumprimento ao artigo 17 do Tratado de Montevidéu, e nos termos do artigo 18 da Resolução 99 (IV), o Comitê Executivo Permanente da ALALC, pela Resolução 264. de 31 de maio de
197::!, declarou as disposições do presente Ajuste, que recebeu o número 18,
compattvets com Os principias do Tratado;
Considerando que o pre-sente Ajuste deverá entrar em vigor sessenta
dias após ter sido declarada sua compatibilidade, segundo dispõe o seu
artigo 11, decreta:
Art. 1." A partir de 30 de julho de 1972, as importações dos produtos
especincados no artigo 1.0 do Protocolo anexo a este Decreto; originários
da Argentina, do México. do Uruguai e dos países considerados de menor
«resenvolvrmento economico relativo: Bolivía, Equador e Paraguai, ficam
.sujeitos aos gravames, rcstrrcões não tanrànas e requisitos de origem estíputados nos seus Anexos I e lI, obedecidas as cláusulas e condições
-estabeíecídas no citado Protocolo.
Paragraro único. As disposições deste Decreto não se aplicam às lmportaçoes provenientes dos países-membros da ALALC não mencionados
neste artigo.
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Art. ::l." O Ministério da Fazenda tomará, através dos órgãos competentes, as providências eventualmente necessárias ao cumprimento do disposto neste Decreto.
Art. 3." A Comissão Nacional para os Assuntos da ALALC criada pelo
Decreto n.v b::l.U87, de 31 de maio de 1963, e reestruturada pelo Decreto número 60.987, de 11 de julho de 1967, acompanhará, através da Carteira de Comércio Exterior do Banco do Brasil S. A., a execução do Protocolo anexo,
sugerindo as medidas julgadas necessárias ao seu fiel cumprimento.
Art. 4.° O presente Decreto entrará em vigor na data de sua pubhcacao. revogadas as disposições em contrário.
Bras1lia, 11 de setembro de
República.
EMÍLIO

1972; 151.° da

Independência e 84.° da

li. MEDICI

Mário Gibson Barboza
Antônio Del/tm Netto

--

Os anexos mencionados no art. 19 foram publicados no D.Q. de 14. de
setembro de 1972.

DECRETO N° 71.075 - DE 12
SETEMBRO DE 1972

DE

Autoriza o funcionamento da Faculdade de Ciências e Letras de Ourznhos - SP.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição,
de acordo com o artigo 47 da Lei
n- 5.540, de 28 de novembr-o de 1968,
alterada pelo Decreto-lei n'' 842, de
9 de setembro de 1969 e tendo em
vista o que consta do Processo número 256.884-71, do Ministério da
Educação e Cultura, decreta:
Art. 1°. Fica autorizado o funcionamento da Faculdade de Ciências
e Letras de Durinhos, com os cursos
de Letras-licenciatura de 1° grau;
Desenho e Plástica; Geografia; Ciências Biológicas - licenciatura de 1°
grau e Licenciatura Plena, mantida
pela Fundação Educacional "Miguel
Mofarrej", com sede na cidade de
Ourmhos, Estado de São Paulo.
Art. 2°. Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.
Brasília, 12 de setembro de 1972;
151° da Independência e 84° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI
Jarbas G. Passarinho

DECRETO N° 71. 076
SETEMBRO

DE

~ DE

12

DE

1972

Concede reconhecimento à Facuuiade de Agronomia e zootecnia "Ma_
noet Carlos Gonçaloes", de Pinhal
- S. P.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição,
de acordo com o artigo 47 da Lei
n- 5.540, de"28 de novembro de 1968,
alterada pelo Decreto-lei n'' 842, de
9 de setembro de 1969 e tendo em
vista o que consta do Processo número 255.365-71 do Ministério da
Educação e Cultura, decreta:
Art. 1°. E' concedido reconhecimento à Faculdade de Agronomia e
Zootecnia "Manoel Carlos Gonçalves",
com o curso de Engenheiros Agrônomos, nas diversificações de Fitotecnia
e Zootecnia, mantida pela Fundação
Pmhalense de Ensino, com sede na
ci<i.ade de Pinhal, Estado de São
Paulo.
Art. 2°. Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, re~
vcgadas as disposições em contrario.
Brasília, 12 de setembro de 1972;
151° da Independência e 84° da
República.
EMíLIO G. MÉDICI

Jarbas G. Passarinho
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DECRETO N° 71. 077 SETEMBRO

DE

12

DE

DE 1972

Concede recontiectmento à Faculdade de Tecnoíooia de Bauru da Fum:
dação Educacional de Bauru - SP.

O Presidente da República, usando

das atribuições que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição,

de acordo com o artigo 47 da Lei
n'' 5.540, de 28 de nove~bro de 1968,
alterada pelo Decreto-ler n'' 842, de
9 de setembro de 1969 e tendo em

vísta o que consta do Processo número 252.042-72, do Ministério da
Educação e Cultura, decreta:

Art. 1°. E' concedido reconhecimento à Faculdade de Tecnologia de
Bauru com os cursos de Tecnologia
de Construção

Civil -

Movimento

de Terra e de Tecnologia de Sistemas
Elétricos - Distribuição de Energia
mantida pela Fundação Educacional
de Bauru, COm sede na cidade de
Bauru, Estado de São Paulo.

Art. 2°. Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação. revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 12 de setembro de 1972;
151° da Independência e 84° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

DECRETO N° 71.078 - DE 12 DE
SETEMBRO DE 1972
Concede reconhecimento ao Instituto
Municipal de Ensino Superior de
São Caetano do Sul ~ SP.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição,
de acordo com o artigo 47 da Lei
n'' 5.540, de 28 de novembro de 19ô8,
alterada pelo Decreto-lei n- 842, de
9 de setembro de 1969 e tendo em
vista o que consta do Processo número 252.043-72
do Ministério da
Educação e Cultura, decreta:
Art.
Ynpnt.r.

1".
<'ICI

E' concedido reconheciTn.<:t.it.nt.n Mnnir'.inRl OI" 'Rn-

sino Superior com os cursos de Ciências Econômicas, Ciências Políticas
e Sociais e Administração de Empre,
sas mantido pela Prefeitura Municipal, com sede na cidade de São Caetano do Sul, Estado de São Paulo.
Art. 2°. Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, rcvogadas as disposições em contrário.
Brasília, 12 de setembro de 1972~
1510 da Independência e 84° da
República.
EMíLIO G. MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

DECRETO N° 71. 079 ~ DE 12 DE
SETEMBR{) DE 1972
Autoriza o funcionamento dos Cursos
de Matemática, Desenho e Plástica
da Faculdade de Ciências e Letras
da Fundação Regional de Avaré.

o Presidente da República, usandodas atribuições que lhe confere o artigo 81, item II!, da Constituição,
de acordo com O artigo 47 da Lei
n" 5.540, de 28 de novembro de 1968,
alterada pelo Decreto-lei n" 842, de
9 de setembro de 1969 e tendo em
vista o que consta do Processo número 251.918-72 do Ministério da
Educação e Cultura, decreta:
Art. 1°. Fica autorizado o funcionamento à Faculdade de Ciências e
Letras de Avaré com os cursos de
Matemática e, Desenho e Plástica
mantida pela Fundação Regional de
Avaré, com sede na cidade de AVaré, Estado de São Paulo.
Art. 2". Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publícaçáo, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 12 de setembro de 1972 ~
1510 da Independência e 840 da
República.
EMíLIO

G. MÉDICI

Jarbas G. Passarinho
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DECRETO N° 71. 080 -

DE 12 DE

SETEMBRO DE 1972

Declara de utilidade pública, para
fins de desapropriação pela superínietuiência do Desenvolvimento
da A'l1Wzônia, área de terra necessária a asseçuror o desenvolvimento
urbano do Município de Altamira,
no Estado do Pará.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o
artigo 81, inciso IH, da Constituição,
e tendo em vista o disposto no Decreto-lei n'' 3.365, de 21 de junho
de 1941, decreta:
Art. 1°. Fica declarada de utilidade pública. para fins de desapropriação pela Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia mUDAM),
com recursos próprios, a área de terra de cerca de 57 Ha (cinqüenta e
sete hectares), bem como as benfettorias nela existentes, necessária à implantação do projeto de desenvolvimento urbano no Munícípío de Altamira, no Estado do Pará, representada pelas secções 1, 2, 3, 4 e 5 da
planta anexa ao processo número
11.608/MIIS.COMjB8B-72,
devidamente rubricada pelo Secretário-Geral do Ministério do Interior.
Art. 2°. A desapropriação objeto
deste Decreto é considerada de urgência, nos termos do Decreto-lei número 3.365, de 21 de junho de 1941,
com a redação dada pela Lei número 2.786, de 21 de maio de 1956, para
efeito de imediata imissão de posse.
Art. 3°. Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 12 de setembro de 1972;
1510 da Independência e 84° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

JOsé Costa Cavalcanti

DECRETO

N~ 71. 081 DE 12 DE
sETEMERO DE 1972

Autoriza o funcionamento à Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Duque de Caxias - RJ.

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

de acordo com o artigo 47 da Lei
n'' 5.540, de 28 de novembro de 1968,
alterada pelo Decreto-lei n- 842, de
9 de setembro de 1969 e tendo em
vista o que consta do Processo número CFE nv 1.613-69, do Ministério
da Educação e Cultura, decreta:
Art. 10. Fica autorizado o funcionamento da Faculdade de Filosofia,
Ciências e Letras de Duque de Caxias, com os cursos de Licenciatura
para o 1° grau em Letras e Estudos
Sociais, mantida pela Fundação Educacional Duque de Caxias, com sede
na cidade de Duque de Caxias, Estado do Río de Janeiro.
Art. 2°. Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 12 de setembro de 1972;
151° da Independência e 84° da
República,
EMÍLIO G. MÊDICI

Jarbas G. Passarinho

DECRETO N° 71.082 -

DE 12 DE

SETEMBRO DE 1972

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

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item III, da Oonstttuição, e
tendo em vista o disposto no § 2° do
artigo 1° da Lei n- 5.451, de 12 de
junho de 1968, decreta:
Art. i- Para reconstltulção dos saIárros reais médios dos últimos 24
(vinte e quatro) meses, conforme E:Stabelecido no § 20 do artigo lo da Lei
n- 5.451, de 12 de junho de 1968, serao utilizados os seguintes coeficientes, aplicáveis aos salários dos meses correspondentes, para os acordos
coletivos de trabalho ou decisões da
Justiça do Trabalho. cuja vígêncla
termine no mês de setembro de 1972.
Mês - Coeficiente
Setembro de 1970
Outubro de 1970 .•..••••••••
Novembro de 1970
,....
Dezembro de 1970
,....
Janeiro de 1971

1,41
1.38

1 37
l::H~
1.31
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Fevereiro de 1971 ........•.••
Março de 1971 ..........•..••
Abril de 1971 ..........•....•
Maio de 1971 ..........•.....
Junho de 1971 ....•...•..•...
Julho de 1971 .........••••••
Agosto de 1971 ....•......•.•
Setembro de 1971 ...•••...•••
Outubro de 1971 ..........•.
Novembro de 1971 ......•..•.
Dezembro de 1971 ........•••
Janeiro de 1972 ............••
Fevereiro de 1972 ...••••...•.
M8 rco de 1972
Abril de 1972 ..........•.....
Maio de 1972 ..............•.
Junho de 1972
Julho de 1972
Agosto de 1972

no

PODER ExECUTIVO

1,31
1,:~O

1,28

1,2.
1,24
1,23
1,19
1,18
1,16
1.15
1,13
:1_,12
1.07

MÉDICI

Júlio Barata

DECRETO N" 71.083 -

DE
SETEMBRO DE 1972

G. MtDICI
Mário Gibson Barbosa

EMÍLIO

1.0!\

J ,05
1,04
1,03
1,02
1.01
Parágrafo único. O salário real media a ser reconstituído será a média
aritmética dos valores obtidos pela
aplicação dos coeficientes acima aos
salários dos meses correspondentes.
Art. 2" Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogada sas disposições em contrario.
Brasília, 12 de setembro de 1972;
151'" oa Indepenuéncia e fW' da
República.
EMÍLIO G.

sentaçâo do MinistérIo das Relações
Exteriores na Guanabara.
Art. 3"Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contraria.
Brasília, 12 de setembro de 1972;
151" da Independência e 84" da
República.

12

DE

Extingue a Delegação do Ministério
das Relações Exteriores no Estaao
da Guanabara e da outras provldências.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Conetdtuiçâo, e
tendo em vista o disposto no artigo
198 do Decreto-lei n'' 20-0, de 25 de
fevereiro de 1967, e no artigo 1" da
Lei n" 5.363. de 30 de novembro de
1967, decreta:
Art. 1" Fica extinta a Delegação
do Ministério das Relações Exteriores no Estado da Guanabara (D.R.E.),
criada pelo Decreto nv 66.260, de 25
de fevereiro de 1970.
Art. 2° O Ministro de Estado das
Relações Exteriores baixará as instruções necessárias à complementação
deste Decreto, inclusive as referentes
à criação de um escritório de repre-

DECRETO

N" 71.084 DE
SETEMBRO DE 1972

12

DE

Autoriza o Ministério da Fazenda a
contratar operação externa e dá outras providencias.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o ar-;
tigo 81, item IH, da Constituição, e
de acordo com o artigo 8", da Lei
n« 5.000, de 24 de maio de 1966, decreta:
Art. 1" Fica o Ministro da Fazenda
autorizado a contratar, em nome da
República Federativa do Brasil, empréstimo externo até o valor de ...
DMI00.000.000,OO (cem milhôes dfl
marcos alemães) ou seu equivalente
em outras moedas, com um stndícato
de bancos liderado pelo Deutsche
Bank, da República Federal da Alemanha. para os fins previstos no artigo 8", da Lei n- 5.000, de 24 06
maio de 1966.
§ 1" A autorização dada por este
artigo abrange a negociação e ceiebração de convênios, ajustes, acordos
ou contratos, bem como o estabetccimento de termos e condições par",
a emissão, resgate e serviço dos titulas representativos do emprestamo
contratado.
§ 2" Os Títulos da Dívida Externa
que forem emitidos em decorrência
da contratação autorizada por este
artigo serão controlados pelo Banco
Central do Brasil.
Art. 2" Este Decreto entrará em VIgor na data de sua publicação, revcgadas as disposições em contrário.
Brasília, 12 de cetembro de 1972;
1510 da Independência e 84" da
República.
EMíLIO G. MÉDICI

Antônio Delfim Netto
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DECRETO N° 71.085 SETEMBRO DE

13

DE

DE

1972

Prorroga prazo de concessão de cproveitamento de energia hidráulica,
para uso exclusivo.

O Presidente da República, no uso
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição, e
tendo em vista o artigo 80 do Decreto n'' 41.019, de 26 de fevereiro de
1957, e o que consta do processo MME
707.914-71, decreta:
Art. 1° Fica prorrogada, pelo prazo de 30 (trinta) anos, a concessão
outorgada a Rigoleto Contí, através
do Decreto n'' 9.301, de 27 de abril
de 1942, posteriormente transferida
pelo Decreto n'' 60.946, de 6 de julho
-de 1967, para a Sociedade Industrial
de Madeiras S.A., e averbado à margem do registro do Decreto n'' 60.946,
de 6 de julho de 1967, em liame da
Madeireira Miguel Forte S. A., para
'o aproveitamento da energia hídráulica da queda denominada Salto de
Todos os Santos, no rio Lageado
Grande, atual Município de General
Carneiro, no Estado do Paraná.
Art. 2° Este Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 13 de setembro de 1972;
151° da Independência e 84° da
República.
EMÍLIO G.

MtDICI

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO N9 71. 086 SETEMBRO DE

DE

13

DE

1972

· Declara de utilidade pública, para fins
de constituição de servidão administrativa, uma faixa àe terra destinada à passagem de linha de transmíssãrv, no Estado àe Mato Grosso.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artdgo
81, item IH, da Constituição, e tendo
· em vista o disposto no art. 151, letra.
c, do Código de .éguas, regulamentado
pelo Decreto nv 35.851, de 16 de julho
de 1954, decreta:
Art. 19 Ficam declaradas de utili·dade pública, para fins de constituição
de servidão administrativa, as áreas de
'terra situadas na faixa de 30 (trinta)

metros de largura, tendo como eixo a
linha de transmissão a ser estabelecida
entre as subestações de Campo Grande
e Aquídauana, nos munícípíos de CaU?po Grande e Aquídauana, Estado ce
Mato Grosso, cujo projeto e planta de
situação foram aprovados por a~o .do
Diretor da Divisão de Energta Elétrica
e Concessões, do Departamento Nacional de Aguas e Energia Elétrica, no
processo MME no 704.574-72.
Art. 29 Fica autorizada a Centrais
Elétricas Matogrossenses S. A. a promover a constituição de servidão administrativa nas referidas áreas de
terra, na forma da legislação vigente,
onde tal se fizer necessário, para a pas.,
sagem da linha de transmtssao rererida no artigo 19.
Art. 39 Fica reconhecida a conveniência da constítutçâo de servidão administrativa necessária em favor da
centrais Elétricas Matogrossenses S.A.,
para o fim indicado, a qual compreende o direito atríbuido à empresa concessionária de praticar todos os atos
de construção, operação e manutenção
da mencionada linha de transmissão e
de linhas telegráficas ou telefônicas
auxiliares, bem como suas posstveís aL
teraçôes ou reconstruções, sendo-lhe
assegurado, ainda, o acesso à área da
servidão através de prédio serviente,
desde que não haja outra via pratacável.
§ 19 Os proprietários das áreas de
terra, atingidas pelo ônus, limitarão
o uso e gozo das mesmas ao que for
compatível com a existência da servidão, abstendo-se, em consequência, da
prática, dentro das mesmas, de quaisquer atos que embaracem ou causem
danos, incluídos entre eles os de erguer
construções ou fazer plantações de ele.,
vado porte.
§ 29 A Centrais Elétricas Matogrossenses S. A. poderá promover, em Juizo, as medidas necessárias à constituição da servidão administrativa de
caráter urgente, utilizando o processo
judicial estabelecido no Decreto-lei nv
3.365, de 21 de junho de 1941, com as
modificações introduzidas pela Lei nv
2.786, de 21 de maio de 1956.
Arb. 4l? Este Decreto entrará em vi"
gor na data da sua publicação. revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 13 de Setembro de 1972;
1519 da Independência e 849 da
República.
EMÍLIO G.

MÊDICI

Antônio Dias Leite Júnior
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DECRETO W' 71. 087 -

DE
SETEMBRO DE 1972

13

DE

Declara de uütiâsuie pública, para
fins de constituição de servidão administrativa, uma fa.ixa de terra
destinada à passagem de linha de
transmissão, nos Estados da Bahia,
Pernambuco e Ceará.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o ertigo 81, item III, da Constituição, e
tendo em vista o disposto no artigo
151, letra c, do Código de Aguas, regulamentado pelo Decreto n" 35.851,
de 16 de julho de 1954, decreta:
Art. 10 Ficam declaradas de utilidade pública, para fíns de constituição de servidão administrativa, as
áreas de terra situadas na faixa ríe

100 (cem) metros de largura, tendo
como eixo a linha de transmissão a
ser estabelecida entre as subestações
da Usina de Paulo Afonso, Bom Nome e Milagres, situados nos munícipios de Glória, São José do Belmonte
e Milagres, respectivamente, nos Estados da Bahia, Pernambuso e Ceará, cujo projeto e planta de situaçac
n- 10.661 (fls. 1 a 57), foram aprovados por ato do Diretor da Divisão
de Energia Elétrica e Concessões, do
Departamento Nacional de Aguas e
Energia Elétrica, no processo MME
ns 702.533-72.
Art. 2 0 Fica autorizada a oompenhía Hidro Elétrica do São FranCISco a promover a constituição de servidâo administrativa nas referidas
áreas de terra, na forma da legislação vigente, onde tal se fizer necessário, para a passagem da linha de
transmissão referida no artigo 1".
Art. 3° Fica reconhecida a conveniência da constituição de servídao
administrativa necessária em favor da
Companhia Hídro Elétrica do São
Francisco, para o fim índícado, a qual
compreende o direito atrtbuído à empresa, de praticar todos os atos de
construção, operação e manutenção era
mencionada linha de transmissão e de
linhas telegráficas ou telefônicas auxiliares, bem como suas possíveis alterações ou reconstruções, sendo-lhe assegurado, ainda, d acesso à área da
servidão através de prédio serviente,
desde que não haja outra via praticável.

~
1<> Os proprietários das áreas da
Cerra atingidas pelo ônus, limitarão
o uso e gozo das mesmas ao que for
compatível com a existência da' servidão, abstendo-se, em conseqüência
da prática, dentro das mesmas, de
quaisquer atos que embaracem ou
causem danos, incluídos entre eles os.
de erguer construções ou fazer plantações de elevado porte.

§ 2<> A Companhia Hidro Elétrica
do São Francisco poderá promover,
em Juizo, as medidas necessárias ;,\
constituição da servidão administrativa de caráter urgente, utilizando o
processo judicial estabelecido no Decreto-lei n- 3.365, de 21 de junho de
1941, com as modificações introduzidas pela Lei ns 2.786, de 21 de mato.
de 1B56.
Ar.t 4<> Este Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Brasília, 13 de setembro de 1972;
151<> da Independência e 84° da,
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO N°

71. 088 DE
SETEMBRO DE 1972

13

DE

Declara de utilidade pública, para tinsde constituição de servidão administrativa, faixa de terra destinada à
passagem de linha de tramsrnissõo,
no Estado de São Paulo.

O Presidente da República, usandoda atribuição que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição, 6
tendo em vista o disposto no artigo151, letra c, do Código de Águas, regulamentado pelo Decreto n'' 35.851,
de 16 de julho de 1954, decreta:
Art. 1° Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de constituição de servidão administrativa, as.
áreas de terra situadas na faixa de
30 (trinta) metros de largura, tendo.
como eixo a linha de transmissão que
parte da estrutura n» 22-1 da linha
de transmissão Usina Cartoba
subestação de Tanquinho, até a subestaçâo de Paulínía, no mumcípío de
Paulínía, Estado de São Paulo, cujo
projeto e planta de situação, n'' ...
BX-D-10062, foram aprovados por o.to·
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do Diretor-Geral do Departamento
Nacional de Aguas e Energia Elétrica,
no processo MME n- 701.071-72.
Art. 2° Fica autorizada a Companhia Paulista de Força e Luz a promover a constituição de servidão adrmnístratíva nas referidas áreas de
terra, na forma da legislação vigente.
onde tal se fizer necessário, para a
passagem da linha de transmissão referida no artigo 1°.
Art. 3° Fica reconhecida a con veniêncía da constituição de servidão
administrativa necessária em favor
da Companhia Paulista de Força e
Luz, para o fim indicado, a qual compreende o direito atribuído à empresa concessionária de praticar todos
os atos de construção, operação e manutenção da mencionada linha de
transmissão e de Imhas telegráficas
ou telefônicas auxiliares, bem como
suas possíveis aletrações ou reconetruções, sendo-lhe assegurado, aínda,
o acesso à área da servidão através
de prédio serveníente, desde que não
haja outra via praticável.
~
1° Os proprietários das érees
de terra, atingidas pelo ônus, limitarão o uso e gozo das mesmas ao
que for compatível com a existência
da servidão, abstendo-se, em consequência, da prática, dentro das mesmas, de quaisquer atos que embara-.
cem ou causem danos, incluídos entre eles os de erguer construções ou
fazer plantações de elevado porte.
§ 2° A Companhia Paulista de
Força e Luz poderá promover, em
Juízo, as medidas necessárias à cons-.
tituição da servidão administrativa
de caráter urgente, utilizando o processo judicial estabelecido no Decreto-lei n'' 3.365, de 21 de junho de
19H, com as modificações introduzidas pela Lei n" 2.786, de 21 de maio
de 1956.

Art. 4° Este Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas aos disposições em contrário.
Brasília, 13 de setembro de 1972;
da Independência e 84° da
República.
151"

EMíLIO G.

MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior
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DECRETO N° 71. 089 -

DE 13 DE
SETEMBRO DE 1972

Declara de utilidade pública, para
fins de constituição de eeruiâtio administrativa, faixa de terra destineda à passagem de linha de trensmissão, 1W Estado do CeaTa.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item In, da Constituição, e
tendo em vista o disposto no artigo
151, letra c, do Código de Aguas, regulamentado pelo Decreto n'' 35.851,
de 16 de julho de 1954, decreta:
Art.
1° Ficam declaradas de uülidade pública, para fins de constituíção de servidão admtnístratíva, as
áreas de terra situadas na faixa de
100 (cem) metros de largura, tendo
como eixo a linha de transmissão estabelecida entre a subestação de MIlagres, no município de mesmo nome e a subestação de Fortaleza, no
munícípío de mesmo nome, no Estado
do Ceará, cujo projeto e planta de
situação n'' 10.271 (fls. 1 a 3) foram
aprovados por ato do Diretor-Geral
do Departamento Nacional de Aguas
e Energia Elétrica, no processo D.Ag.
n-

2.158-64.

Art. 2° Fica autorizada a Companhia Hidro Elétrica do São Francisco a promover a constituição de
servidão administrativa nas rerertdae
áreas de terra, na forma da legislaç ã c vigente, onde tal se
fizer necessário, para a passagem da linha de
transmissão referida no artigo 1°
Art. 3° Fica reconhecida a conveniência da constituição de servidão
administrativa necessária em favor
da Companhia Hidro Elétrlca do São
Francisco, para o fim indicado, a
qual compreende o direito atribuído
à empresa concessionária de praticar
todos os atos de construção, operação
e manutenção da mencionada linha
de transmissão e de linhas telegráficas ou telefônícas auxiliares, bem
como suas possíveis alterações ou reconstruções, sendo-lhe assegurado,
ainda, o aceso à área da servidão
através de prédio serviente, desde que
não haja outra VIa pratícaver.
§ 1° Os proprietários das áreas de
terra, atingidas pelo õnus, Iímttarãc
o uso e gozo das mesmas ao que for
compatível com a existência da servi-
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dão, abstendo-se em eonsequêncía, da
prática, dentro das mesmas, de quaisquer atos que embaracem ou causem
danos, incluídos entre eles os de erguer construção ou fazer plantações
de elevado porte.
§

2° A Companhia Hidro Elétrica

do São Francisco poderá promover,
em Juízo, as medidas necessárias à
constituição da servidão administra.
tlva de caráter urgente, utilizando o
processo judicial establecído no Decreto-lei n'' 3.365, de 21 de junho de
H141, com as modificações introduzidas pela Lei n" 2.786, de 21 de maio
de 1956.
Art. 4° Este Decreto entrará em

VIgor na data da sua publicação, revogadas as dísposlções em contrario.
Brasília, 13 de setembro de 1972;
151" da Independência e 84° da

República.
EMÍLIO G.

MEDICI

Antônio Dias Leite Júsuor

DECRETO N° 71.090 -

DE

13

DE

SETEMBRO DE 1972
Declara de utilidade
pública, para
tzns de constituição de servidão administrativa,
uma faixa de terra
destinada à passagem de linha de
transmissão, no Estado de Goiás.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição, e tendo em vista o disposto no artigo 151,
letra c, do Código de Águas, regulamentado pelo Decreto n'' 35.851, de 16
de julho de 1954, decreta:
Art.
10
Ficam declaradas de
utilidade pública, para fins de constttuíção de servidão administrativa, as
áreas de terra situadas na faixa de
6 (seis) metros de largura, tendo como eixo a linha de transmissão estabelecida entre a cidade de Goianópolís e o povoado de Santa Tereza, no
município de Golanápolía, Estado de
Goiás, cujo projeto e planta de situação n" 1.306 foram aprovados por ato
do Diretor-Geral do Departamento
N acíonal de Aguas e Energia Elétrica' no processo DAg. 2003-56.
Art. 2° Fica autorizada a centrais Elétricas de Goiás S. A. a promover a constituição de servidão administrativa nas referidas áreas de

terra, na forma da legislação vigente,
onde tal se fizer necessário, para a
passagem da linha de transmissão
referida no artigo 10
Art. 3° Fica reconhecida a conveniência da constituição de servidão
administrativa necessária em favor
da Centrais Elétricas de Goiás S, A.,
para o fim indicado, a qual compreende o direito atribuído à empresa
concessionária de praticar todos os
atos de construção, operação e manutenção da mencionada linha de
transmissão e de linhas telegráficas
ou telefônicas auxiliares, bem corno
suas possíveis alterações ou reconstruções, sendo-lhe assegurado, ainda o
acesso à área da servidão através do
prédio serviente, desde que não haja
outra via praticável.
i- Os proprietários das áreas de
erra, atingidas pelo ônus, limitarão
o uso e gozo das mesmas ao que ror
compatível com a existência da servidão, abstendo-se em consequência,
da prática, dentro das mesmas, de
quaisquer atos que embaracem Ou
causem danos, Incluídos entre eles 0S
de erguer construções ou fazer plantações de elevado porte.
§ 2° A Centrais Elétricas de Goiás
S.A. poderá promover, em Juizo, as
medidas necessárias à constituição ela
servidão
administrativa de caráter
urgente, utilizando o processo judicial estabelecido no Decreto-lei número 3.365, de 21 de junho de 1941,
com as modificações introduzidas pela Lei numero 2.786, de 21 de maio de
1956.
Art. 4° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em, contrário.
Brasília, 13 de setembro de 1972;
151° da Independência e 84° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO N° 71.091 -

DE

13 ne

SETEMBRO DE 1972

Declara de utilidade pública, para fins
de constituição de servidão administrativa, faixas de terra destinadas à passagem de linhas de transmissão, no Estado de Goiás.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
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81, item IH, da Constituição, e tendo
em vista o disposto no artigo 151, letra c, do Código de Aguas, regulamentado pelo Decreto n'' 35.851, la>
16 de julho de 1954, decreta:
Art. 1° Ficam declaradas ue utilidade pública, para fins de constituição de servidão administrativa, as
áreas de terra situadas nas faixas de
6 (seis) metros de largura, t~L1UU cumo eixo, respectivamente, a linha de
transmissão estabelecida entre a estrutura n» 134, da linha Fartura Sanclerlândia e Buriti, e a linha de
transmissão que parte de um ponto
situado entre as estruturas números
193 e 194 da linha Fartura - Sanclerlândta, até Mossâmedes, ambas situadas no município de Mossâmedes,
no Estado de Goiás, cujo projeto e
planta de situação números 1-258 e
1-268 foram aprovados por ato do
Diretor da Divisão de Energia Elétrica e Concessões do Departamento
Nacional de Águas e Energia Elétrica,
no processo MME 707.727-71.
Art. 2° Fica autorizada a Centrais
Elétricas de Goiás s. A. a promover
a constituição de servidão administrativa nas referidas áreas de terra,
na forma da legislação vigente, onde
tal se fizer necessário, para a passagem da linha de transmissão referida no artigo 1°.
Art. 3° Fica reconhecida a conveniência da constituição de servidão
administrativa necessária em favor
da Centrais Elétricas de Goiás S. lJ.,..,
para o fim indicado, a qual compreende o direito atribuído à empresa
concessionária de praticar todos os
atos de construção, operação e manutenção da mencionada linha de transmissão e de linhas telegráficas ou telefônicas auxiliares, bem como cuas
possíveis alterações ou reconstruções,
sendo-lhe assegurado, ainda, o acesso
à área da servidão através de prédio
serviente, desde que não haja outra
via praticável.
§ 1° Os proprietários das áreas ue
terra, atingidas pelo ônus, limitaria
o uso e gozo das mesmas ao que for
compatível com a existência da ser-.
vidão, abstendo-se, em conseqüência,
da prática, dentro das mesmas, de
quaisquer atos que embaracem ou
causem danos, incluídos entre eles os
de erguer construções ou fazer plantações de elevado porte.
§ 20 A Centrais Elétricas de Goiás
S. A. poderá promover, em Juízo, as
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medidas necessárias à constituição da
servidão admínistrativa de caráter urgente, utilizando o processo [udtcial
estabelecido no Decreto-lei n- 3.365~
de 21 de junho de 1941, com as modificações introduzidas pela Lei número 2.786, de 21 de maio de 1956.
Art. 4° Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação, -evogadas as disposições em contrário.
Brasília, 13 de setembro de 1972~
151° da Independência e 84° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior.

DECRETO N° 71. 092 - DE 13
SETEMBRO DE 1972

DE

Declara de utilidade pública. para fins
de constituição de servidão administrativa, uma faixa de terra destinada à passagem -ie linha de
transmissão. no Estado de Goiás.

O Presidente da República, usando.
da atribuição que lhe confere o artigo
81, item IH, la Constituição, e tendo,
em vista o disposto no artigo 151, letra c, do Código de Aguas, regulamentado pelo Decreto n- 35.851, de
16 de julho de 1954, decreta:
Art. 10 Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de constituição de servidão administrativa, as
áreas de terra situadas na faixa de
17 (dezessete) metros de largura, tendo como eixo a linha de transmissão
a ser estabelecida entre a subestação
de Anhanguera, município de Aparecida de Goiânia e a subestação de
Anápolis, no município de Anápolís,
Estado de Goiás, cujo projeto e planta de situação foram aprovados por
ato do Diretor da Divisão de Energia
Elétrica e Concessões, do Departamento Nacional de Aguas e Energia
Elétrica, no processo MIVIE n'' 700.240~
de 1972.
Art. 2° Fica autorizada a Centrais
Elétricas de Goiás S. A. a promover
u constituição de servidão administrativa nas referidas áreas de terra,
na forma da legislação vigente, onde
tal se fizer necessário, para a passagem da linha de transmissão referida
no artigo 1°.
Art. 3° Fica reconhecida a conveniência da constituição de servidão.
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administrativa necessária em favor
da Centrais Elétricas de Goiás S. A.,
para o fim indicado, a qual compreende o direito atribuído à empresa
concessionária de praticar todos os
atos de construção, operação e manutenção da mencionada linha de transmissão e de linhas telegráficas ou telefônicas auxiliares, bem como sues
possíveis alterações ou reconstruções,
sendo-lhe assegurado, ainda, o acesso
à área da servidão através de prédio
serviente, desde que não haja outra
via praticável.
§ 10 Os proprietários das áreas de
terra, atingidas pelo ônus, limitarão
o 11S0 e gozo das mesmas ao que for
compatível com a existência da servidão, abstendo-se, em conseqüência,
da prática, dentro das mesmas, de
quaisquer atos que embaracem ou
causem danos, incluídos entre eles os
de erguer construções ou fazer plantaçóes de elevado porte.
§ 20 A Centrais Elétricas de Goiás
s. A. poderá promover, em JUízo, as
medidas necessárias à constituição da
servidão administrativa de caráter urgente, utilizando
processo judicial
estabelecido no Decreto-lei n- ~L:165,
de 21 de junho de 1941, com as modificações introduzidas pela Lei número 2.786, de 21 de maio de 1956.
Art. 40 Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 13 de setembro de 1972;
1510 da Independência e 840 da
República.

°

EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior.

DECRETO N° 71. 093 - DE 13
SETEMBRO DE 1972

DE:

Declara de utilidade pública, para
fins de constituição de servidão administrativa, uma faixa de 'terra
destinada à passagem de linha de
transmissão, no
Estado de Minas
Gerais.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
81, item II!, da Constituição, e tendo
em vista o disposto no artigo 151, letra c, do Código de Aguas, regula-

mentado pelo Decreto n'' 35.851, de
16 de julho de 1954, decreta:
Art. 10 Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de constituição de servidão administrativa, as
áreas de terra situadas na faixa de
20 (vinte) metros de largura, tendo
como eixo a linha de transmissão a
ser estabelecida entre a subestação de
Barreiro e a subestação de Bonsucesso, no município de Belo Horizonte,
Estado de Min.is Gerais, cujo projeto
e planta de situação n'' BX-SK-2844a
foram aprovados por ato do Diretor
da Divisão de Energia Elétrica e Concessões do Departamento Nacional de
Aguas e Energia Elétrica, no processo
MME n'' 703.765-72.
Art. 20 Fica autorizada a Companhia Força e Luz de Minas Gerais a
promover a constituição de servidão
administrativa nas referidas áreas de
terra, na forma da legislação vigente, onde tal se fizer necessário, para
a passagem da linha de transmissão
referida no artigo 10.
Art. 3° Fica reconhecida a conveniência da constituição de servidão
administrativa necessária em favor da
Companhia Força e Luz de Minas
Gerais, para o fim indicado, a qual
compreende o direito atribuído à empresa concesstonárta de praticar todos os atos de construção, operação
e manutenção da mencionada linha
de transmissão e de linhas telegráflcas ou telefônicas auxiliares,
bem
como suas possíveis alterações ou reconstruções, sendo-lhe assegurado,
ainda, o acesso à área da servidão
através de prédio serviente, desde que
não haja outra via praticável.
§ 10 Os proprietários das áreas de
terra, atingidas pelo ônus, limttarão
o uso e gozo das mesmas ao que for
compatível com a existência da servidão, abstendo-se, em conseqüência,
da prática, dentro das mesmas, de
quaisquer atos que embaracem ou
causem danos, incluidos entre eles os
de erguer construções ou fazer plantações de elevado porte.
§ 20 A Companhia Força e Luz de
Minas Gerais poderá promover, em
Juizo, as medidas necessárias à constituição da servidão administrativa de
caráter urgente, utilizando o processo
judícíal estabelecido no Decreto-lei
n- 3.365, de 21 de junho de 1941,com
as modificações introduzidas pela Lei
n'' 2.786, de 21 de maio de 1956.
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Art. 4° Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrárto,
Brasília, 13 de setembro de 1972;
151° da Independência e 84° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior.

DECRETO

N9 71.094 ~ DE 13 DE
SETEMBRQ DE 1972

Declara cessação da exploração de
serviços de energia elétrica, outorga
concessão e dá outras providências.

O Presidente da República, no uso
da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item III, da Constituição,
e nos termos dos artigos 140 e 150 do
Código de Águas, tendo em vista o
que consta do Processo DNAEE nv 648
de 1967, decreta:
Art. 19 Fica declarada a cessação,
para os efeitos do artigo 139, § 1Q, do
Código de Águas, da exploração dos
serviços de energia elétrica de que era
titular a Empresa Sul Mineira Luz e
Força, de acordo com Manifesto de
usina hidroelétrtca apresentado no
Processo S.A. 2.571-35, com relação
aos municípios de Caldas, Santa Rita
de Caldas, Botelhos e Ibitiura de
Minas, Estado de Minas Gerais.
Art. 29 E outorgada a Centrais Elétricas de Minas Gerais S. A. concessão para distribuir energia elétrica
nos mumcípíos de Caldas, Santa Rita
de Caldas e Ibitiura de Minas, no
Estado de Minas Gerais, ficando autorizada a estabelecer os sistemas de
transmissão e distribuição constantes
dos projetos aprovados.
Art. 3<:' A concessionária fica obrigada a cumprir o disposto no Código
de Aguas. leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 49 A concessionária concluirá
as obras no prazo fixado no despacho
de aprovação dos projetos, executando-as de acordo com os mesmos.
§ 1Q A inobservância do prazo fixado
neste artigo sujeitará a concessionária às penalidades previstas na legislação de energia elétrica em vigor e
seus regulamentos.
§ 2Q O prazo mencionado poderá ser
prorrogado por ato do Diretor-Geral

do Departamento Nacional de Águas
e Energia Elétrica.
Art. 5 Q A presente concessão vigorará pelo prazo de 30 (trinta) anos.
Parágrafo único. Findo o prazo de
concessão, os bens e instalações que,
no momento, existirem em função dos
serviços concedidos, reverterão à
União.
Art. 69 A concessionária poderá
requerer que a concessão seja renovada, mediante as condições que vierem a ser estipuladas.
Parágrafo único. A concessionária
deverá entrar com o pedido a que se
refere este artigo até 6 (seis) meses
antes de findar o prazo de vigência
da concessão. sob pena do seu silêncio
ser interpretado como desistência da
renovação.
Art. 79 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogado o Decreto nv 36.906, de 14 de
fevereiro de 1955, e demais disposições
em contrário.
Brasília, 13 de setembro de 1972;
1519 da Independência e 84Q da
República.
EMÍLIo G. MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior.

DECRETO N° 71. 095 SETEMBRO DE

DE

13

DE

1972

Dispõe sobre retificação do enquadramento de servidores da Escola Técnica Federal do Ceará e dá outras
providências.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição, e
tendo em vista o disposto no parágrafo único do artigo 23 da Lei numero 4.069, de 11 de junho de 1962,
e o que consta dos processos ns. 862
e 1.057, de 1971, e 4.005, de 1972, do
Departamento Administrativo do Pessoal Civil, decreta:
Art. 1°. Ficam alteradas a tabela
numérica e a relação nominal anexas ao Decreto n'' 65.600, de 22 de
outubro de 1969, que aprovou o enquadramento dos servidores da ~S"
cola Técnica Federal do Ceará, amparados pelo parágrafo único do arttso 23 da Lei n'' 4.069, de 11 de íu-
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nho de 1962, para efeito de serem

excluídos 4 cargos da classe de Professor de Ofício, EC-513.13, ocupados por Edilson Viana Criá, Francisco
Carneiro, Luiz Bernardo Costa e Ma-

, noet Machado de Araújo, e serem Incluídos 4 cargos na classe de Profes-

sor de Ensino Indus.trial Básico, EC510.16, e neles considerar enquadra.
dos, a partir de 15 de junho de 1962,
Edilson Viana Orlá, Francisco Carneiro, Luiz Bernardo Costa e Manoel
Machado de Araújo.

Parágrafo único. Os cargos de Professor de Ensino Industrial BásICO de

que trata este artigo ficam reclassrficados, cem seus ocupantes, no nível 19, a partir de 29 de junho de
1964, com efeitos financeiros a contar de lo de junho de 1964, de acor-

do com o artigo 4°, § 1", da Lei número 4.345, de 26 de junho de 1964.
Art. 2° Na execução deste Decreto aplicam-se, no que couber, as disposições do Decreto n" 65. 60U, de 22
de outubro de 1969.
Art. 3°. Este Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em centrário.
Brasília, 13 de setembro de 1972;
151° da Independência e 84° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

DECRETO N'? 71.096 - DE 13
SETEMBRO DE 1972

DE

Dispõe sobre retiticaçãc de enquadramento de eeroaor do Ministério da
Educação e Cultura e dá outras providências.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
81, item lII, da Constituição, e tendo
em vista o disposto no artigo 19 da Lei
nc 3.780, de 12 de julho de 1960, no
Decreto-lei nc 299, de 28 de fevereiro
de 1967, e o que consta no Processo
nv 4.021, de 1972, do Departamento Administrativo do Pessoal Civil, decreta:
Art. 19 Ficam alteradas a tabela numérica e a relação nominal anexas 00
Decreto no 52.794, de 31 de outubro de
1963, retificado pelo de ns 65.583. de
21 de outubro de 1969, na parte em que
tratam do enquadramento de funcionários do Ministério da Educação e

Cultura, abrangidos pelo artigo 19 da
Lei- nv 3.780, de 12 de julho de 1960
para efeito de ser excluído um cargà
da classe de . Atendente, P-1.703.'1,
ocupado por NI1za Gonçalves Leite, e
ser incluído um cargo na classe de
Enfermeiro Auxiliar, P-1. 706.8, e nele
considerada enquadrada, a partir de
19 de julho de 1960, Nilza Gonçalves
Leite.
Parágrafo único O cargo de Enfermeiro Auxiliar de que trata este ar~
tígo fica reclassificado, com seu
.
ocupante, a partir de 28 de fevereiro
de 1967, na classe de Auxiliar de En;
termagem, P-l.701.13.A, de acordo
com as disposições do Decreto-lei no
299, de 28 de fevereiro de 1967.
Art. 29 Na execução deste decreto
aplicam-se, no que couber, as disposições do Decreto n Q 65.583, dé< 21 de
outubro de 1969.
Art. 39 Este decreto entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 13 de setembro de 1972'
151'? da Independência e 849 d~
República.
EMÍLIO G.

MEDIC]

Jarbas G. Passarinho

DECRETO N.'? 71. 097 - DE 14
SETEMBRO DE 1972

DE

Altera a composição do COnselho Monetário Nucicmat e dá outras providências.

O Presidente da República. usandoda atribuição que lhe confere o artdgo 81, itens III e V, da Constituição.
decreta:
Art. l.Q Passam a integrar o Conselho Monetário Nacional, além dos
membros referidos no artigo 15' do
Decreto n.s 65.769, de 2 de dezembro
de 1969, o Presidente do Banco Nacional da Habitação e o Presidente da
Caixa Econômica Federal.
Art. 2,<:> O presente Decreto entrar~ em vigor na data de sua publicacao, revogadas as disposições em contrário.
Brasiiía, 14 de setembro de 1972:
151.Q da Independência e 84.9 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio Delfim Netto
José Costa Cavalcanti
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DECRETO N° 71. 098 - DE 14
SETEMBRO DE 1972

DE

Concede à Sul Americana de Minérios S. A. o direito de lavrar caulim no município de Juquitiba, Estado de São Paulo.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
81 item IH, da Constituição, nos
termos do Decreto-lei n'' 227, de 28 de
fevereiro de 1967 (Código de Mineração), alterado pelo Decreto-lei número 318, de 14 de março de 1967, decreta:
Art. 1° Fica outorgada à Sul Americana de Minérios S. A. concessão
para lavrar caulím, em terrenos
de
propriedade de Hiroyuki YÔ, no lugar
denominado Bairro de Juquiá, distrtto
e município de .Iuquitíba, Estado de
São Paulo, numa área de seis hectares, vinte e dois ares e trinta e oito
centíares (6,2238 ha, ) , delimitada por
um retângulo, que tem um vértice
a oitenta e quatro metros (84 mj, no
rumo verdadeiro de vinte e quatro
graus sudeste (24° SE) da confluência dos córregos do Caulím e do Si ...
tio e os lados divergentes desse vfrtíce, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: duzentos e cinqüenta e três metros (253 mi. este l E) ;
duzentos e quarenta e seis metros
'(246 m), sul (8). Esta concessão é
outorgada
mediante as condições
constantes dos artigos 44, 47 e suas
alíneas e 51 do Código de Mineração,
além de outras constantes do mesmo
Código, não expressamente mencionadas neste Decreto.
Parágrafo único. Esta concessão
fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto número 51.726, de 19 de fevereiro de
1963, e da Resolução n'' 3, de ,10 -íc
abril de 1965, da Comissão Nacional
de Energia Nuclear. '
Art. 2° O concessionário fica obrtgado a recolher aos cofres públicos,
na forma da lei, os tributos devidos
à União, em cumprimento do disposto
no Decreto-lei n.s 1.038. de 21 de outubro de 1969.
Art. 3° Se o concessionário não
cumprir qualquer das obrigações que
lhe incumbem, a concessão para lavrar será declarada caduca ou nul-a,

na forma dos artigos 65 e 66 do Cá
digo de Mineração.
Art. 4° As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra, na forma
do artigo 59 do Código de Mineração.
Art. 5° A concessão de lavra terá
por titulo este Decreto, que será
transcrito no livro C ~ Registro dos
Decretos de Lavra, do Departamento
Nacional da Produção Mineral ao
Ministério das Minas e Energia.
Art. 6° Este Decreto entrará «m
vigor na data Je sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
(DNPM -

6.328-67).

Brasília, 14 de setembro de 1972;
151° da Independência e 84° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO N° 71.099 - DE 14
SETEMBRO DE 1972

DE,

Concede à MARMOR - Indústria- de
. Mármore Ltda. o direito de laoror
mármore e calcário no município de
Iporanga, Estado de São Paulo.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere 0 artigo
81, item III, da Constituição, nos
termos do Decreto-lei n" 227, de 23 de
fevereiro de 1967 (Código de Mineração) , alterado pelo Decreto-lei número 318, de 14 de março de 1967, decreta:
Art. 1° Fica outorgada à MARMOR
- Indústria de Mármore Ltda. concessão para lavrar mármore e ..'alcárto. em terrenos devolutas do Estado de São Paulo, no lugar denominado Andorinhas, distrito e municípío de Iporanga, Estado de Sâc
Paulo, numa área de oitocentos e vinte e nove hectares sessenta e nove
ares e noventa centiares (829.6990 ha) ,
delimitada por um polígono irregular.
que tem um vértice a quatro rol!
quatrocentos e setenta e nove metros
e trinta e seis centímetros (4.473.36
m) , no rumo verdadeiro de trinta e
três graus dez minutos sudeste (33°10.
SE). da ponte da estrada estadual
Iporanga-Barra do Turvo, sobre o ribeirão 'das Andorinhas e os lados, a
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partir desse vértice, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: duzentos e cinqüenta metros (250 m),
este (E); trezentos e noventa e um
metros e vinte e nove centímetros
(391,29 m) , norte (N); duzentos e
cinqüenta metros (250 m) , este CE),
trezentos e noventa e um metros e
vinte e nove centímetros (391,29 m) ,
norte (N); trezentos e três metros e
trinta centímetros (303,30 m) , este
(E); quatrocentos e setenta e quatro
metros e setenta centímetros (474'j'0
fi), norte lNJ; mil e oitocentos metros (1,800 m), este (E); quinhentos
e noventa e cinco metros e cinqüenta e dois centímertos (595,52 mr. sul

(8); duzentos e setenta e um metros
e sessenta centímetros (271,60 m) ,
este (E); seiscentos e treze metros e
noventa e cinco centímetros (61395
m), sul (S); duzentos e oitenta metros (280 m) , este (E); quinhentos e
noventa e dois metros e quarenta. e
seis centímetros (592,46 m) , sul (S);
quinhentos e setenta metros (570 m),
este (E); quatrocentos e trinta e otto
metros e seter.. ta centímetros (438.70
m) , sul (S); oitocentos e doze metros e oitenta e dois centímetros ...
(812,82 m) , oeste (W); duzentos metros (200 m) , norte (N); quinhentos
e cinco metros e oitenta e três centímetros (505,83 m) , oeste (W); duzentos metros (200 m) , norte (Nj;
quinhentos e cinco metros e oitenta
(W): cento e oitenta e seis metros
(186 m) , norte (N); quatrocentos e
setenta metros e quarenta e dois centímetros (470,42 m) , oeste (W); mil
quatrocentos e cinqüenta metros
(1.450 rr», norte (N). Esta concessão
é outorgada mediante as condições
constantes dos artigos 44, 47 e -uas
alíneas e 51 do Código de Mlneracãc,
além de outras constantes do mesmo
Código não expressamente mencionadas neste Decreto.
Parágrafo único. Esta concessão
fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto número 51. 726, de 19 de fevereiro de
'1963. e da Resolução n« 3, de JO de
.abrtl de 1965. da Comissão Nacional
Ide Energia Nuclear.
Arb , 2.0 A concesstonárla fica obrigada a recolher aos cofres públicos,
na forma da lei, os tributos devidos
à União, em cumprimento do disposto
no Decreto-lei n." 1.038, de 21 de outubro de 1969.

Art. 3.° Se a concessionária não
cumprir qualquer das obrigações que
lhe incumbem, a concessão para lavrar será dec.arada caduca ou nula,
na forma dos artigos 65 e 66 do Código de Mineração.
Art. 4° As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para .tns de lavra, na forma
do artigo 59 do Código de Mineração.
Art. 5.° A concessão de lavra terá
por título este Decreto, que será
transcrito no livro C - Registro dos
Decretos de Lavra, do Departamento
Nacional da Produção Mineral do
Ministério das Minas e Energia.
Art. 6" Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, 1.evoga das as disposições em contrário.
(DNPM -

5.080-61).

Brasília, 14 de setembro de 1972;
15P da Independência e 84° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI
Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO N° 71.100 -

DE 14 DE

SETEMBRO DE 1972

Concede à Companhia Perncmõucena
de Mineração o direito de lavrar argila .no Município de Paudalho, Estado de Pernambuco.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o arngo
81, item UI, da Constituição, r.os
termos do Decreto-lei n'' 227, de 38 de
fevereiro de 1967 (Código de Mineracão), alterado pelo Decreto-lei numero 318, de 14 de março de 1967, decreta:
Art. 1.0 Fica outorgada à Companhia Pernambucana de Mineracào
concessão para lavrar argila em terrenos de propriedade da Cerâmica.
Bicopeba S. A., no lugar denominado Engenho Camarim, distrito e .nunícípío de Paudalho, Estado de Pernambuco, numa área de vinte e seis
hectares três : res e dezesseis centiares (26,0316 ha.), delimitada por um
polígono irregular, que tem um vértice a sete metros e vinte e oito centímetros (7,28 m) , no rumo verdadeíro de vinte graus dezesseis minutos
noroeste (20 0 16'NW ), do canto no.te
ao norte (N), da ponte sobre o Rio
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Capíbartbe, nas proximidades do -jui-

Iômetro vinte e nove tKm 29) da Rodovia Estadual PE-5, e os lados a iJa.rtil' desse vértice, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: trezentos e trinta metros (330 m) , oeste
(W); duzentos e oitenta e cinco metros e cinqüenta centímetros (285,50
m) , norte (N); duzentos e noventa e
sete metros (297 m) , este (E) ; duzentos
e dezoito metros e cinqüenta centímetros (218,50m), norte (N); quatrocentos
e setenta e nove metros (479 m i, ~s
-te (E); duzentos e oitenta e cmcc
metros (285 m) , sul "8); cento e vinte e seis metros (126 mj , oeste (W),
quarenta e nove metros (49 mi, ,5'.11
(8); cento e dez metros (110 m) , oeste (W); cinquenta metros (50 mr sul
(S); cento e trinta metros (130 In),
oeste (W); setenta metros (70 mj ,
sul (8); oitenta metros (80 m) , oeste (W); cinqüenta metros (50 m).
sul (8). Esta concessão é outorgada
mediante as condições constantes dos
artigos 44, 47 e suas alíneas e 51 do
Código de Mineração. além de outras
constantes do mesmo Código, não expressamente mencionadas neste Decreto.
Parágrafo único.
Esta concessão
fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto numero 51.726, de ·19 de fevereiro de
1963, e da Resolução n" 3. de 30 de
abril de 1965, da Comissão Nacional
de Energia Nuclear.
Art. 2.0 A concessionária fica obrigada, a recolher aos cofres públicos,
na forma da lei, os tributos devidos
à União, em cumprimento do disposto
no Decreto-lei n.v 1.038, de 21 de outubro de 1969.
Art. 3.0 Se a concessionária não
cumprir qualquer das obrigações que
lhe incumbem, a concessão para lavrar será declarada caduca ou nula,
na forma dos artigos 65 e 66 do Código de Mineração.
Art. 4.0 As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de 3010 E"
subsolo para fins de lavra, na forma
do artigo 59 do Código de Mineração.
Art. 5.0 A concessão de lavra terá
por título este Decreto, que será
transcrito no livro C - Registro dos
Decretos de Lavra, do Departamento
Nacional da Produção Mineral do
Ministério das Minas e Energia.
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Art. 60 Este Decreto entrará em
Vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário,
lDNPM-1.58ü-67J.
Brasrlia, 14 de setembro de 1972;
1510 da Independência e 84 0 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO N° 71.101 - DE 14
SETEMBRO DE 1972

DE

Concede à Empresa de Mineração
Manilhas do Vordeste S. A.
MANESA o direito de lavrar argila
no município de Escada, Estado de
Pernambuco.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o arngo
81, item IIl, da Constituição. (l(;OS
termos do Decreto-lei n.v 227, de 28 de
fevereiro de 1967 (Código de Mineração), alterado pelo Decreto-lei numero 318, de 14 de março de 1967, decreta:
Art. 10 Fica outorgada à Empresa
de Mineração Manilhas do Nordeste
S. A. - MANE8A concessão para lavrar argila, em terrenos de sua propriedade. no lugar denominado Engenho Cassupím, distrito e munícipío
de Escada, Estado de Pernambuco,
numa área de cinco hectares setenta
e um ares (5,71 ha), delimitada por
um polígono irregular" que tem um
vértice a sessenta e oito metros 8
cinqüenta centimetros (68.50 m) , no
rumo verdadeiro de oitenta e um
graus trinta e um minutos nordeste
(81°31'NE), do canto sudoeste tSW)
do Prédio do Grupo Escolar Muntcipal Mário Domíngues, e os lados a
partir desse vértice. os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: ctnqüenta metros (50 mj , sul (S); vinte
e cinco metros (25 m) oeste (W);
quarenta metros (40 m) sul (8); vinte e cinco metros (25 m) oeste (W);
setenta metros (70 m) sul (8): vtnte metros (20 m) , oeste (W); cinqüenta metros (50 m). sul (8); quarenta metros (40 m) oeste (W); quarenta metros (40 m) , sul (S); cento
e sessenta e oito metros (168 m) , 08Ste (W); duzentos e cinqüenta '11etros (250 mj , norte (N); duzentos e
setenta e oito metros (278 m) , este
(E). Esta concessâo é outorgada me-
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diante as condições constantes dOE
artigos 44, 47 e suas alíneas e 51 do

Código de Míneracão, além de outras

constantes do mesmo Código. não expressamente mencionadas neste Decreto.
Parágrafo único. Esta concessão
fica sujeita às estipulações do Regu-

lamento aprovado pelo Decreto número 51.726, de 19 de fevereiro de
1963, e da Resolução n'' 3, de :{O rie
abril de 1965, da Comissão Nacional
de Energia Nuclear.

Art. 2.° A concessionária fica obrigada a recolher aos cofres públicos,

na forma da lei, os tributos devidos
à União, em cumprimento do disposto
no Decreto-lei n'' 10.038, de 21 de outubro de 1969.
Art. 3.° Se a concessionária não
cumprir qualquer das obrigações que
lhe incumbem, a concessão para lavrar será declarada caduca ou nula,
na, forma dos artigos 65 e 66 do Código de Mineração.
Art. 4° As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para rins de lavra, na forma
do artigo 59 do Código de Mineração.
Art. 5° A concessão de lavra terá
por titulo este Decreto, que será
transcrito no livro C - Registro d03
Decretos de Lavra, do Departamento
Nacional da Produção Mineral do
Ministério das Minas e Energia.
Art. 6° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, levogadas as disposições em contrário.
(DNPM - 10.299-67).
Brasília, 14 de setembro de 1972;
1510 da Independência e 840 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO N° 71.102 - DE 14
SETEMBRO DE 1972

DE

Declara sem efeito o Decreto número
6.332, de 25 de setembro de 1940.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o ar.,
tigo 81, item III, da Constituição,
nos termos do Decreto-lei n'' 227, de
28 de fevereiro de 1967 (Código de

Mineração), alterado pelo Decretc-leí
n"318, de 14 de março de 1967, decreta:
Art. 1°. Fica declarado sem efeito
o Decreto número 6.332 de 25 de setembro de 1940, que concedeu à S.A.
Mineração de Amianto o direito de
lavrar amianto no lugar denominade Fazenda Roça Nova, distrito de
Bom Jesus, Município de Poções, Estado da Bahia.
Art. 2°. Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em centrá;
no. (DNPM - 3.378-39).
Brasília, 14 de setembro de 1972;
151" da Independência e 84° da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Antônio Dias Leite Júntor

DECRETO N° 71.103 - DE 14
SETEMBRO DE 1972

DE

Declara sem efeito o Decreto número
37.420, de 2 de junho de 1955.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o ar,
tigo 81, item III, da Constituição,
nos termos do Decreto-lei n'' 227, ce
~13 de fevereiro de 1967 (Código de
Mineração), alterado pelo Decreto-lei
n" 318, de 14 de março de 1967, e tendo em vista o que consta no processo
DNPM - 7.037-52, decreta:
Art. 1.0

Fica declarado sem efeito

o Decreto nO 37.420, de 2 de junho
de 1955, que concedeu ao cidadão bra-

sileiro Nabih Nadur o direito de Iavrar quartzito, em terreno de sua
propriedade, no lugar denominado
Bairro do Paiol, distrito de Araçartguama, Município de São Roque, Estado de São Paulo.
Art. 2°. Este Decreto entrará em
vIgor na data de sua publicação, re,
vogadas as disposições em centráno. (7.037-52).
Brasília, 14 de setembro de 1972;
1510 da Independência e 84° da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Antônio Dias Leite Júniot
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DECRETO N° 71.104 - DE 14
SETEMBRO DE 1972

DE

Concede à M.A.G. Temporal o direito de lavrar água mineral no município de Lauro de Freitas, Estado da Bahia.

O Presidente da República, usando
da atribuição que, lhe confere o artago
81, item IH, da Constituição, nos
termos do Decreto-lei n° 227, de 28 de
fevereiro de 1967 (Código de Mineração). alterado pelo Decreto-lei nú-neTO 318, de 14 de março de
1967, decreta:
Art. 1° Fica outorgada à M.A.G.
Temporal, firma individual, concessão para lavrar água mineral, em
terrenos de propriedade dos herdeiros de Afonso Moreira Temporal, no
lugar denominado Fazenda Kangurungu, distrito e município de Lauro
de Freitas. Estado da Bahia, numa
área de três hectares, cinqüenta e
dois ares e oitenta e cinco centíares (3 5285 ha.), delimitada por um
polígono irregular, que tem um vértice a sessenta e quatro metros (64
m) , no rumo verdadeiro norte (Nj ;
do centro do portão do depósito da
Atlantic e os lados L partir desse "értíce, os seguintes comprimentos e eumos verdadeiros: vinte e nove metros
(29 m), oeste (W); vinte e nove lnetros (29 m) , sul (S); quatrocentos e
quinze metros (415 m) , oeste (W);
cento e trinta e cinco metros (135
m) , norte (N); cento e oito metros
(108 m) , este (E); noventa e cmco
metros (95 m) , sul (S); duzentos e
setenta metros (270 m) , este (E); onze metros (11 m) , sul (8); cinqüenta e quatro metros (54 m) , este (E);
quatro metros (4 m) , sul (8): doze
metros (12 m) , este
(E); dezesseis
metros (16 m) , sul (8). Esta concessão é outorgada mediante as condições constantes dos artigos 44, 1:7 c
suas alineas e 51 do Código de Mineração, além de outras constantes
do mesmo Código, não expressamente
mencionadas neste Decreto.
Parágrafo único. Esta concessão
fica sujeita as estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto número 51. 726, de 19 de fevereiro de
1963, e da Resolução n- 3, de 3D de
abril de 1965, da Comissão Nacícnal
de Energia Nuclear.

Art. 2.° A concessionária fica obrigada a recolher aos cofres públicos,
na forma da lei, os tributos devldcs
à União, em cumprimento do disposto
no Decreto-lei n.v 1.038, de 21 de outubro de 1969.
Art. 3.° Se a concessionária não
cumprir qualquer das obrigações que
lhe incumbem, a concessão para lavrar será declarada caduca ou 'lula,
na forma dos artigos 65 e 66 do Código de Mineração.
Art. 4° As propriedades vizinhas
estão sujeitas as servidões de solo e
subsolo para fins de lavra, na forma
do artigo 59 do Código de Mineração.
Art. 5° A concessão de lavra terá
por título este Decreto, que será
transcrito no livro C - Registro 10s
Decretos de Lavra, do Departamento
Nacional da Produção Mineral do
Ministério das Minas e Energia.
Art. 6° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogarias as disposições em contrário.
(DNPM-6. 736-64).
Brasília. 14 de setembro de J.972;
151° da Independência e 84° da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO N° 71.105 - DE 14 DE
SETEMBRO DE 1972
Declara reservada coe índios Xavantes, sob a denominação de Reserva
Indigena Sangradouro, área situa:
da no. Estado tie Mato Grosso, e
dá outras providências.

O Presidente da República. usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, de;
creta:
Art. 1°. Fica reservada aos índios
Xavantes. para os efeitos previstos
no artigo 198 da Constituição. a área
que passará a denominar-se Reserva
Indígena Sangradouro, situada no
Estado de Mato Grosso, dentro dos
seguintes limites: ao norte, pelo rio
das Mortes, desde a confluência com
o córrego Atmtnnas até a confluência
com o córrego dos Porcos; a leste pelo
córrego dos Porcos; ao sul, pelos
limites da propriedade da Missão

ATOS DO PODER ExECUTIVO

264

Sangradouro até atingir a rodovia
Brasília-Cuiabá; daí por esta rodo-

via até atingir sua intersecção com
o córrego Almínhas;

a

oeste, pelo

córrego Alminhas, desde sua íntersecção com a Rodovia Brasília-CUIabá
até a confluência do citado córrego

com o rio das Mortes.
Art. 20 • A Fundação Nacional do

rndío (FUNAI) exercerá a adrmnístraçao da área indígena descrita no
artigo anterior, podendo requisitar no
exercício dos poderes que lhe confere
a Lei n'' 5.371, de 5 de dezembro de
1967, a cooperação da Polícia Fede-

ral para impedir ou restringir o ingresso, o trânsito ou a permanência
de pessoas ou grupos cujas atividades
sejam julgadas nocivas ou inconvenientes ao processo de assistência aos
índios, na área referida.
Art. 3°. Este Decreto entrará em

vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrá-,

rio.
Brasília, 14 de setembro de 1972;
151° da Independência e 84° da
República.
EMíLIO G. MÊDICI
José Costa Cavalcantz

DECRETO N° 71.106 - DE 14
SETEMBRO DE 1972

DE

Declara reservada aos índios xaion-:
tes, sob a denomznação de ReserVa Indigena São Marcos, área situada no Estado de Mato Grosso, e
da outras providências.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição, decreta:
Art . 1°. Fica reservada aos índios
Xavantes, para os efeitos previstos
no artigo 19a da Constituição, a área
que passará a denominar-se Reserva
Indígena São Marcos, situada no Estado de Mato Grosso, dentro dos seguintes limites: ao norte, pelo rio das
Mortes desde a ccnfluêncía do rio
São Marcos até a confluência do córrego Dom Bosco; a leste, pelo córrego Dom Bosco, desde sua confluência com o rio das Mortes até sua ca.,
beceíra principal; ao sul, deste ponto, por uma reta de, aproximada-

mente, 4 km, unindo a cabeceira do
córrego Dom Bosco à cabeceira do
rio São Marcos e, por este abaixo, ate
o ponto de coordenadas 15°22'8 e
52°39' WGr SItuado a 7km apoxímadamente da Usina Hidrelétrica da
Missao: deste ponto, por uma reta
d.e aproximadamente, 11 km no rumo
45° SW, até a cabeceira do córrego DIamante, e dai por este analxo até sua confluência com o rIO
Barreiro acima, até os limites da
Missão São Marcos, no ponto de coordenadas 52" 4a' W Gr. e 15° 28' :30"
S; daí, por uma reta de, aproximadamente, 13 km, no rumo 13° NE, unindo este ponto à confluência do córrego Penorí, no Rio São Marcos; daí,
rio São Marcos abaixo até sua confluência com o rio das Mortes, ponto inicial dos limites descritos.
Art. 20 • A Fundação Nacional do
índio (FUNAl) exercerá a administração da área indígena descrita no
artigo anterior, podendo requisitar,
no exercício dos poderes que lhe confere a Lei n'' 5.371, de 5 de dezembro de 1967, a cooperação da Polícia
Fede-ral para impedir ou restringir o
ingresso, o trânsito ou permanência
de pessoas ou grupos cujas atividades sejam julgadas nocivas ou inconvenientes ao processo de assistência
aos índios, na área referida.
Art. 3°. Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 14 de setembro de 1972;
151 da Independência e 84° da
República.
0

EMíLIO G. MEDICI

José Costa Cavalcanti

DEGRETO N° 71.107 - DE
SETEMBRO DE 1972

14 DE

Declara reeeroa indígena área situada no municipio de Tocantínia, Estado de Goiás, e dá outras providêncías.

O Presidente da República, no uso
das atribuições que lhe confere o artigo Bl , item III, da Constituição, e
tendo em vista o artigo 5° do Decreto-lei n'' 1.164, de 10 de abril de
1971, decreta:
Art. 1°. E' declarada área reservaâa aos índios Xerentes, para os etei-
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tos do artigo 198 da Constituição, a
situada no município de 'I'ocantdnia, Estado de Goiás, com a segumte
discriminação: partindo da barra do
rio Piabanha Grande com o rio Tocantins, seguindo por este abaixo até a
barra do ribeirão Gorgulho ; dai subindo por este ate sua cabeceira e neundo
no rumo NE pela linha limítrofe do
Munícípto de Pedro Afonso, ate a barra do ribeirão, Perdida com o rio do
Sono; e pelo rio do Sono acima até
a bana do córrego Brejão, e por este acima, até sua cabeceira; dai por
uma linha seca de direção SW até
atingir a cabeceira do córrego Ma;
tias; dai por este abaixo até sua
barra no 1'10 Preto; daí descendo por
este até a barra do ribeirão Aldeia;
subindo por este até a barra do córrego Agua Fria, daí por este acima
até sua cabeceira; dai, por linha seca no rumo SW até a cabeceira do
córrego Bebedouro dos Porcos; e descendo por este abaixo até sua barra
com o rio Tocantins, ponto onde teve
inicio a descrição.
Art. 2°. A Fundação Nacional do
índio (FUNAI) exercerá a administração da área Indígena descrita no
artigo anterior, podendo requisitar,
no exercícío dos poderes que lhe confere a Lei n'' 5.371, de 5 de dezembro de 1967, a cooperação da Políela Federal para impedir ou restringir o ingresso, o trânsito ou permanência de pessoas ou grupos cujas
atividades sejam julgadas nocivas ou
inconvenientes ao processo dê assistência aos Indíos, na área referida.
Art. 3°. A FUNAI promoverá as
medidas necessárias à desocupação da
área reservada neste decreto, em colaboração com órgãos federais, estaduais ou municipais competentes, observado o disposto nos parágrafos 1°
e 2" do artigo 198 da Constituição
Federal.
Art. 4°. Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrá.,
rio.
Brasília, 14 de setembro de 1972;
151° da Independência e 84° da
República.
EMÍLIO G.

MÊDICI

José Costa Cavalcanti

DECRETO N° 71.108 - DE 14
SETEMBRO DE 1972

DE

Prorroga o prazo a que se retere o
artigo 4° do Decreto n° 70.408, de
14 de abril de 1972.

o presidente da República, no uso
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição,
decreta:
Art. 1.0 E' prorrogado por mala
trinta dias o prazo estipulado no artigo 4° do Decreto n'' 70.408, de 14
de abril de 1972, para que o Grupr
de Trabalho incumbido de estudar a
adequação da Indústria de Reparação Naval às necessidades das empresas de navegação possa apresentar suas conclusões.
Art. 2°. Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrá-.
rio.
Brasília, 14 de setembro de 1972;
151° da Independência e 840 da
República.
EMÍLIO G.

MÊDICI

Mârio David Andreazza

DECRETO W? 71.109 - DE 15
. SETEMBRO DE 1972

DE

Dispõe sobre alterações no enquadramenta de servidores da Parte Especial do Quadro de PeSSOal do Ministério da Agricultura, e dâ outras
providências.

O Presidente da República, .isando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item 11I, da Constituição, e
tendo em vista o disposto nas Leis
nos 3.780, de 12 de julho de 1960; .'
3.967, de 5 de outubro de 1961; 4.Q69,
de 11 de junho de 1962; 4.345, de 26
de junho de 1964; 4.723, de 9 de julho
de 1965; e no Decreto-lei nv 299, de
28 de fevereiro de 1967, e o que consta do Processo nc 3.300 de 1972, do
Departamento Administrativo do Pessoal Civil, decreta:
Art. 19. Ficam alterados, na forma
das relações anexas, os enquadramentos do pessoal do Ministério da Agricultura, amparado pelo artigo 2° da
Lei n» 3.967, de 5 de outubro de 1961,
e parágrafo único do artigo 23, da
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Lei nc 4.069, de 11 de junho de 1962,

aprovados, respectivamente, pelos Decretos nvs 65.876 e 65.878, ambos de
16 de dezembro de 1969, com as alte-

rações posteriores, considerando-se alterados os quantí tatdvos dos cargos
que compõem as séries de classes e
classes singulares abrangidas.
Art. 29. Na execução deste Decreto, são aplicadas as disposições dos
artigos 49 e 99, § 1(1, da Lei nc 4.345,
de 26 de junho de 1964; a Lei nv .•
4.723, de 9 de julho de 1965; e o Decreto-lei n'' 299, de 28 de fevereiro de
1967, na forma das tabelas anexas,

qu-e fazem parte integrante deste Decreto.
Art. 39.
Os servidores incluídos
na série de classes de Médico após a

data da respectiva lei que Os amparou, são considerados enquadrados a
partir da data de suas inscrições no
Conselho Regional de Medicina.
Art. 49. Este Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 15 de setembro de 1.972;
1519 da Independência e ·q4~ da.
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

L, F. Cirne Lima

Os anexos mencionados no art. 19
foram publicados no DO. d-e 18 de
setembro de 19'72.
DECRETO NQ 71.110 SETEMBRO DE

DE

15

dro de Pessoal do Ministério da Aeronáutdca, constante do Decreto nv ..
70.150, de 17 de fevereiro de 1972, publicado no Diário Oficial de 18 seguinte.
Art. 2°. Fica igualmente, cassada
a disponibilidade do servidor a que
se refere o artigo anterior, a partir de
'19 de março de 1972, tendo em vista
não haver tomado posse, no prazo legal, no cargo em que foi aproveitado.
Art. 39. Este Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 15 de setembro de 1972;
1519 da Independência e 849 da
Repúolíca.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Júlio Barata
J. Araripe lWacêdo

DECRETO

N9

71.111 - DE 15
1972

DE

SETEMBRO DE

Declara de utilidade pública, para fins
de desapropriação, áreas de terra e
benfeitorias situadas em diversos
municípios dos Estados
de Mato
Grosso, Goiás, São Paulo e Minas
Gerais destinadas à bacia de acumulação. do aproveitamento hidrelétrico
de Ilha Solteira.

DE

1972

Torna sem efeito aproveitamento de
disponível do Ministério da Aeronáutica 1W Quadro de Pessoal do
Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado e dá
outras providências.
O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição, e
tendo em vista o disposto no artigo
67 da Lei nv 1.711, de 28 de outubro
de 1952, e o que consta do Processo
nv 5.191 de 1971, do Departamento Administrativo do Pessoal Civil, decreta:
Art. Iv . Fica sem efeito o aproveitamento no cargo de Bombeiro Hidráulico, código A-1.2Q1.8.A, do Quadro de Pessoal - Parte Permanente
- do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado, de
Aristides Ga.lvâo de Moraes, em disponibilidade em igual cargo do oua.,

o Presidente da República, no uso
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição, tendo em vista o artigo 151, letra b,
do Código de .águas, o Decreto-lei no
3.365, de 21 de junho de 1941 e o que
consta do Processo DNAEE no 7.322
de 1967, decreta:
Art. 19. Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de desapropriação, áreas de terra e benfcí tonas
situadas em diversos municípios dos
Estados de Mato Grosso, Goiás, São
Paulo e Minas Gerais, destinadas a.
bacia de acumulação do aprovei tamento progressivo da energia hidráulica
de um trecho do rio Paraná, entre os
Estados de São Paulo e Mato Grosso,
cuja concessão foi outorgada a Centrais Elétricas de Urubupungá S. A.,
pelo Decreto nv 55.513, de 11 de janeiro de 1965 e posteriormente transferida a Centrais Elétricas de São
Paulo S. A., pelo Decreto n'' 60.077,
de 16 de janeiro de 1967.
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Art. 29. As diversas áreas de terra
e benfeitorias referidas no artigo anterior compreendem aquelas constantes das plantas nos IS-CAD-1957 e
IS-CAD-1989, relativas aos projetos
aprovados pelo Diretor-Geral do Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica, do Ministério das Minas
.e Energia, apresentados no processo ..
DNAEE nc 7.322-67.
Art. 3Ç1.
Fica autorizada a Centrais Elétricas de São Paulo S. A. a
promover a desapropriação das referidas áreas de terra e benfeitorias, na
forma da legislação vigente.
Parágrafo único.
Nos termos do
artigo 15 do Decreto-lei n« 3.365, de
21 de junho de 1941, modificado pela
Lei nc 2.786, de 21 de maio de 1956,
fíoa a expropriante autorizada a invocar o caráter de urgência, no processo da desapropriação, para fins de
imissão de posse das áreas de terra e
benfeitorias abrangidas por este De-ereto.
Art. 49. Este Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrario.
Brasília, 15 de setembro de .;.972;
1519 da Independência e 849 da
República.
EMÍLIO G.

DECRETO N9 71.112 - DE 15
SETEMBRO DE 1972

Inclui a prova de alfabetização entre
os requisitos essenciais à matrícula
de troroinaaoree em servico de estiva e conexos.
-

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere {I artigo 81, item IlI, da Constituição, decreta:
Art. 19. A prova de alfabetização
inclui-se entre os requisitos essenciais
à matricula a que se referem o caput
e o § 19 do artigo 257 da Consolidação
das Leis do Trabalho, aprovada pelo
Decreto-lei no 5.452, de 1(,1 de maio de
1943, assim como ao exercício de serviços conexos com os da estiva (Conferentes, Consertadores de Carga e
Descarga e Vigias Portuários), raspeitadas as situações dos atuais trabalhadores naquelas atividades.
Art. 29. Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 15 de setembro de 1972;
1519 da Independência e 349 da
República.
EMÍLIO G.

Antônio Dias Leite Júnior

N'.'

71. 113 -

MÉDICI

Mário David Andreazza
Júlio Barata

MÉDICI

DECRETU

DE

DE

15

DE SETEMBRO DE

1972

Dispõe sobre Funções Gí·at;fiu;.da,<, do Quadro de Pessoal - Parte Per-manente ~ do Ministério da Educaçao e Cultura, e dá outras providências,

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

go 81, item lU, da Constituição, e tendo em vista
de 12

de JUlho de 1960, decreta:

° artigo 11 da Lei nv 3.780,

Art. 1° Fica aprovada, na forma do anexo, a tabela discriminativa das
Iunçoes gratartcadas integrantes do Quadro de Pessoal - Parte Permanente
- do Mímsterto da Educação e Cultura, resultante da estrutura estabelecida
pelo Decreto n- 70.815, de 10 de julho de 1972.
Paràgrato único. A atual função gratificada de Chefe do Posto Hospitalar, símbolo 3-F, da extinta Seção de Assistência Social da Diretoria de Pessoal, fica mantida provisoriamente, sob a denominação de Chefe do Posto
Hospitalar, símbolo 3-F, SUbordinada ao Serviço Médico da Delegacia Regional da Guanabara.
Art. 2° As transformações de que trata este Decreto, constantes do anexo, somente se efetivarão com a publicação dos respectivos atos de provimento, mantido, até então, o preenchimento das funções gratificadas que figuram na situação anterior da tabela ora aprovada.
Art. 3° A despesa com a execução deste Decreto será atendida pelos recursos orçamentários próprios do Ministério da Educação e Cultura.
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Art. 41' Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília,
República.

15 de

setembro

de 1972; 151'"

da

Independência e 84" da

EMÍLIO G. MEDICI

Jarbas G. Passarinho

o

anexo 1:'i.encionado no crt , 11; [oi publicado no D. Q. de 27-9-72

DECRETO N° 71.114 -

DE

18

DE

SETEMBRO DE 1972

Retifica o Decreto n° 71. 066, de 1 de
setembro de 1972, que abre a Encargos Gerais da União - Recursos
sob Supervisão do Ministério da Ftzzenda, o crédito suplementar de ...
Cr$ 40.092.636,00.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
81, item III, da Constituíçâo, decreta:
Art. 1" Fica retificado, na forma
abaixo, o artigo 2° do Decreto número 71.066, de 1 de setembro de 19'72,
que abre a Encargos Gerais da União
-- Recursos sob Supervisão do MinisDECRETU

N°

71.115 -

tério da Fazenda, o crédito auplemental' de Cr$ 40.092.636,00 (quarenta milhões, noventa e dois mil e seis.
centos e trinta e seis cruzeiros).
Onde se lê:
Atividade - 2801. 0107.2004
Leia-se:
Atividade - 2801.0107.2003
Art. 2 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
0

Brasília, 18 de setembro de 1972;
1510 da Independência e 84° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

José Flávio Pécora
João Paulo dos Reis
DE

tzezzoso

18 DE SETEMBRO DE 1972

Abre à Càmara dos Depilados (i crédito suplementar de Cr$ 6.000.000,00
para retorço de doiw;ões consignadas no vigente Orçamento.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item III, da Constituição, e da autorização contida no artigo 6°
da Lei n'' 5.754 de 3 de dezembro de 1971, decreta:
Art. 1° Fica aberto à Câmara dos Deputados, o crédito suplementar no
valor de Cr$ 6.000.000,00 (seis milhões de cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias consignadas ao subanexo 01.00, a saber:
Cr$ 1,0a
01.00 - CAMARA DOS DEPUTADOS
0100.0105. 2001 ~ Atividades Legislativas da Câmara
3.1.1.1 - Pessoal Civil
02 - Despesas Variáveis
.
5.750.000
0100.0307.2002 - Pagamento de Inativos da Câmara
250.000
3.2.3.1
Inativos
'"
TOTAL

6.000.000

Art. 2° Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão de
anulação parcial de dotação orçamentária consignada no vigente Orçamento ao subanexo 28.00, a saber:
Cr$ 1,00
28.00 - ENCARGOS GERAlS DA UNIÃO
28.02 - Recursos sob Bupervisâo do Ministério do
Planejamento e Coordenação Geral
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Atividade - 2802.1800.2003
3.2.6.0 - Reserva de Contingência
Art. 3° Este Decreto entrará em vigor
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 18 de setembro de 1972;
República

na

1510 da

data de sua
Independência

6.000.000
publicação,
e

84°

da

EMíLIO G, MÉDICI

José Flávio Pécora
João Paulo dos Reie 1/eêcso

DECRETO N° 71.116 -

DE

18

DE SETEMBRO DE

1972

Abre ao Ministério do Interior, em favor da Secretaria Geral- Entidades
Supervisionadas, o crédito suplementar de Cr$ 80.000.000,00, para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item IH, da Constituição, e da autorização contida no artigo 6°
da Lei n« 5.754 de 3 de dezembro de 1971, decreta:
Art. Iv Ftca aberto ao Ministério do Interior, em favor da Secretaria
Geral - Entidades Supervisionadas, o crédito suplementar de Cr$
.
80.000.000,00 (oitenta milhões de cruzeiros) para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento ao Subanexo 19.00, a saber:
Cr$ 1,00
19.00 - MINISTJ':RIO DO INTERIOR
19.03 - Secretaria Geral
Entidades SupervíI

síonadas

1903.0201.2015 3.2.7.2
01
04
06
07
1903.1501.2053

-

3.2.7.2
01
04
06
07
1903.0108.2009

-

3.2.7.2
01
07
1903.0108.2011

-

3.2.7.2
01
04
06
1903.0108.2012

-

Atividades a Cargo do Departamento Nacional de Obras Contra as Sêcas - DNOCS
Entidades Federais
Pessoal
.
Inativos
.
Salário-Família
Contribuições de Previdência Social
.
Atividades a Cargo do Departamento Nacional de Obras de Saneamento - DNOS
Entidades Federais
Pessoal
.
Inativos
.
Salário-Família
.
Contribuições de Previdência Social
.
Atividades a Cargo da Superintendência do
De-senvolvimento da Amazônia - SUDAM
Entidades Federais
Pessoal
.
Contribuições de Previdência Social
.
Atividades a Cargo da Superintendência do
Desenvolvimento do Nordeste
Entidades Federais
Pessoal
.
Inativos
.
Salário-Família
.
Atividades a Cargo da Superintendência do
Desenvolvimento da Região Sul
0<

•••••••••••••••••

16.S00.000
300.000
4.300.000
1.600. COO

8.600.000
250000
450.000
1. 700. COO

3.000.000
2.000.000

6.SS0.000
30 000
90.000
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3.2.7.2
01
07
1903.0108.2013

-

Entidades Federais
Pessoal
.
Contribuições de Previdência Social
.
Atividades a Cargo da Superintendência do
Vale do São Francisco
3.2.7.2 - Entidades Federais
01 - Pessoal
.
..
06 - Salário-Família
07 - Contribuições de Previdência Social
.
1903.0101.2006 - Atividades a Cargo do Território Federal do
Amapá
3.2.7.2 - Entidades Federais
01 - Pessoal
.
04-fu~oo
.
06 - Salário-Família
.
.
07 - Contribuições de Previdência Social
1903.0101.2007 - Atividades a Cargo do Território Federal de
Rondônia
3.2.7.2 - Entidades Federais
01 - Pessoal
.
04 - Inativos
.
.
06 - Salário-Família
.
07 - Contribuições de Previdência Social
1903.0101.2008 - Atividades a Cargo do Território Federal de

600.000
200.000

4.000 000
400.000
600:'000

10.300.000
300.000
700.000
I. 700.000

5.550.000
430.000
120.000
900.000

Roráíma

3.2 7.2
01
04
06
07
1903.0301.2026

-

3.2.7.5 01 07 -

Entidades Federais
Pessoal
.
Inativos
.
Salário-Familia
.
Contribuições de Previdência Social
.
Atividades a Cargo da Fundação Nacional
do índio - FUNAI
Fundações Instituídas pelo Poder Público
Pessoal
.
Contribuições de Previdência Social
.

2.300.000
200.000
50.000
450.000

• 3.500.000
I. 700.000

TOTAL
80.000.000
Art. 20 Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão de
anulação parcial da dotação atribuída à Reserva de Contingência, de que
trata o artigo 6°, item I, da Lei n- 5.754, de 3 de dezembro de 1971, a
saber:
Cr$ 1,00
2B.00 - ENCARGOS GERAIS DA UNIAO
28.02 - Recursos sob a Supervisão do Ministério do
Planejamento e Coordenação Geral
2802.1800.2003 - Reserva de Contingência
3.2.6.0 - Reserva de Contingência
80.000.000

Art. 3° O presente crédito, nos Orçamentos próprios das Entidades
Supervisionadas pelo Ministério do Interior, constantes do anexo III da
Lei n- 5.754, de 3 de dezembro de 1971, obedecerá à seguinte programação:
Cr$ 1,00
59.00 - MINISTJ':RIO DO INTERIOR
59.01 - Departamento Nacional de Obras Contra as
Sêcas
Agropecuária
Administração
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Aumínistração e õoordenaçâo Sub-regional
23.000.000
Departamento Nacional de Obras de Saneamento
Saúde e Saneamento
Administração
11. 000.000
5902.1501.2002 - Coordenação e Administração Geral
.
59.03 - Superintendência do Desenvolvimento da
Amazônia
Administração
Planejamento e Organização
5903.0108.2001 - Planejamento e Coordenação Regional ....
5.000.000
59.05 - Superintendência do Desenvolvimento do
Nordeste
Administração
Planejamento e Organização
5901).0108.2001 - Planejamento e Coordenação Regional
7.000.000
59.06 - Superintendência do. Desenvolvimento
da
Região Sul
Administração
Planejamento e Organização
5906.0108.2006 ~ Planejamento e Coordenação Regional '"
800.000
59.07 - Superintendência do Vale do São Francisco
Administração
Planejamento e Organização
5907.0108.2001 - Planejamento e Coordenação Sub-regional
5.000.000
59.09 - Território Federal do Amapá
Administração
Administração
5909.0101.2001 - Administração Geral do Território
13.000.000
59.10 - Território Federal de Rondônia
Administração
Administração
5910.0101.2002 - Administração Geral do Território
7.000.000
59.11 - Território Federal de Roraima
Administração
Administração
5911.0101.2001 - Administração Geral do Território
3.000.000
59.12 - Fundação Nacional do índio
Assistência e Previdência
Administração
5912.0301.2001 - Administração e Coordenação Geral
.
5.200.000
--TOTAL
80.000.000
Art. 40 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 18 de setembro de 1972; 1510 da Independência e 840 da
República.
..901 0201. 2001 59.02 -

EMÍLIO G. MÉDICI

José Flávio Pécora
João Paulo dos Reis VeUoso
José Costa Cavalcanti
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DECRETO N° 71.117 -

DE

18

DE SETEMBRO DE

1972

Abre à Presidência da República, em favor da Escola Superior de Guerra,
o crédito suplementar de Cr$ 250.000,00, para retorço de dotações consignadas no vigente Orçamento.

o

Presidente da República, usando da atribuição que

lhe confere

o

artigo 81, item IH, da Constituição, e da autorização contida no artigo 6°
da Lei n'' 5.754 de 3 de dezembro de 1971, decreta:
Art. 10 Fica aberto à Presidência da República, em favor da Escola
Superior de Guerra, o crédito suplementar no valor de Cr$ 250.000,00 «tu-

zentos e cinqüenta mil cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias
consignadas ao subanexo 11.00. a saber:
11.00 -

11.07
1107.0803.2009
3.1.1.2
02
3.1.4.0

~

-

c-s

PRESID:i!:NCIA DA REPúBLICA

Escola Superior de Guerra
Estudos Relacionados à Segurança Nacional
Pessoal Militar
Despesas Variáveis ...• _
.
Encargos Diversos
.

1,00

150.000
100.000

---250.000

TOTAL

Art. 2° Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão
de anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigente
Orçamento, a saber:
crs 1,00
11.00 - PRESID.:B:NCIA DA REPúBLICA
11.07 - Escola Superior de Guerra
Atividade - 1107.0803.2009
100.000
3.1.2.0 - Material de Consumo
"
2B.00 - ENCARGOS GERAIS DA UNIÃO
28'.02 - Recursos sob Supervisão do Ministério do
Planejamento e Coordenação Geral
Atividade ~ 2802.1800.2003
.
150.1)00
3.2.6.0 - Reserva de Contingência
.

- - 250.000
--

TOTAL

Art. 3° Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 18 de setembro de 1972; 151° da Independência e 84° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Jose Flávio Pecara
Joao Paulo dos Reis Velloso

DECRETO

N°

71.118 -

DE

18

DE SETEMBRO DE

1972

Abre a Encargos Gerais da União - Fundo Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico o crédito suplementar de Cr$ 12.228.000,00,
para reforço de dotação consignada no vigente Orçamento.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item lU, da Constituição, e da autorização contida no artigo 6°
da Lei n'' 5.754 de 3 de dezembro de 1971, decreta:
Art. 1° Fica aberto a Encargos Gerais da União - Fundo Nacional de
Desenvolvimento Cientifico e Tecnológico o crédito suplementar no valor
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de Cr$ 12.228.000,00 (doze milhões, duzentos e vinte e oito mil cruzeiros),
para reforço de dotação orçamentária consignada ao subanexo 28.00, a
saber:
Cr$
28.00 -

1,00

ENCARGOS GERAIS DA UNIAO

28.04 -

Fundo Nacional de Desenvolvimento Cientifico e 'I'ecnológlco
2804.0402.1004 - Projetos Especiais de Fortalecimento das
Instituições prioritárias de Ciência e Tecnologia
4.1.2. O - Serviços em Regime de Programação Espe12.228.000
cial
.
0
Art. 2 Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão de
anulação parcial de dotação orçamentária consignada no vigente Orçamento ao subanexo 28.00, a saber:

crs
28.00 -

1,00

ENCARGOS GERAIS DA UNIAO

28.04 -

Fundo Nacional de Desenvolvimento Cientifico e Tecnológico
Projeto - 2804.0401.1001
4.1.2 . O - Serviços em Regime de Programação Especial
12.228.000
Art. 30 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 18 de setembro de 1972; 1510 da Independência e 840 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

José Flávio Pécora
João Paulo dos Reis Velloso

DECRETO

N° 71, 119 -

DE

18

DE SETEMBRO DE

1972

Abre ao Ministério do Trabalho e Previdência Social o crédito suplementar
de Cr$ 18.983.300,00, para reforço de dotações consignadas no vigente
Orçamento.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item IH, da Constituição, e da autorização contida no artigo 60
da Lei ns 5.754 de 3 de dezembro de 1971, decreta:
Art. 10 Fica aberto ao Ministério do Trabalho e Previdência Social o
crédito suplementar no valor de Cr$ 18.983.300,00 (dezoito milhões, novecentos e oitenta e três mil e trezentos cruzeiros), para reforço de dotações
orçamentárias consignadas ao subanexo 26.00, a saber:
Cr$
26.00 -

MINISTJlRIO DO TRABALHO E PREVIDllNCIA SOCIAL

26.01 -

Gabinete do Ministro
Assessoria Ministerial e Jurídica
Salário-Família

2601. 0104. 2001 -

3.2.3.3 -

1,00

50Q-

Aros
26.02
2602.0101.2006
3.2.3.3
26.03

---

DO PODER ExEcUTIvO

Secretaria Cieral
Coordenação de Pessoal
Salário-Família
.
Secretaria Geral - Entidades Supervisionadas
2603.1505.2008 -- Atividade a Cargo do Instituto de Previdência e Assistência aos Servidores do Estado
3.2.7.2 -- Entidades Federais
01 - Pessoal
,
.
04 -- Inativos . ,
,
.
06 -- Salário-Família
,
.
26.06 -- Secretaria do Trabalho
2606.0301.2001 -- Coordenação e Orientação da PoUtica Salarial
3.2.3.3 -- Salário-Familia
.
2606.0305.2004 -- Coordenação e Fiscalização das Normas de
Proteção ao Trabalho e Atividades Sindicais
3.2.3.3 -- Salário-Familia
,
.
2606.0305.2005 -- Fixação e Acompanhamento da Política de
Mão-de-Obra
3.2.3.3 -- Salárío-Famílía
.
2606'.0305.2007 -- Supervisão e Coordenação da Segurança e
Higiene do Trabalho
3.2.3.3 -- Salário-Família
.
2606.0305.2008 - Julgamento dos Recursos. Relacionados ao
Trabalho Marítimo
3.2.3.3 -- Salário-Familia
.
26.07 -- Secretaria do Trabalho - órgãos Regionais
do Trabalho
2607.0305.2006 -- Fiscalização do Trabalho no País
3.1.1.1 -- Pessoal Civil
.
01 -- Vencimentos e Vantagens Fixas
3.2.3.3 -- Salárío-Famtlía
.
26.08 -- Secretaria da Prevídêncía Social
2608.0302.2001 -- Pesquisa, Estudo e Divulgação Atuarial
3.2.3.3 -- Salário-Família
..•.......................
2608.0308.2002 -- Supervisão e Fiscalização da Previdência
Social
3.2.3.3 -- Salário-Familia
.
2608.0308.2003 -- Julgamento dos Recursos Relacionados à
Previdência Social
3.2.3.3 - Salário-Fam1lia
..
26.10 -- Departamento de Administração
2610.0101.2013 - Coordenação e Execução dos Serviços Administrativos
3.2.3.3 -- Salário-Familia
'
.
2fl.11 -- Centro de Documentação e Informática

186~300

7.264.000
1.572.800
585.600

8.500

5.700

18.800

9.600

500

7.705.000
1.437.000

200
24.100

16.300

137.300
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2611.0301.2001 - Elaboração de Estatística Relativa à Previdência e Assistência Social
3.2.3.3 - Salário-Familia
.

11.100
18.983.300

TOTAL

Art. 20 Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão de
anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigente Orçamento aos subanexos 26.00 e 28.00, a saber:
crs 1,00
26.00 -

26.02
Atividade
3.2.3.3
26.04

-

M1N1STER10 DO TRABALHO E PREVI-DENCIA SOCIAL

Secretaria Geral
2602.0108.2003
Salário-Família
Inspetoria Geral de Finanças

Atividade -

2604.0107.2009

3.2.3.3 26.05 Atividade 3.2.3.3 26.09 Atividade 3.2.3.3 26.10 Atividade 3.1.1.1 01 3.2.3.3 26.11 -

Salário-Família
Divisão de Segurança e Informações
2605.0809.2010

Atividade -

3.2.3.3 -

Salário-Família

.

11.900

..

23.2QO

.

6.300

.

12.000

.
.

2.762.000
361.200

..

4.300

Secretaria de Assistência Médico-Social
2609.0308.2001

earãno-n'amína
Departamento de Administração
2610.0301.2017
Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas
Salário-Família
Centro de Documentação e Informática
2611.0301.2002

Salário-Família

28.00 -

ENCARGOS GERAIS DA UNIAO

28.02 -

Recursos sob Supervisão do Ministério do
Planejamento e Coordenação Geral

Atividade -

2802.1800.2003

3.2.6.0 - Reserva. de Contingência .•. ,
TOTAL

.......

,~

.

.

15.602.400
16.983.300

Art. 30 O presente crédito no orçamento próprio do Instituto de Pre..
vidência e Assistência aos Servidores do Estado obedecerá a seguinte programação:
ces 1,00
66.00 -

66. U1 -

MINISTl'lRIO DO TRABALHO E PREVI"

D:í!:NCIA SOCIAL - Entidades Supervisio..
nadas
Instituto de Previdência e Assistência aos
Servidores do Estado
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6601.1505.2001 -

Manutenção e Ampliação dos Serviços de
Assistência Médico-Hospitalar

9.422.400

Art. 4" Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 18 de setembro de 1972; 151" da Independência e 84" da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

José Flávio Pécora
Júlio Barata
Jof},o Paulo dos Reis Velloso

DECRETO N° 71.120 -

DE

18

-

DE

SETEMBRO DE 1972

Extingue a Assistência Médico-Social
da Armada e dá outras providf,n-

cias.
o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item lU, da Constituição, deereta:
Art. 1° E' extinta a Assistência Médico-Social da Armada.
Art. 2" O Hospital Nossa Senhora
da Glória passa à subordinação da
Diretoria de Saúde da Marinha, com
a denominação de Hospital Naval
Nossa Senhora da Glória.
Art. 3" O cargo de Diretor do órgão de que trata o artigo 1" é transferido para a Diretoria de Saúde da
Marinha, com a denominação 'de Vice-Diretor da Diretoria de Saúde da
Marinha.
Art. 4" O Hospital Naval Nossa
Senhora da Glória passa a ser regido
pelo Regulamento para as Instituições Hospitalares e Para-Hospitalares
da Marinha, aprovado pelo Decreto
n« 37.687, de 3 de agosto de 1955.
Art. 5" O Ministro da Marinha baixará os atos .complementares necessários à efetivação deste decreto.
Art. 6" Este decreto entrará em
vigor na data de sua publícaçâo, ficando revogados os Decretos números
47.057, de 21 de outubro de 1959, e
58.557"de 31 de maio de 1966, e demais disposições em contrário.
Brasília, 18 de setembro de 1972;
151" da Independência e 84" da
Repúbl1ca.
EMíLIO G. MtDleI

Adalberto de Barras Nunes

DECRETO N" 71.121 - DE 18
SETEMBRO DE 1972

DE

Cria O Centro Médico Naval Marcilio
Dias, extingue o Hospital Naval
taorcíuo Dias e dd outras providências.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição, deereta:
Art. 1" E' criado, dentro da estrutura orgânica do Ministério da Martnua, o Centro Médico Naval Marcílio Dias, com sede na cidade do Rio
de Janeiro, Estado da Guanabara.
Parágrafo único. O Centro Médico
Naval Marcílío Dias é subordinado à
Diretoria de Saúde da Marinha.
Art. 2" E' extinto o Hospital Naval Marcílío Dias, criado pelo Decreta
n'' 29.486, de 23 de abril de 1951.
Art. 3" O pessoal e o acervo do
Hospital de que trata o artigo anterior são transferidos para o Centro
Médico Naval Marcílio Dias.
Art. 4" O Centro Médico Naval
Marcílio Dias terá sua organização e
atividades regidas por Regulamenta
próprio, a ser apresentado pelo MInistério da Marinha, dentro - do prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da
data da publicação deste Decreto.
Parágrafo único. Enquanto não tal'
aprovado o seu Regulamento, o Centro Médico Naval -Marcílio Dias será
regido, no que for aplicável, pelo Regulamento para as Instituições Hospitalares e Para-Hospitalares da Marinha, aprovado pelo Decreto número 37.687, de 3 de agosto de 1955.
Art. 5" Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, ficando revogado o Decreto n'' 29.486,
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de 23 de abril de 1951, e demais disposições em contrário.
Brasília, 18 de setembro de 1972;
151° da Independência e 84° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Adalberto de Barros Nunes

DECRETO N° 71.122 - DE 19
SETEMBRO DE 1972

DE

Declara de utilidade pública, para
fins de desapropriação, um terreno
urbano, sem benfeitorias, situado na
cidade de Ar;traquara, Estado de
São Paulo, destinado à ampliação
da estação telefônica daquela cidade pela Companhia Telefônica Brasileira.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o arLigo 81, item III, da Constituição, e
tendo em vista o disposto nos artigos
5°, letra "h", e 6°, do J?eCreto-Iei número 3.365, de 21 de Junho de 1941,
decreta:
Art. 1.9 E' declarado de utilidade pública, para fins de desapropriação, um terreno urbano, sem benfeí.,
tortas, situado na cidade de Araraquara, Estado de Sãv Paulo, com
a área de 152,86m2 (cento e cinquenLa e dois metros quadrados e oitenta
e seis decímetros quadrados), de propriedade de Alvaro Mendes, destinado
à ampliação da estação telefônica da
Companhia Telefônica Brasileira.
Art. 2°. O terreno tem a forma
quadrangular, está situado nos fundos do imóvel da Av. Espanha. número 50'1, do qual será desmembrado
e tem as seguintes características e
confrontações: na frente mede '9,19m
(nove metros e dezenove centímetros)
no rumo 87° 21' 30" SE, confrontando com o remanescente da proprtedade de Alvaro Mendes; no lado direíto faz uma deflexãc de 899 22' 50"
à direita, em relação à linha de frente, e mede 17,00m (dezessete me,
bros) no rumo de 2° 01' 20" SO, confrontando com o imóvel da Avenida
Espanha n'' 495 de propriedade de
Daria Di Nardo e com o imóvel da
Avenida Duque de Caxias n" 500 de
propriedade da Companhia Telefônica Brasileira; na linha de fundos
ree uma deflexão de 89° 55' 00" à
direita, em relação ao lado direito e
mede 8,75m (oito metros e setenta e
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cinco centímetros) no rumo 88° 03'
40" NO, confrontando com a propriedade da Companhia Telefônica
Brasileira; no lado esquerdo faz uma
deflexão de 89° 34' 20" à direita, em
relação à linha de fundos e mede
17,00m (dezessete metros) no .rumo
de 1Q 31', 20" NE, confrontando com
a propriedade da Companhia 'I'elefônica Brasileira e finalmente faz
uma deflexão de 910 07' 10" à direita, registrado no 1° Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Araraquara, Estado de São Paulo, sob
o n" 12.418, L. 3 - AK, fls. 299, data de 13 de outubro de 1949, tudo de
acordo com a planta PT. n- 40.10i},
e demais documentos constantes, do
Processo nv 3.714-72 do Minístérlc
das Comunicações.
Art. 3°. Fica a Companhia Tele..
íôntca Brasileira autorizada a pro;
mover a desapropriação do referido
terreno na forma da legislação vi..
gente, com seus recursos próprios.
Art. 4°. Nos termos do artigo 15 do
Decreto-lei nv 3.365. de 21 de junho
de 1941, modificado pela Lei número 2.786, de 21 de maio de 1956, a.
desapropriação é declarada de caráter urgente, para efeito de ímedia ta imissão de posse.
Art. 5°. Este Decreto entra em
vigor na data de sua publicação, re ..
vogadas as disposições em contrá..
rio.
Brasília, 19 de setembro de 1972;
151° da Independência e 84° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Hygino C. coreeu:

DECRETO N° 71.123 - DE 19
SETEMBRO DE 1972

DE

Declara de utilidade pública, para fins
de desapropriação,
uma área de
terra e respectiva faixa de acesso,
sem benfeitorias, situadas no· município de Anaumaia, Estado de São
Pauto, destinadas à íneuuaeõo ,de
uma estação repetidora de microondas e serviços afins" pela companhia Telefônica Brastleirà.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere. o artigo 81, item III, da Constituição, 6
tendo em vista o disposto nos arü.
gos 5°, letra "h" e 6°, do Decretc-Lel
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n" 3.365, de 21 de junho de 1941, de-

creta:
Art. 19 São declaradas de utilidade pública, para fins de desapropriação, uma área de terra rural, sem
benfeitorias,

medindo

2.500,00 mã

(dois mil e quinhentos metros quadrados), e respectiva faixa de acesso,
com a área de 4.360,a0m2 (quatro mil,

trezentos e sessenta metros quadrados
e oitenta decímetros quadrados), a
serem desmembrados de maior porção do Sítio de Boa Esperança, situadas no Município de Analândía, Estado de São Paulo, de propriedade de

Sílvio Elísio Balerlní,

destinadas

à

instalação de uma estação repetidora
de microondas, torre e serviços afine,
pela Companhia Telefônica Brasilel-

ra.

Art. 2° A área de terra tem a f ...rma de um quadrado, confrontanrto-se
totalmente com o Sítio Boa Esperança e apresenta as seguintes caracte
rístíoas e referências: tomando-se co'
mo ponto de partida o marco "A",
que é a estaca 68 + O.08ro da estrada de acesso, tendo-se como referência
o eixo da mesma, faz um ângulo tn.
terno de 108°39'00". Que correspoude
ao rumo 30ÇlOO'00" NW, medindo ""
25,OOm (vinte e cinco metros) até alcançar o 1° vértice onde faz uma deflexão de 90° à direita; mede 50,110m
(cinqüenta metros) no rumo de '.".
87°00'00"NE até o 2" vértice onde fali.
uma deflexâo de 90Çl à direita; mede
50,OOm (cinqüenta metros) no r1.1mO
de gOOO'OO"SE até o 3° vértice, Onde
faz uma deflexão de 90° à direita;
mede 50,DOm (cinqüenta metros) no
rumo de 87"00'00" SW até atingir o
4° vértice, onde faz uma deflexâc de
90° medindo 25,OOm (vinte e cinco
metros) no rumo de 3°0Q'00"NW até
atingir o marco "A", ponto inicial
desta descrição. A faixa de acesso M
terreno, compreende uma área de
4.360,SOm2 (quatro mil, trezentos e
sessenta metros quadrados e oitenta
decímetros quadrados), com 1O,OGm
(dez metros) de largura, sendo 5,00m
(cinco metros) para cada lado [L partir do eixo da faixa de 436,OS (quatrocentos e trinta e seis metros e oito centímetros) de comprimento total. Tem início a partir da estaca
46 + 4,00m, cravada à beira da Es
trada Municipal Que parte de Ana
lândía na direção da Pedra. de ousouserro. A referic'B estaca tem corno
ponto de referência e amarração situado a uma distância de 717.60In

(setecentos e dezessete metros e Sef;senta centímetros) no rumo de , .....
090"S'OO"SW, uma edificação de alvenarta oue é utilizada como casa de
força cio Sítio Boa Esperança, próximo à casa sede do referido Sitio.
Partindo da estaca 46 + 4,00m mede
35,47m (trinta e cinco metros e quarenta e sete centímetros) no rumo de
52°58'45"SE até encontrar a estaca
PC ::;::: 47 + Hl,4 "m. A partir da estaca PC ::;::: 47 + 19,47m, descreve uma
curva circular que apresenta as Seguintes características: comprimento
19,98m (dezenove metros e noventa e
oito centímetros), raio 219,74m (duzentos e dezenove metros c setenta
e quatro centímetros) e ângulo central 5° 12' 40" até encontrar a estaca PT ::;::: 48 + 19.45m (final da curva); mede l04,39m (cento e quatro
metros e trinta e nove centímetros).
no rumo de 47°46'05"SE até encontrar a estaca PC ~ 54 + 3,S4m. A
partir da estaca PC = 54 + 3,84m,
descreve uma curva circular que apresenta as seguintes características:
comprtmento 25,84m (vinte e cinco
metros e oitenta e quatro centímetros), raio 114,50m (cento e quatorze metros e cinqüenta centímetros) e
ângulo central 12°56'18", até encontrar a. estaca PT ::;::: 55 + 9,6Sm nnal da curva); mede 5S,50m (cinqüenta e oito metros e cinqüenta centímetros) no rumo de 600 4 2 ' 2 3 " S E até
encontrar a estaca PC = 58 -I- a.íam.
A partir da estaca PC = 58 + g.tum,
descreve uma curva circular que
apresenta as seguintes característdcas:
comprimento 34,80m (trinta e quatro
metros e oitenta centímetros), raio
42,50m (Quarenta e dois metros e cinqüenta centímetros) e ângulo central
4:7°02'46", até encontrar a estaca
PT = 60 ~- 2,98m (final da curva);
mede 6,50m (seis metros e cmquenta centímetros), no rumo de .. _.. ,
13°39'37"SE até encontrar a estaca
PC = 60 + 9,4Sm. A partir da estece PC = 60 + 9,48rn, descreve UD1l:\
curva circular que apresenta as s~
guintes características: comprimento
68,40 (sessenta e oito metros e quarenta centímetros) e ângulo central
97Q59'23", até encontrar a estaca
PT = 63 + 17,3Sm (final da curva);
mede 82,20m (oitenta e dois metros
e vinte centdmetros) , no rumo de
68°21 'OO"NE até encontrar a estaca
68 + O.OSnl unarco "A"), interse-
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ção do eixo da faixa com o lado do
terreno, onde tcrmma o eixo da faixa, imóvel este registrado sob o número 4.83b, L.3-E, fls. 222, data de 1
de novembro de 1951, no Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de
Rio Claro, Estado de São Paulo, tudo
de acordo com a planta PT. número 40.110 e demais documentos constantes do Processo n° 3.715-72 do Ml..
nístérío das COmUI1ICações.

Art. 3" Fica a Companhia Tele
fôníca Brasileira autorizada a promover a desapropriação da referida
área de terra e respectiva faixa de
acesso, na forma da legislação vigente, com seus recursos próprios, ou
para a faixa de acRSSO a instituição
de servidão de passagem.
Art. 4.9 dos termos do artigo 15
do Decreto-Lei rr' 3.365, de 21 de junho de 1941, modtncado pela Lei numero 2.786, de 21 de maio de 1956, a
desapropriação ê declarada de caráter urgente, para efeito de imediata
lmíssão de posse.
Art. 5" Este Decreto entrará eru
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 19 de setembro de 1972;
1519 da Independência e 849 da
República.
EMiLIO G. -MEDICi
Hygino C. Corsetti

-'

DECRETO Nl,} 71.124 - DE 19
SETEMBRO DE 1972

DE

Declara de utilidade pública, para fins
de desapropriaçãn, uma area de terra rural, sem benfeitorias, sita no
Município de Paracatu, Estado de
Minas Gerais, destinada à construção de uma estação reoetsaora de
microondas pela Companhia Telefônica dO Estado de Minas Gerais.

°

Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artdgo 81, item lU, da Constituição, tendo em vista o disposto nos artdgoa õv,
letra "h" e 69, do Decreto-Lei nc 3.365,
de 21 de junho de 1941, decreta:
Art. 19 E' declarada de utilidade
pública, para fins de desapropriação,
uma área de terra rural, sem benfeitorias, situada no Municipio de Paracatu, Estado de Minas Gerais, Fazenda /I A.g1,1a5 Claras"! de propriedade
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de Pio Fernandes, de forma quadrada,
com a área de 900,00 m2 (novecentos
metros quadrados), localizada no alto
do morro da TV, próxima à cidade de
Paracatu, donde se avista. o eixo da
torre do Aeroporto de paracatu, no ru.,
mo 829 45' NE e a cidade de João PInheiro, no rumo de 399 00' SE, a partir de um ponto situado a 5,75 m tcinco metros e setenta e cinco centímetros), e no rumo de 529 30' NW, contados a partir da Torre Receptora, des.,
tdnada à instalação de uma estação
repetidora de microondas pela Companhia Telefônica de Minas Gerais.
Art. 2l,} A aludida área de terra será
desmembrada, de maior porção das
terras de propriedade de Pio Fernandes, tem seu ponto de amarração na
torre de TV de Paracatu, onde se localiza a estação topográfica EO, num
dos vértices da base da torre. A iJ<~rtjr
desta estação, mede 22,44m (vinte e
dois metros e quarenta e quatro centdmetros) , no rumo de 34° 10' NE até
encontrar a estação topográfica El;
faz Uma deflexáo de 499 57' à esquerda mede 24,50 m (vinte e quatro metros e cinqüenta centímetros), no TUrno de 159 47' NW até atingir a estação topográfica E2, a partir da qual
passamos a descrever a área de terra a
ser desapropriada: lado E2E3 - mede
30,00 m (trinta metros), no rumo de
14Q 24'NW a partir da estação topográfica E2 até atingir a .estação topográfica E3; "lado E3E4 - faz uma deflexão de 909 à direita, mede 30 m
(trinta metros) • no rumo de 75Q 36' NE
até atingir a estação topográfica E4;
lado E4E5 - faz uma deflexâo de 909
à direita, mede 30,00 m (trinta metros), no rumo de 14924' SE até atingir a estação topográfica E5; finalmente faz uma deflexão de 90l,} à direita, mede 30.00m (trinta metros) no
rumo de 759 36' SW até atingir a estação topográfica E2, tudo de acordo
com a planta SP_nQ 3572012, constante
do Processo n 9 2802-72 do Ministério
das comunicações.
Art. 39 Fica a Companhia Telefônica de Minas Gerais autorizada a promover a desapropriação da referida
área de terra, na forma da legislação
vigente com seus recursos próprios.
Art. 49 NOs termos do artigo 15, do
Deoreto-Leí nv 3.365, de 21 de junho
de 1941, modífícado pela Lei nv 2.786,
de 21 de maio de 1956, a desapropriação é declarada de caráter urgente,
para efeito de imediata. imissão de p08~

se.
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Art. 59 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 19 de setembro de 1972;
151º da Independência e 849 da
República.
EMÍLIO G. :MÉDICI

Hygino C. corseui

DECRETO N° 71. 125

~ DE

19

DE

SETEMBRO DE 1972

Dispõe sobre retificação do enquadramento de servidor do Departamento Nacional de Obras Contra
as Secas e dá outras providências.

o

Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o artigo ,81, item III, da Constituição,

e .tendc em vista o disposto no par
rágrafo único do artigo 23 da Lei
L10' .4.069, de 11 de junho de 1962, e

o 'que' consta do Processo nv 3.281,
de 1971" do Departamento Adminís-

trativo do Pessoal Civil, decreta:
Art. 1°. _Ficam alteradas a tabela
nurnértca e a relação nominal anexas ao Decreto n» 66.210, de 16 de
fevereiro de 1970, que aprovou o enquadramento dos servidores do De;
partamento Nacional de Obras Contra as Secas, amparados pelo parágrafo único do artigo 23 da Lei número 4.069. de 11 de junho de 1962.
para efeito de ser excluído um cargo
da classe de Auxlliar de Medição, p.
1.206.6, ocupado por José Loureiro
e Silva, e ser incluído um cargo na
classe de Auxiliar de Desenhista, P1.002.12, e nele considerado enquadrado, a partir de 15 de junho de
1962, José Loureiro e Silva.
Art. 2°. Na execução deste decreto
aplicam-se, no que couber, as disposlçôes do Decreto n" 66.210. de 16
de fevereiro de 1970.
Art. 3°. Este Decreto entrará em
VIgor na data da SUa publicação, revvgadas as disposições em contrário.
Brasilla, '1-9 de setembro de 1972;
15.1.° da Independência e 84° da
teepúblíca.
EM:tLIO G. MEDICl

José Costa Cavalcantt

D.I:!,;CRETO N° 71.126 - DE 19
SETE][BRO DE 1972

DE

Cria o Hospital de Aeronáutica
de
São Paulo e dá outras providên~

ezcs.

o Presidente da República, usanao
das atrrbulções que lhe confere o artigo 81, item UI, da conetrnncao, e
Lendo em vista o artigo 46 do Decreto-lei n" 200, de 25 dé fevereiro ce
1967 e o artigo 79 do Decreto nú,
mero 60.521, de 31 de março de 1967
decreta:
'
Art. 1°. Fica errado, no Mínlstérto
att Aeronáutica, o Hospital de Aeronáutica de Bão Paulo, com sede na
cidade de Sao Paulo.
Parágrafo único. A subordinação ao
Bospital de Aeronáutica de São Paulo será estabelecida por ato do Miuístro da Aeronáutica.
Art. 2". Fica o Ministro da Aero,
nautaca autorizado a criar e ativar
u Núcleo do Hospital de Aeronáutt,
ea de São Paulo.
Parágrafo único. Ao Núcleo do
Hospital compete promover as medidas indispensáveis à implantação integral do referido Hospital, observa.
dos os efetivos e os recursos estabelecidos em leí .
Art~ 35' Este Decreto
entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as díspcsiçôes em centrário.
Brasília, 19 de setembro de 1972;
151u da Independência e 84" da
República.
EMiLIO G.

M~DICI

J. Araripe Macêdo

DECRETO N° 71.127 SETEMBRO DE

DE

20

DE

1972

Declara de uouaaae pública, para
fins de desapropriação, um terreno
urbano, com benfeitorias,
situado
na cidade do Rio de Janeiro, Estado da GUanabara, aestinado a
construção da Estação Rádio-Central do Rio de Janeiro, pela COmpanhia Telefônica Brasileira.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item lU, da Constituição, e
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tendo em vista o disposto nos artigos
5° letra "h" e 6° do Decreto-Lei número 3.365, de 21 de junho de 1941,
decreta:
Art. 1° E' declarado de utilidade
pública, para fins de desapropriação, um terreno urbano, a ser desmembrado de maior porção, com benfeitorias, situado na Rua Cândido de
Oliveira n-s 270, 274, 278, 282 e 284,
Bairro do Rio "Comprido zona urbana da cidade do Rio de Janeiro, Estado da Guanabara, com área de
3.330,80 m2 (três mil, trezentos e
trinta metros Quadrados e oitenta
decímetros quadrados), de propriedade de José de Souza Machado e Antônio Venâncio Silva, destinado à
construção da Estação Râdíc-Oentral
do Rio de Janeiro, pela Companhia
Telefônica Brasileira.
Art. 2° O terreno, a ser desmembrado de maior porção, tem formato
irregular e as seguintes caracterís.ticas e confrontações: a linha de
frente mede 68,00 m <sessenta e oito
metros) em dois segmentos que se
confrontam com a Rua Cândido de
Oliveira; o primeiro segmento é curvilíneo, mede 30,00 m (trita metros),
estando o segmento de reta imaginário que une seus extremos no rumo
de ooo03'SE; o segundo segmento faz
uma deflexão em relação ao segmento Imaginárío de 27°45'D, mede ...
38,00 m (trinta e oito metros) no rUR
mo de 52918'SE; o lado direito faz
uma deflexâo de 55°23'D, mede 54,50
m (Cinqüenta e quatro metros e cinqüenta
centímetros) no rumo de
3°05'SO, e confronta-se com a Rua
Projetada; a linha de fundos faz uma
deflexão de 112°55'D, mede 55,00 m
(Cinqüenta e cinco metros) no rumo
de 64°00'NO, e confronta-se com o
remanescente de maior porção; o lado esquerdo faz uma deflexão de
56°58'D, mede 59,20 m (cinqüenta e
nove metros e vinte centímetros) no
rumo de 7°02'NO, e confronta-se com
o terreno de propriedade do Espólio
de Henrique Adolfo Richter ou Sucessares e, finalmente, faz uma deflexâo à direita. No terreno extsten,
duas edificações além de edícula de
madeira: prédio de n-s 270, 274, 278,
282 e 284, sobre alicerce de pedras
com paredes de alvenaria, constdtuído de dois pavimentos, tendo, o pavimento térreo área construída de
266,00 m2 (duzentos e sessenta e seis
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metros quadrados) e o pavimento
superior 258,00 m2 (duzentos e cinqüenta e oito metros quadrados), perfazendo área construída total de
524,00 m2 (quinhentos e vinte e qua1;1'0 metros quadrados); prédio sem
número, situado na parte posterior
ao acima cara-cterizado, composto de
dois pavimentos, com estrutura ue
concreto armado, perfazendo área
construída total de 162,00 m2 (cento
e sessenta e dois metros quadrados).
O acima descrito está de acordo com
a planta número ORM-5/10.017-1,
constante do Processo n- 04663-72, do
Ministério das Comunícaçõea.
Art. 3° Fica a Companhia Tele~
rõntca Brasileira autorizada a promover a desapropriação dos referidos
imóveis, na forma da legislação vi-gente, com seus recursos próprtos .
Art. 4° Nos termos do artigo 15 do
Decreto-Lei n- 3.365, de 21 de junho
de 1941, modificado pela Lei número
2.786, de 21 de maio de 1956, a desapropriação é declarada de caráter
urgente, para efeito de imediata
Imissão de posse.
Art. 5° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 20 de setembro de 1972;
151° da Independência e 84° da
República.
EMÍLIO G. MtnrcI
Hygino C. Ccrsettí

DECRETO N° 71.128 - DE 20
SETEMBRO DE 1972

DE

Decíarà de utilidade públioa, PfLra
fins de desapropriação, uma area
de terreno urbano, com benfeitorias,
situada na cidade de Franco da Rocha, Estado de São Paulo, aestmada à construção da Estação Telefônica daquela cidade, pela Companhia Telefônica Brasileira.

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

tendo em vista o disposto nos artigos 59, letra "H" e 69 do Decretolei n.c 3.365, de 21 de junho de 1941,
decreta:
Art. l° E' declarada de utilidade
publica, para fins de desapropriação,
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urna área de terreno urbano, com
benfeitorias, situada na esquina das
Avenidas Sete de Setembro e Dr.
Franco da Rocha, na c1dadede Franco da Rocha, Estado de São Paulo.
com a área de 1.500,OOm2 (Um mil e

quinhentos metros

quadrados), de

propriedade de Anna Maria Sestini,
destinada à construção da EstaÇão
Telefônica daquela cidade, pela Com-

panhia Telefônica Brasileira.
Art. 2Ç A referida área é constdtuída de dois terrenos. um situado na
Avenida Sete de Setembro, sem número, antigo número 28, sem benfeitorias, apresenta as seguintes caracrlsticas e confrontações: tem formato
retangular, área de 900,00 m2 (novecentos metros quadrados), mede
18,00 m (dezoito metros) de frente para a Avenida Sete de Setembro,
50,00 m (Cinqüenta metros) da frente
aos fundos de ambos os lados,
confrontando, no
lado esquerdo,
com a propriedade do ....t scójto de
Armando Sestini ou sucessores e, 110
lado direito, com a propriedade de
Anna Maria Sestini; mede 18,00 m
(dezoito metros) na linha de fundos,
confrontando com a propriedade de
José Fernandes da Costa Torres ou
sucessores; outro situado na Av. Sete
de Setembro número 30, esquina com
a Avenida Dr. Franco da Rocha, com
benfeitorias, apresenta as seguintes
características e confrontações: tem
formato retangular, área de 600,00
m2 (seiscentos metros quadrados),
mede 12,00 m (doze metros) de Jrente para a Avenida Sete de Setembro, 50,00 m (cinqüenta metros) da
frente aos fundos de ambos os lados. confrontando, no lado esquerdo,
com a propriedade de Anna Maria
Sestini 'e, no lado direito, com a A venida Dr , Franco da Rocha; mede 12,00
m (doze metros) na linha. de fundos, confrontando com a proprtedade de José Fernandes da Costa TOrres ou sucessores. As benfeitorias acíma. citadas sao constituídas de um
prédio de
alvenaria de tijolos, de
construção antiga, residencial, constituído de salas de visitas e jantar,
três quartos, dispensa, banheiro, cozinha, tendo ainda porão com dois
cômodos de piso cimentado, apresentando área construída total de 123,50
m2 (cento e vinte e três metros quadrados e cinqüenta decímetros quadrados). O acima descrito está de
acordo, com a planta n,o ?T 40099..B.

constante do Processo n- 03716-72, do
Ministério das Comunicações.
Art. 39 Fica a Companhia Teletõníca Brasileira autorizada a promover a desapropriação da referida área
de terreno e benfeitorias, na forma
da legislação vigente, com seus recursos próprios.
Art. 4? Nos termos do artigo 15
do Decreto-Le1 n- 3.365, de 21 de
Junho de 1941, modificado pela Lei
n.c 2.786, de 21 de maio -íe 1.955, a
desapropriação é declarada de caráter
urgente, para efeito de
tmedíata
imissão de posse.
Art. 5° Este Decreto entrará em
vlgor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 20 de setembro de 1972;
1510 da Independência e 84° da
República.
EMÍLIO G.

MJ;:DICl

Hygino C. Ccreettt

DECRETO N° 71.129 - DE 20 ne
SETEMBRO DE 1972
Declara de utilidade pública, para
fins de desapropriação, um terreno
urbano, sem benfeitorias, situado na
cuuuie de Campo Grande, Estado de
Mato Grosso, destinado à ampliação da estação terminal de microondas e instalação de equipamentos
de telex, telegrafia e outros sereiços afins, integrantes do Sistema
Nacional de Telecomunicações.

O Presidente da República. usando das atribuições que lhe confere <J
artigo 81, item lII, da Constituição,
e tendo. em vista o disposto nos artigos 5", letra "h", e 6°, do Decretolei n'' 3.365, de 21 de junho de 1941.
decreta:
Art. 19. E' declarado de utmd~de
pública, para fins de desapropriação.
um terreno urbano, sem benfeítorras,
situado na Rua General Rondon,
s/n'', cidade de Campo Grande. Estado de Mato Grosso, com a área de
400,00 m2 (quatrocentos metros quadrados), de propriedade de Clélio Correa da Costa, destinado à ampllaçâo
terminal de microondas e instalação
de equipamentos de telex, telegrafia
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e outros serviços afins, integrantes do
Sistema Nacional de 'I'elecomunícações .

Art. 2Ç1. O terreno tem a forma de
um retângulo, medindo 10,00 m {dez

metros) de frente para a Rua General Rondon e 40,00 m (quarenta me ..
tros) , da frente aos fundos, conrron.
tendo-se à direita com propriedade
da Empresa Brasileira de Telecomunicações ~ EMBRATEL, à esquerda
com propriedade de Antônio Tomé e
aos fundos com propriedade de Dinamérico Ignacio de Souza, estando registrado no Cartório de Registro de
Imóveis da 2a Circunscrição da cidade de Campo Grande, Estado de Mato Grosso, sob o nv 48.69'4, Livro 3AR, fls. 93, data de 22 de junho de
1960, tudo de acordo com a planta
topográfica elaborada pela Empresa
Brasileira de TelecomunicaçõesEMBRATEL e demais documentos
constantes do Processo nv 506-72, do
Mini~rio das comuntcacões.
Art. 3Q. Fica a Empresa Brasüeíra
de Telecomunicações - EMBRATEL
_ autorizada a promover a desapropriação do referido terreno, na forma
da legislação vigente com seus recursos próprios.
Art. 4Ç1. A desapropriação a que se
refere o presente decreto é declarada
de urgência, nos termos do artigo 15,
do Decreto-lei n" 3.365, de 21 de junho de 1941, modificado pela LeI número 2.786, de 21 de maio de 1956,
para efeito de imediata imissão de
posse.
Art. 59. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 20 de setembro de 1972",
151° da Independência e 84" da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Hygino C. Corsettt
DECRETO N° 71.130 SETEMBRO DE

DE

21

DE

1972

Autoriza a contratação de empréstimo
que menciona, e dá outras providências .

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o arti-
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gc 81, item III da Consttiuição, decreta:
Art. lo Fica o Ministro da Fazenda
autorizado a contratar em nome da
União Federal, como mutuária, operação de crédito com o Banco Interamericano de Desenvolvimento - .'
BID, no valor de até US$ 10,000.000.GO
(dez milhões de dólares), ou seu equivalente em outras moedas destinados
ao financiamento parcial de um Programa de Apoio Governamental do
Plano Nacional de Sementes, podendo
em consequência, convencionar juros,
comissões e demais encargos contratuais, bem como aceitar as cláusulas e
condições usuais nas operações com
organismos financeiros internacionais
e o compromisso geral e antecipado
de dirimir por arbitramento as dúvidas e controvérsias decorrentes.
Parágrafo único. Assinado o contrato referente à operação de crédíto
mencionada neste artigo, os recursos
dela provenrentes serão recebidos pelo
Ministério da Agricultura, à medida
que liberados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID, pa1'1:1 incorporação
ao Fundo Federal
Agropecuário - FFAP e oportuna
aplicação no referido programa.
A.rt. 2l7- Fica o Coordenador central
do Subprograma de Apoio Governamental à Implantação do Plano Nacional de Sementes (AGIPLAN) autorizado a representar a União Federal
em todos os atos relacionados com a
execução do contrato de empréstimo
resultante da operação de crédito
mencionado no artigo 1°.
Art. 3" A União celebrará com os
Governos Estaduais, Universidades e
Instituições vinculadas à implantação
do Plano Nacional de Sementes, os
convênios necessários à execução dos
diversos projetos constantes desse programa.
Art. 4° Será providenciada a inclusão nos projetos de lei dos Orçamentos Plurianuais de Investimento e dos
anuais para os exercicios de 1973, 1974
e 1975, de dotações destinadas a atender à contrapartida nacional para a
execução do AGIPLAN.
Art. 5° Será providenciado a inclusão nas propostas orçamentárias
do Ministério da Agricultura, das dotações necessárias à liquidação das
obrigações assumidas pela União em
decorrência do empréstimo de que trata o presente Decreto, observado o
disposto no artigo 99 , do Decreto nú-
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mero 63. 946, de 30 de dezembro de
1968.
Art. 69 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 21 de setembro de 1972;
151.9 da
Independência e 84.1' da.
República.
EMÍLIO G. MEDICI

José Flâvio Pécora
L. F. Cirne Lima
Joáo Paulo dos Reis Velloso

DECRETO N° 71, 131 - DE 21 DE
SETEMBRO DE 1972
Concede autorização à firma Chrístiani Nielsen Engenheiros e Construtores S. A., associada à firma
Ingram Marine Inc., para operar
no mar territorial do Brasil com a
embarcação "Front Royal", de ban~

âeirc norte-americana, nos serviços

que especifica.

.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere 0 artigo 81, item IH, da Constituição,
decreta:
Art. l° E' concedida autorização a
firma Christiani Níelsen Engenheiros
e Construtores S. A., com sede na
cidade do Rio de Janeiro, Estado da
Guanabara, associada à firma norteamericana Ingram Marine Inc., para
operar no mar territorial do Brasil,
fixado pelo Decreto-lei n" 1.098, de
~5 de março de 1970, com a embarcação "Front Royal", de bandeira
norte-americana, na colocação de
oleodutos e plataformas de perfuração
no litoral do Estado de Sergipe, conforme contrato celebrado com a Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS.
Art. 2° A autorização de que trata
este Decreto vigorará pelo prazo de
um ano.
Art. 3° Este Decreto entrará em
vigor na data de SUa publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 21 de setembro de 1972;
151° da Independência e 84° da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Aaoüerto de Barros Nunes
Antônio Dias .Leíie Júnior

DECRETO N° 71.132 - DE 21
SETEMBRO DE 1972

DZ

Altera o artigo 7° do Decreto número
67.505, de 6 de novembro' de 1970,

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, itens UI e V, da Conatltuição, decreta:
Art. 10 E' acrescida ao artigo 7"
do Decreto n- 67.505, de 6 de novembro de ,1970, a seguinte alinea:
"1) Ministério das Minas e Energia" .
Parágrafo único. Em conseqüência
do disposto neste decreto o Conselho
Deliberativo do Projeto Rondon passará a constituir-se de 12 (doze)
membros.
Art. 2° Este Decreto entrará em vígor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 21 de setembro de 1972;
151° da Independência e 84° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior
José Costa Cavalcanti

DECRETO

N9

71.133 - DE 21
1972

DE

SETEMBRO DE

Aprova o estatuto da empresa pública Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP e dá outras providências.

o Presidente da República no uso
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item V, da Constituição, deereta:
Art. lI? E'
aprovado o estatuto
anexo da Financiadora de Estudos e
Projetos - FINEP, empresa pública
vinculada ao Ministério do Planejamento e Coordenação Geral.
Parágrafo único. Este Decreto e
estatuto que regem a FINE? serão
arquivados, em sua publicação oficial
no Registro de Comércio da sede d~
empresa.
Art. 29 Constituem recursos da

°

FINEP:

I - Os de capítal, oriundos da conversão, em espécie, de bens e direitos
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e os recebidos de outras pessoas de
direito público;
II Os oriundos de operação 01(,
crédito assim entendidos os empréstimos e financiamentos cbtídos pela
entidade;
III ~ Os patrimoniais, tais COIh&
aluguéis, foros, juros, dividendos, bonificações;
IV - Os provenientes de doacôee: t;'
V - Os resultantes de prestações
de servícos.
Art. 39 A FINEP, como Secretar Jtl.
Executiva do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - FNDCT, destacará, anualmente, para cobertura dos custos administrativos do programa, até 2% (dois
por cento) dos recursos orçamentários atribuídos ao Fundo.
Art. 4.9 A prestação de contas do
exercício findo será submetida pela
administração da FINEP ao Ministro
de Estado do Planejamento e C001'~
denaçâo Geral que, com seu pronunciamento e os documentos referidos
no artigo 42 do Decreto-lei no 199, de
2:) de fevereiro de 1967, a enviará ao
'I'rfbunal de Contas da União, até 31
de maio do 'exercício subseqüente.
Art. 59 Este Decreto entrará eu.
Vigor na data de sua publicação, revogados o Decreto ne 61. 056, de 24
de julho de 1967 e demais dispas! '.
çôes em contrário.
Brasília, 21 de setembro de 19'/2;
1b19 da Independência e 849 da
República.
EM!LIO G. MÉDICI

José, Flávio Pécora
Marcus Vinicius Pratini de Morae~
João Paulo dos Reis Velloso

ESTATUTOS DA FINANCIADORA
DE ESTUDOS E PROJE'l'01>
- FINEP
Da Empresa e seus Fins

Financiadora de Estudos
Projetos - FINEP, empresa púbuca vinculada ao Ministério do Plauejamentc e
Coordenação Geral,
constituída na conformidade do artigo 191 do Decreto-lei nv 200, de 25
de fevereiro de 1967 e -do Decreto-lei
n.c 298, de 28 de fevereiro <13 1967,
ArL. 19 A

L'

rege-se por. este estatuto e pelo (11i;ereto de sua aprovação.
Art. 29 A sede e o foro da FINEP
e o Distrito Federal, podendo estabelecer representações regionais no
Paú:;.

Art. 3º A Empresa tem por fína.
Hdade o financiamento de estudos,
projetos e programas de desenvolvimento econômico, social, tecnológico
e científico, de acordo com as metas
c prioridades setoriais estabelecidas
nos planos do. Governo Federal.
Art. 49 A FINEP exercerá também:
A) as funções de Secretaria Executrva do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e 'I'ecnolcgtco
- FNDCT (Decreto n« 68.748, de 15
de junho de 1971 - artigo 29 ) ;
B) as atribuições conexas com suas
rínalidades, que lhe sejam cometidas
por ato do Ministro de Estado do
Planejamento e Coordenação Geral.
Parágrafo único. A FINEP, como
Secretaria Executiva do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico
e Tecnológico - FNDCT, destacará,
anualmente, para cobertura dos custos
administrativos do programa, até 2%
(dois por cento) dos recursos orçauientáríos atríbuídos ao Fundo.
Art. 59 Para atingir sua finalidade,
i:t FINEP poderá:
I - Conceder financiamento, sob a
forma de mútuo ou de abertura de
crédito, a pessoas jurídicas de direito
público ou privado brasileiras;
II ~ Contratar serviços de consultoria;
III ~ Celebrar convênios com entidades nacionais ou estrangeiras, públicas ou privadas e receber suas doações;
IV - Conceder aval ou fiança;
V ~ Realizar as operações financeiras autorizadas pelo Conselho Monetário Nacional;
VI - Levantar fundos no País e
no Exterior; e
VII - Conceder subvenções.
Parágrafo único. Na contratação
com entidades financeiras estrangeiras, a FINEP poderá aceitar as cláusulas e condições usuais nessas operações, inclusive o compromisso ue
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dirimir por arbitramento, todas
dúvidas e controvérsias.
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as

Do Capital e Recursos
Art. 6Q O capital da FINEP é de
Crê 1. 000.000,00 (um milhão de cru-

zeiros) pertencente exclusivamente

a

União.

Art. 79 A Empresa poderá ter seu
capital aumentado mediante:
a) participação de outras pessoas
jurídicas de direito público interno,

bem como de entidades da Administração Indireta da União, dos Estados, Distrito Federal e Municípios,
desde que a maioria do capital permaneça de propriedade da União
(artigo 5Q do Decreto-lei nc 900, de
2:,) de setembro de 1969);
b) Incorporação de reservas facultativas, fundos disponíveis e reavaIlação do ativo.
Art. 8° Constituem recursos da

FINEP:

I - Os de capital, oriundos ca conversão, em espécie, de bens e dtrettos e os recebidos de outras pessoas
de direito público;
II - Os oriundos de operação de
crédito, assim entendidos os empréstimos e financiamentos obtidos pela
entidade;
III - Os patrimoniais, tais como,
aluguéis, foros, juros, dividendos, bonificações;
IV Os provenientes de doações; e
V - Os resultantes de prestações
de serviços.
Da Administração

Art. Q\l A Empresa será admlnistrada por um Conselho Diretor, com
funções normativas e deliberativas,
composto de seis membros:
I ' - Presidente, ao qual caberá a
direção executiva da Empresa;
II - Vice-Presidente, ao qual caberá substituir e assessorar o Presidente;
111 - Quatro Conselheiros e respectivos Suplentes, sendo:
a) um representante do Instdtuto
de Planejamento Econômico e Social
(IPEA);

O)
um
representante do Banco
Central do Brasil;
C) um representante do Banco Nacional do Desenvolvimento Econônnco; e
d) um representante do Conselho
do Desenvolvimento Industrial.
§ 1\l O Presidente e " Vice-Presidente serão nomeados pelo Presidente da República.
§ 2\l Os Conselheiros e respecti voe
Suplentes serão indicados pelos o!'gãos ou entidades que representarem
e designados pelo Ministro do Planejamentc e Coordenação Geral.
§ 3\l Cada Conselheiro ou Supíen.
te poderá ser substituído a qualquer
tempo, por proposta do órgão ou encidade que representar.
Art. 10. O Conselho Diretor deliberará com a maioria de seus mem
oros, cabendo ao Presidente os votos
comum e de qualidade.

Das Atribuições do Conselho Diretor

Art. 11. O Conselho Diretor reumr-se-á, ordinariamente, urna vez em
cada trimestre e, extraordinariamente, quando convocado pelo Preaídente.
Art. 12. Compete ao Conselho D~
retor:
I - Deliberar sobre a orientação
geral das atividades da Empresa e
fixação de prioridades, em harmonia com os planos e a política eccnõmico-financeira do Governo Federal;
II - Autorizar as SUbvenções previstas no artigo 18;
III - Propor a alteração destes Estatutos:
IV - Acompanhar a execução orçamentária da Emprêsa;
V Deliberar, após o pronunciamento do Conselho Fiscal, sobre a
prestação anual de contas, bem -omo
autorizar a criação de fundos -íe provisão e reserva;
VI - Manifestar-se sobre as normas
gerais de administração de pessoal. inclusive as relativas a fixação de quadro, vencimentos e vantagens, mediante proposta da Presidência, nos termos do artigo 26, parágrafo único, letra "f" do Decreto-lei n." 200, de 25 de
fevereiro de 1967;
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VII - Autorizar a transação 0 a rer.úncia de direitos, a alienação ou oneração de bens patrimoniais;
VIU - Estabelecer taxas de J 1.1::05 t:
outras formas de remuneração da Empresa, inclusive as relativas a orestação de serviço; e

Propor
Empresa.

IX da

° aumento

do CC),pit'.11

Das A tribuições do Presidente

Art. 13. compete ao Presidente:
Dirigir e coordenar os trabalhos
ao Conselho Diretor;
II - Administrar a Empresa e tomar as providências necessárias e adequadas à fiel execução das deliberações do Conselho Diretor;
UI - Representar a Empresa '':''01
Juizo ou fora dele, designar prepostos
ou procuradores para fins judiciais e,
mediante aprovação do Conselho Diretor, constituir representantes ou
mandatários;
IV - Desempenhar as atrlbuíçoes
de secrctae:c Executivo do Fundo Nacional de Desenvolvimento Cientifico
e Tecnológico-FNDCT, nos termos do
artigo 20;>, parágrafo único do Decreto
nv 68.748, de 15 de junho de 1971;
V - Assinar, nos termos deste Estatuto, os atos, contratos, cheques, endossos, ordens de pagamento, nota"
promissórias, letras de câmbio, e quaisquer titulas de obrigação da ,S'INEP,
como responsável principal, devedora
solidária, avalista ou fiadora, podendo
essa atribuição, mediante aprovação do
Conselho Diretor, ser delegada a funcionário da Empresa ou outorgada a
procurador;
VI - Aprovar a concessão de financiamentos, fianças ou avais, obedecidas as normas gerais estabelecidas pelo
Conselho Dtrctor, nos termos do artigo 12, item I;
VII - Elaborar e propor ao conselho Diretor os atos ou as normas que
devam ser por este baixados ou expedidos;
VIU ~ Apresentar ao Conselho Diretor relatórios, boletins, estatísticas
e balancetes que permitam acompar:har e fiscalizar as atividades da Empresa;
I -
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IX - Elaborar a prestação anua: da
contas da Empresa;
X - Apresentar ao Conselho Diretor os pedidos de subvenção a que se
refere o artigo 18 destes Estatutos;
XI - Admitir, promover, licenciar,
punir ou dispensar empregados da
Empresa, podendo delegar esses poderes, exceto os de admissão ou Ilspen .
sa;
XII - Vetar decisões do Conselho
Diretor, no prazo de cinco dias, com
efeito suspensivo, submetendo-as ao
Ministro do Planejamento e Coordenação Geral; e
XIII - Encaminhar ao Ministro co
Planejamento e Coordenação Geral.
até 31 de março, a prestação de contas do exercício findo com a decisão
do Conselho Diretor e o pron-..m etamenta do Conselho Fiscal, bem como
os documentos necessários ao excrcicio
da supervisão ministerial nos termos
do artigo 26 do Decreto-lei n'' 200, de
25 de fevereiro de 1967.
Das Atribuições do Vice-Presidente

Art, 14, Compete ao Vice-Presidente:
I - Substituir e assessorar o Presrdente; e
II - Exercer outras atribuições que
lhe sejam conferidas pelo Conselho
Diretor.
Do COnselho Fiscal
Art. 15. O Conselho Fiscal será
composto de três membros efetivos e
de suplentes em igual número, designados pelo Ministro do Planejamento
e Coordenação Geral.
Parágrafo Único. Os membros do
Conselho Fiscal terão mandato de um
ano, podendo ser reconduzidos.
Art. 16. Cabe ao Conselho Fiscal
acompanhar e verificar a execução fínanceira e orçamentárfa, podendo examinar livros ou quaisquer elementos e
requisitar informações; pronunciar-se
sobre prestação de contas e assuntos
ce sua fiscalização que lhe forem submetidos pelo Presidente ou Conselho
Diretor.
Das Operações

Art. 17. Qualquer forma de colaboração financeira por parte da .. ,
FINEP exige que o estudo ou projeto
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se enquadre nos critérios de prioridade
fixados e satisfaça os requisitos técnicos e de segurança requeridos em cada
caso.
Art. 18. Mediante proposta da Presidência e aprovação do Conselho Di-

retor, poderá a Empresa conceder subvenções para a elaboração de estudos,
projetos ou programas.
Da Organização Interna

Art. 19. A estrutura dos serviços da
Empresa será fixada por normas suplementares expedidas pelo Presidente
como observância do artigo 12, item r,
destes Estatutos.
Do Pessoal
Art. 20. Os empregados da Empresa

serão regidos pela legislação trabalhís-

ta.
Disposições Gerais

Art. 21. O exercício social corresponderá ao ano civil e os demonstrati1íOS da execução financeira e orçamentaria obedecerão às normas que a Inspetoria-Geral de Finanças da Admirístraçâo Federal Direta estabelecer
para as empresas públicas, bem como
ao artigo 42 do Decreto-lei n." 199. de
25 de fevereiro de 1967.

DECRETO NQ 71.134 -

DE

22

DE

SETEMBRO DE 1972

Declara de utilidade pública, para fins
de desapropriação, em favor da Petróleo Brasileiro S. A. .
PETROBRAS, terras, imóveis e benfeitorias situadas no Municípto de
São Francisco do Sul, Estado
de
Santa Catarina.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o a-!tdgo 81, item IH, da Constituição, e
de confomídade com o que dispõe o
Decreto-lei nv 3.365, de 21 de junho
de 1941, com as alterações constantes
da Lei n.s 2.786, de 21 de maio de
1956, tendo em vista o artigo 24 da
Lei no 2.004, de 3 de outubro de 1953,
e atendendo à necessidade de a Petróleo Brasileiro S. A. - ......•.

PETROBRÁS construir um Terminal
Marítimo no Município de São Francisco do Sul, Estado de Santa Catarina, e obras complementares, necessários para abastecer de petróleo
a Refinaria a ser construída no Estado do Paraná, decreta:
Art. 19. Ficam declaradas de uttlidade pública, para fins de desapropriação, total ou parcial, ou domínio
útil, em favor da Petróleo Brasileiro
S. A. - PETROBRAS, as terras,
imóveis e demais benfeitorias, de diretto, encontrados em uma área com
1. 659.873,00 m2 (hum milhão, seiscentos e cinqüenta e nove mtl, oitocentos e setenta e três metros quadrados). situada no Município e comarca. de São Francisco do Sul, Estado de Santa Catarma, com os se~
guintes limites: Partindo do marco
n .... 1 (hum) com azimute de 182°15'00"
atinge o marco nc 2 (dois) situado a
uma distância de 1. 379,80 f i {hum mn,
trezentos e setenta e nove metros e
oitenta centímetros) deste, com um
ângulo de 90QE·S'40", na díreçâo lesteoeste até atingir o marco n.v 3 (três)
.
situado a uma distância de
1.110,08 f i (hum mil, cento e dez
metros e oito centímetrosj , deste com
um ângulo de 89903'20", ca díreçâo
sul-norte, até atingir o marco nv 4
(quatro), situado a uma distância de
1.410,90. m (hum mil, quatrocentos e
dez metros e noventa centímetros),
deste com um ângulo de 8~Q20'50",
na direção oeste-leste, até atingir o
marco nv 1 (hum), situado f:t. uma distancía de 1.110,00 m (hum mil, cento e dez metros), ponto inicial cu
delimitação. No alinhamento 1-2
(hum e dois), a uma distância de ...
626,OU m (seiscentos e vinte e seis
metros) do marco 1 (hum) mtcie-se
a partir do marco nv 5 -cíneo) , com
um ângulo de 90Q, na direção oesteteste uma faixa de 20 m <vinte metros) de largura por 1.052,00 121 (hum
mil e cínquenta e dois metros) de
comprimento até o marco nv ') (seis).
deste com um ângulo de 20-6 Q30' no
sentído da praia da Saudade, atê o
marco nv 7 (sete) outra faixa de terras de 21,00 m (vinte e um metros)
de largura por 1. 610,00 m (hum mil,
seiscentos e dez metros) de comprimento. Ao norte do alinhamento
5-6 (cinco e seis), conforme detalhe
"A", da planta anexa, uma área de
1.427,50 ma (hum mil, quatrocentos
e vinte e sete metros quadrados ,~e
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cinqüenta decímetros quadrados), re ..
presentada pela quadra nv 6 (seis) do
Loteamento Jardim Lago Azul, tudo
conforme demarcação na planta ....
PETROBRAS - SEGEN 506 - io - 01, que com este baixa.

1Q0

Art.

29. A Petróleo Brasileiro
S. A. - PETROBRÁS, ítca vautoríaada a promover-e executar, COIr~ re~
cursos próprios,' amigável ou judicialmente, a presente desapropriação.
Art. 39. A expropriante, no exercicio das prerrogativas que lhe são asseguradas por este Decreto, poderá
alegar, para efeito de imissão provisória de posse, a urgência a qua
se refere o artigo 15 do Decreto-lei ne
3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei nv 2.786, de 21 de maio
de 1956.

Art. 4 Q • Este Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 22 de setembro de 1972;
151Q da Independência e S4Q da
República.
EM::fLIO G.

MÉDICI

Antônio Dias Leite Jú1lJior

DECRETO N.o 71.137 -

DECRETO N9 7(!.·. 135 - DE 22 DE
SETEMBRO DE 1972 :
Reconhece a Confederação Brasileira
de Judô.

O Presidente da República, no uso
das atribuições que lhe confere o arugo.ai, item IH, da Constituição e 'de
acordo com o Decreto-lei nc 3.199,
de 14, de abril de 1941, decreta:
Al't. 1Q. E' reconhecida a Confederação Brasileira de Judô, constituída na forma do estatuto aprovado
pelo Conselho Nacional de Desportos
e homologado pelo Mtntstro de Estado da Educação e Cultura.
Art. 29.
A Confederação de que
trata este Decreto é a entidade máxima da direção nacional do judô.
Art. 3Q. Este Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 22 de setembro de 1972;
1519 da Independência e 849 da.
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

DECRETO N' 11.136 ~ ainda não
Jol publicado no Diário Oficial.

DE 25 DE SETEMBRO DE 1972

Abre ao Ministério dos Transportes, em favor da secretaria-Gera; - Bntidades Superoieíotuuias, o crédito suplementar de Cr$ 25.000.000,(;0, para
reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O Presidente da República, usando das atribuições que 1.'1e confere o
artigo 81, item III, da Constitutçao. e da autorização contida no artigo 6.0
da Lei n.s 5.754, de 3 de dezembro de 1971, decreta:
Art. 1.0 Fica aberto ao Ministério dos Transportes, em favor da Secretaria-Geral - Entidades Supervisionadas, o crédito suplementar no valor
de ors 25.000.000,00. (vinte e cinco milhões de cruzeiros), para reforço de
dotações orçamentárias consignadas ao aubanexo 2700, a saber:
2700 2703 -

MINISTllRIO DOS TRANSPORTES

crs

1,00

Secretaria-Geral
Entidades Supervíalo..
nadas
2703.1604.1002 - Projeto a Cargo do Departamento Nacional
de Estradas ce Rodagem (Taxa Rodovfárra
única)
4.3.7.1 - Entidades Federais
03 - Vinculações Tributárias .
25.000.000
Art. 2.0 Os recursos necessártos à execução deste Decreto decorrerão
de excesso de arrecadação da Taxa Rodoviária única, conforme definido
no ê a- do artigo 43 da Lei numere 4.320, de 17 de março de 1961.

290

ATOS DO' PODER ExECUTIVO

Art. 3.° O presente crédito, no orçamento próprio do Departamento
Nacional de Estradas de Rodagem obedecerá a seguinte programação:

crs
6700 -

6704 -

MINISTERIO DOS TRANSPORTES

tídades Supervrsicnadas
Departamento Nacional de Estradas de

1.00

EnROR

dageru

6704.1604.1007 -

Conservação e Segurança do Tráfego (Taxa
Rodoviária Únl<;a) .••••.•...••••••••..••• '"

Art. 4° Este Decreto entrará em
revogadas as dtspcstçôes em contrarie.
Brasilia, 25 de

25.0f10.{iOO

vigor na data de sua publicação,

setembro de 1972; 1510

da

Independência e 84° da

República.
EMÍLIO G.

MEDICI

Jose Flavio Pecora
Mano Da~'ict Andreazza
João Paulo dos Reis VellcsCJ

DECRETO N.o 71.138 -

DE

25

DE SETEMBRO DE

1972

Abre, ao Ministé.1'io da Justiça, em favor do Ministério Público do Distrito.
Federal e Territórios. o crédito su píementcr de Cr$ 665.300,00, para
reforço de dotações c.ons~gnadas no vigente Orçamento.

o

Presidente da .Repúblíca, usando da atribuição que lhe confere o

artagc 31, item IH, da Coustdtuição, e da autorização contida no artdgc 6."
da Lei TI.O 5.754. de 3 de dezembro de 1971. decreta:

Art.i.° Fica aberto ao Ministério da Justiça, em favor do Mínistérro
Público do Distrito Federal e 'I'errrtóríos, o .crédito suplementar no valor
de crs 665.300,00 (seiscentos e sessenta e cinco mil e trezentos cruzeiros).
para reforço de dotações crçamectertas consignadas ao subanexc 20.00, a
saber:

crs

20.00 20.06 -

1,00

MINISTERIO DA JUSTIÇA
Ministério Público do Distrito

Federal e
Territórios
2006.0104.2007 - Fiscalização e Observância do Cumprrmento da Constatuíção, Leis e Atos dos Poderes
Públicos
3.1.1. O - Pessoal
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - Vencimentos e vantagens Fixas
.
02 - Despesas Vat iáveís
.

601.300
04.000

TOTAL

Art. 2. Os recursos necessanoe à execução deste Decreto decorrerão
de anulação parcial de dctaçao orçamentáríá consignada no vigente Orçamento ao subanexo 28.00, a saber;
0

crs

1,00

23.00 - ENCARGOS GERAIS DA UNIAO
28.02 -:- Recursos sob Supervisão do Ministério do

PIanejamen to e Coordenação Geral
Atividade -

2802.1800.2003
3.2.6.0 - Reserva de Contingência

.

6$5.300
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Art. 3.° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 25 de setembro de 1972; 1519 da Independência e 84° da
República.
EMíLIO G. MÉDIC

surea« Buzaid

José Flávzo Pecara
João Paulo dos Reis t- ellosf.,

DECRETO

NQ

'71.139 - DE 25
1972

DE

SETEMBRO DE

Torna sem efeito o Decreto númerO
69.847, de 28 de dezembro de 1971.

o

Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item UI, da Constituição,
e tendo em vista o que consta do Processo MEC n'' 224.585-72, decreta:
Art. lo Fica sem efeito o Decreto
n'' 69.847, de 28 de dezembro de 1971,
que autorizou a permuta de uma área
de 78.144,72 m2, situada na Rua Dr.
Ovando do Amaral, no bairro do Cajuru, em Curitiba, Estado do Paraná,
de propriedade da Universidade Federal do Paraná, por outra, de ."
80.367,70 m2, localizada na confluência das Estradas Federais BR-116 e
BR-227, no mesmo bairro e cidade,
de propriedade da: União e sob a jurisdição do Ministério do Exército.
Art. 2" Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as dísposiçôes em contrário.
Brasília, 25 de setemorc de 1972;
151" da Independência e 84" da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Orlando Geisel
Jarbas G. Passarinho

DECRETO N" 71.140 - DE 25
SETEMBRO DE 1972

DE

Altera dispositivo do Regulamento
para a Diretoria de Saúde da Marinha e dá outras providências.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o Art.
81, item UI, da Constituição, decreta
Art. 1" O inciso U do artigo 5<>
do Regulamento para a Diretoria de
Saúde da Marinha, aprovado pelo

Decreto n- 66.068, de 14 de janeiro
de 1970, passa a vigorar com a segulnte redação:
"Art. 5" ....................•
1-

.

U - Um (1) Oficial-General.
da ativa, do Quadro de Médicos
do Corpo de Saúde da Marinha
- Vice-Diretor;
Art. 2" Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, :;:5 de setembro de 1972;
151<> da independência e 84" da
República.
EMíLIO

G.

MÉDICI

Adalberto de Barros Nunes

DECRETO N" 71.141
SE~EMBRO DE

-DE

25

DE

1972

Autoriza o funcionamento do Centro
de Ensino Superior de Juiz de Fora,
Estado de Minas Gerais.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item lU, da Constituição, de
acordo com o artigo 47 da Lei número 5.540, de 28 de novembro de
1968, alterada pelo Decreto-lei numero 842. de 9 de setembro de 1969 e
tendo em vista o que consta do Processo n'' 222.045-72 do Ministério da
Educação e Cultura, decreta:
Art. 1" Fica autorizado o funcionamento do Centro de Ensino superior de Juiz de Fora, com os cursos
de Pedagogia, com 120 vagas; Letras,
modalidade Português, COm 100 vagas;
Estudos Sociais, com 100 vagas; Ciências, com 100 vagas; Artes Industriais, com 80 vagas; Práticas Comerciais, com 80 vagas; Práticas de
Educação para o Lar, com 80 vagas
e Psicologia, com 100 vagas, todos em
dois turnos, totahzando 760 vagas
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anuais, mantida pela Sociedade Propagadora Esdeva, cóm sede na cidade
de Juiz de Fora, Estado

de

Brasília, 25 de setembro de 1972;
1510 da Independência e 84° da
República.
MÉDICI

Jarbas G. passarinho

DECRETO N°

n

.142

SETEMBRO Dl';

---e.- DE

25

DE

19';2

<1utO riza o funcionamento da Facu~
dade de Educação das Faculdades

Integradas -

Santo Antônio, em

São Paulo mantida pew Instituto
de Ensino Superior da Região eraçanixno: - São Paulo.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição, de
acordo com o artigo 47 da Lei número 5.540. de 28 de novembro de
1968, alterada pelo Decreto-lei número 842, de 9 de setembro de 1969 e
tendo em vista o que consta do Processo no 373-72 - CFE do Ministério
da Educação e Cultura, decreta:
. Art. l° Fica autorizado o funclonamento da Faculdade de Educação
das Faculdades Integradas Santo Antônio, na cidade de São Paulo, com
o curso de Pedagogia, distribuído entre as seguintes habilitações: Acnunístraçâo Escolar de 19 grau; Administração Escolar de 1° e 2° graus;
Inspeção Escolar de 10 grau; Inspeção Escolar de 2° grau e magistério,
mantida pelo Instituto de Ensino Superior da Região Bragantina, com sede na cidade de Bragança Paulista.
Estado de São Paulo.
. Art. 2° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 25 de setembro de 1972;
151° da Independência e 84° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Jarbas G. passarinho.

N.O 71.143 DE
SETEMBRO DE 1972

25

DE

Minas

Gerais.
Art. 2° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

EMÍLIO G.

DECRETO

Autoriza. o funcionamento da Faculdade de Ciências Jurídicas, Contábeis e Administrativas das Faculdades Integradas Santo Antônio Stio Paulo - SP.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81,· item UI, da Constituição, de
acordo com o artigo 47 da Lei n° 5.540.
de 28 de novembro de 1968, alterado
pelo Decreto-lei n,« 842, de 9 de
setembro de 1969 e tendo em vista
o que consta do Processo número
.255.544-71, do Ministério da Educação
e Cultura, decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o funcionamento da Faculdade de Ciências Jurídícas, Contábeis e Administrativas
das Faculdades Integradas Santo
Antônio, com os cursos de Ciências
Contábeis e de Administração, mantida pelo Instituto de Ensino Superior
da Região Bragarrtína, com sede na
cidade de São Paulo, Estado de são
Paulo.
Art. 2.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 25 de setembro de 1972;
Independência e 84° da
151° da
República.
EMILIO G. MÉDICI
Jarbas G. passarinho

DEC,RETO

N.O 71.144
SETEMBRO DE

DE

25

DE

1972

°

Autoriza
funcionamento da Faculdade de FilosOfia, Ciências e Letras
das Faculdades Integradas Santo
Antônio Bragança Paulista SP.

o Presidente da República usando
das atribuições que lhe confére o artigo 81, item IH, da Constituição, de
acordo com o artigo 47 da Lei número 5.540, de 28 de novembro de 1968,
alterada pelo Decreto-lei número 842,
de 9 de setembro de 1959, e tendo em
vista o que consta do Processo número 382-72-CFE do Ministér:'o da
Educação e Cultura, decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o funcionamento da Faculdade de Filosofia,
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Ciências e Letras, das Faculdades jn,

tegradas
Santo
Antônio, COm os
cursos de Letras (licenciatura plena)
Ciências e Estudos Sociais, mantida
pelo Instituto de Ensino Superior da
Região Bragantdna, com sede na cidade de Bragança Paulista, Estado de
São Paulo.
Art. 2.° Este decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 25 de setembro de 1972;
da
Independência e 84° da
1510
República.
EMÍLIO G. MÉDICI
Jarbas G. Passarinho

DECRETO N9 71.145 - DE 26 DE
SETEMBRO DE 1972

o artigo 19 do Decreto nÚmero
63.022, de 19 dede 1968, que
autoriza o Serviço de Patrimônio da
União a aceitar doação ae terreno.

Altera

nano

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item III, da Constituição, e
de acordo com os artigos nvs 1.165 e
1.180 do Código Civil, decreta:
Art. 19 O artigo 19 do Decreto
nv 63.022, de 19 de julho de 1968,
passa a, ter a seguinte redação:
"Art. 19 Fica o Serviço do Patrímômo da União autorizado a aceitar a
doação de um terreno com área de
1.800 me (mil e oitocentos metros quadrados), localizado na Avenida Brasil,
Cidade de Imbituba, Estado de Santa
Catarina, que ao Ministério da Marinha faz a Câmara Municipal de Imbituba, e destinado à instalação da sede
da Delegacia da Capitania dos Portos
do Estado de Santa Catarina, em Imbituba, conforme as Leis 67-62 de
6 de dezembro de 1962 e 169-68 de 16
de julho de 1968, da referida Câmara
Municípal ,

Art. 2'=" Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publícaçâo,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 26 de setembro de 1972;
1519 da Independência e 849 da
República.
EMíLIO G.

MtDICI

Adalberto de Barros Nunes
José Flávio Pécora:

2~3

DECRETO N9 71.146 SETEMBRO

DE

DE

26 DE

197~

Autoriza a cessão gratuita de imõveZ
ao Governo do Estado de São Paulo.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item III, da Constituição.
e tendo em vista o artigo 19 e seú
parágrafo único do Decreto-lei n9 178",
de 16 de fevereiro de 1967, decreta:
Art. 19 lt autorizada a cessão gratulta ao Governo do Estado de São
Paulo de um terreno situado em Gua-,
ratínguetá, Estado de São Paulo, com
a área de 12.700 ms (doze mil e setecentos metros quadrados), que, para
tal fim, é desmembrado da área onde
está localizada a Escola de Especialistas de Aeronáutica, de acordo com
os elementos constantes do processo
protocolizado no Ministério da Aeronáutica sob o nv 04-14/2760/72.
Art. 29 O terreno a que se retere
o artigo anterior será utilizado para
a construção de um prédio destinado
ao estabelecimento de ensino de 19
grau, a ser ministrado pela Secretaria
de' Educação do Estado de São Paulo.
Art. 39 A cessão ora autorizada eretrvar-se-á mediante termo lavrado na
Delegacia do Serviço do Patrimônio da
União no Éstado de São Paulo, de
qual
constarão,
obrigatoriamente,
como condições essenciais:
a) que o imóvel reverterá ao Patrimônio da União, sem qualquer indenização, se, no todo ou em parte, for
utilizado para fim diverso daquele que
lhe é destinado;
b) que a cessão poderá ser rescindida por qualquer das partes contra':'
tantes, assegurado à cessionária o
direito a indenização pelas benfeitorias por ela realizadas, se a rescisão
se fundar em interesse da União;
c) o prazo para que se concretizem
as providências previstas neste Decreto.
Art. 49 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 26 de setembro de 1972;
1519 da Independência e 849 da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICl

José Flávio Pécora
J. Araripe Macêdo

2%
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DECRETO NQ 71.147 -

rc 26

DE

SETEMBRO DE 1972

Autoriza o Sennço do Patrimônio da

Uniao a aceitar a doação do ter-

reno que menciona, no Estado do
Maranhão.

O Presidente da República, usando
da.'; atribuições que lhe confere. o
artigo 81, .item IH, da Constituição,

e de acordo com os

artigos

1.165

"e 1.180 do Código Civil, decreta:
Art. 19 Fica o Serviço do Patrimônio da União autorizado a aceitar a
doação que os herdeiros de Raimunda
Paula Moraes Ramos, Luzia Everlta
das Chagas Moraes e Tolentíno
Antônio Moraes. representados pela
D. Naíza Araújo Leite, fizeram ao
Ministério da Marinha de um terreno
quadrado com lados de 200 m (duzen-

tos metros) área de 40.000 m 2 (quarenta mil metros quadrados), situado
na Ponta de Pírajuba, Município de
Alcântara, Estado do Maranhão.
Art. 29 O terreno a que se refere o
artigo anterior se destina à constru.ção
de um Farol e residências funcionais para o pessoal do Balizamento
do Ministério da Marinha.
Art. 39 Este Decreto entrará em
Vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 26 de setembro de 1972;
1519 da Independência e 849 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI
Aaaiaerto de Barros Nunes
José Flávio Pécora

DECRETO N9 71.148 -

DE 26 DE
SETEMBRO DE; 1972

Autoriza o Serviço do Patrimônio da
União a aceitar a doação de um
terreno, feita pela municipalidade de
coreaeio, Paraíba, para a construção de residência funcional do Serviço de Balizamento do Ministério
da Marinha, naquela cidade.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o
'artigo 81. item III. da Constituição
Federal. e de acordo com os artigos
1.165 e 1.180 do Código Civil, decreta:
Art. 19 Fica o Serviço do Patrtmôrslo
da União autorizado a aceitar a doação que, COm base na Lei Municipal
nv 188, de 29 de outubro de 1971 e
Decreto do Executivo Municipal nv 2
de 1972 de 18 de julho de 1972, faz a
Prefeitura Municipal de Cabedelo,

Estado da Paraíba, ao Ministério <la
Marinha, de um terreno na cidade de
Oabedelo. medindo 17.80 m x 8,70 m x
37,50 m x 40,30 m, (dezessete metros
e oitenta centímetros por oito metros
e setenta centímetros por trinta e sete
metros e cinqüenta centímetros por
quarenta metros e trinta centimetrosj ,
localizado à Rua Solon de Lucena.
Art. 29 O terreno a que se' refere o
artigo anterior se destina a construçâo de residência funcional do Serviço
de Balizamento do Ministério da Marinha.
Art. 39 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 26 de setembro de 1972;
1519 da Independência e 849 da
República.
G. MÉDICI
Adalberto de Barros Nunes
José Flávio Pécora
EMÍLIO

DECRETO

N9 71.149
SETEMBRO DE

- DE
1972

26 DE

Autoriza a distribuição de recursos do
Fundo Especial ao Território de
Fernando de Noronha.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item lIl, da Constituição. e
na forma do artigo 89 do Decreto-lei
nc 835, de 8 de setembro de 1969,
decreta:
Art. 19 f: autorizada a distribuição
ao Território de Fernando de Noronha, no exercício de 1972, e em caráter excepcional, de recursos no valor
de crs 500.000,00 (quinhentos mil cruzeiros) à conta do Fundo Especial, de
que trata o artigo 25. item IIl, da
Constituição, após a apresentação do
Programa de Aplicação, e sua aprovação pelo Ministério do Planejamento e Coordenação Geral.
Art. 2l? No ato da aprovação a que
se refere o artigo 19, serão definidos a
forma e o prazo da prestação de contas dos recursos distribuídos neste
Decreto.
Art. a9 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
Brasília, 26 de setembro de 1972;
151" da Independência e 84" da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Orlando Geisel
João Paulo dos Reis Velloso
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DECRETO N° 71.150 - DE 26 DE SETEMBRO DE 1972
Abre ao Ministério da Educação e Cultura o crédito suplementar de
Cr$ 4.801.300,00 para retorce de dotações consignadas no vigente Orçamento.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item II!, da Constituição e da autorização contida no artigo 6° da
Lei n- 5.754, de 3 de dezembro de 1971, decreta:
Art. 1° Pie-r aberto ao Ministério da Educação e Cultura o crédito suplementar no valor de. Cr$ 4.801.300,00 (quatro milhões, oitocentos e um mil e
trezentos cruzeiros). para reforço de dotações orçamentárias consignadas ao
subanexo 15.00, a saber:
Cr$
15.00 15.10 1510.0901.20,10 -

Conselho Federal de Educação
Coordenação, Supervisão e Fiscalização das
Atividades de Ensino
3.1.3.2 - o-rires Serviços de Terceiros
.
15.14 -- Departamento de Administração
1514 0101. 2038 - Coordenação e Execução das Atividades Administrativas
3.1.5.0
Despesas de Exercícios Anteriores
.
3.2.7.5 -- Pessoas
.
15.16 - Departamento de Assuntos Culturais
1516.0911.2067 - Conservação e Restauração de Bens de Va,
101' Histórico e Artístico
4.1.1. O - Obras Públicas
.
1516.09'11.2069 - Coordenação, Supervisão e Assistência à Arte
Teatral
3.1.3.1 - Remuneração dê Serviços Pessoais
'"
3.1.3.2 - OU~l:OS Serviços de Terceiros
.
1516.0911.2072 - Manutenção e Equipamento da Rádio Educadora de Brasília
..,.1. 3.2 - Outros Serviços de Terceiros
.
1516.0911.2073 - Supervisão e Coordenação da Rádíodífusãc
Educativa
3.1.3.2 - Outros Serviços de Terceiros
.
1511).0911.2076 - Manutenção dos Serviços da Biblioteca Nacional
3.1.3.2 - Outros Serviços de Terceiros
.
3.1.4.0 - Encargos Diversos
.
1516 0911.2078-- Manutenção do Museu Histórico Nacional
, 3.1.32 - Outros Serviços de Terceiros
.
1516.0911.2!J80 - Manutenção do Museu Nacional de Belas
Artes
3.1.3.1 - Remuneração de Serviços Pessoais
.
3.1.3.2 - .. Outros Serviços de Terceiros
~
.
3.1.4.0 - Encargos Diversos
.
1516:0911.2081- Divulgação da Música de Heitor Villa-Lobos
3.1.4.0 ' - Encargva Díversos
.
1516.0911.2083 - Desenvolvimento da Campanha de Defesa do
Folclore Brasileiro
3.1.3.1 - Remuneração de Serviços Pessoais
.
1516.0911.2084 - Manutenção e Equipamento da Rádio de
Manaus
4.1.1.0 - Obras Públicas _
.
15.18 - Departamento de Assuntos Universitários
1518.G402.208G-· .Pesquisas em Astronomia e Geofisica - Observatórío Nacional
3.1.3.1 - Remuneração de Serviços Pessoais
.
1518 0906. 209;J - Administração e Manutenção do Ensino Escola de Odontologia de Diamantina
3.1.2.0 '- Material de Consumo
.
'_o

1,00

MINISTÉRIO DA EDUCAÇAO E CULTURA

200.000

930.000
230.000

2.000.000
246,500
·95.000
222.000
160.000
72.000
16.000
33.000
20.000
63.000
12.000
26.800
14.000
100.000

11. 000
18.000
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3.1. 3 2 -

Outros Serviços de Terceiros

3.1.4.0 4.1.3.0 -

Encargos Diversos
Equipamentos e Instalações

4.1.4.0 15.19 -

Material Permanente
.
Departamento de Assuntos Universitários Entidades Supervisionadas

1519.0906.2129 -

.
0.0

••••••••

.

12.000
4.000
9.000
7.000

Atividades a Cargo da universidade Federal

Rural de Pernambuco
3.2.7.2 -

03 -

Entidades Federais

Outros Custeios

.

300.000

TOTAL

.

4.801.300

Art. 2-' Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão de
anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigente Orçamento ao subanexo 15.00; a saber:
Cr$
15.00 -

15.16 - Departamento de Assuntos culturais
Atividade
- 1516.0903.2065
3.1.2.0 - Material de Consumo
.
3.1.3.1 -. Remuneração de Serviços Pessoais
.
Atividade
..:... 1516.0911.2069
3.1. 2. O - Material de Consumo
.
4.1.3.0 .- Equipamentos e Instalações
.
4.3.3.0 - Auxilies para Obras Públicas
.
4.3.4.0 - Auxílios para. Equipamentos e Instalações.
Atividade
- 1516.0911.2072
3.1.2.0 - Material de Consumo
.
3.1.3.1 - Remuneração de Serviços Pessoais
.
4.1. 4. O - Material Permanente
.
Atividade
- 1516.0911.2076
3.1.2.0 - Material de Consumo
.
4.1.3.0 - Equipamentos e Instalações
.
Atividade
- 1516.0911.2080
3.1.2.0 - Material de Consumo
.
4.1.3.0 - Equipamentos e Instalações ....•..........
4.1. 4. O - Material Permanente
.
Atividade
- 1516.0911.2081
3.1.2.0 - Material de consumo
.
4.1.3.0 - Equipamentos e Instalações
.
4.1.4.0 - Material Permanente
.
Atividade

-

1.00

M1NISTllRIO DA EDUCAÇAO E CULTURA
3.000
30.000
1.500
10.000
230.000
100.000
30.000
158.800
33.200
5.000
83.000
10.100
80.000
4.900
14.000
3.800
9.000

1516.0911.2082

3.1.3.2 -- Outros Serviços de Terceiros
.
Atividade
- 1516.0911.2084
3.1.2.0 - Material de Consumo
.
3.1.3 1 - Remuneração de Serviços Pessoais
.
4.1.3.0 -. Equipamentos e Instalações
.
4.1.4.0-- Material Permanente
.
15.18 _. Departamento de Assuntos Universitários
Atividades
- 1518.0402.2086
3.1. 3.2 - Oul-tos Serviços de Terceiros
.
Projeto
- 1518.0906.1026
3.2.7.9 - Diversa- .............................•....
15.25 - Instituto Nacional do Livro
Projeto
- 1525.0910.1001
4.1.4.0 - Material Permanente
.
TOTAL

14.000
80.000
70.000
30.000
80.000
11.000
100.000
3.610.000
4.801.300

Art. 3' O presente crédito no orçamento próprio da Universidade Federal Rural de Pernambuco. obedecerá a seguinte programação:
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55.00 --

MI~ISTÊ:RIO

DA EDUCAÇAO E CULTURA
- Entidades Supervisionadas
55. 34 ~ -- Universidade Federal Rural de Pernambuco
5534.0906.2001 - Administração e Manutenção do Ensino...
300.000
Art. 4.° Este Decreto entrará em vigor na data de SUa publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 26 de setembro de 1972; 151" da Independência e 84" da
República.
EMíLIO G. MÉDICI

José Flávio Pécora:
Jarbas G. Passarinho
João Paulo dos Reis llClloso

DECP..ETO N/· 71.151 -

DE

26

DE SETEMBRO DE

1972

Abre ao Ministério da Educação e Cultura o crédito suplementar de
Cr$ 22.681.300,00, para retorço de dotações consignadas no vigente
Orçamento.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81, iten 111, da Ccnstítuíção, e da autorização contida no artigo 6.°
da Lei n.s 5.754, de 3 de dezembro de 1971, decreta:
Art. L" Fica aberto ao Ministério da Educação e Cultura o crédito
suplementar no valor de Cr$ 22.681.300,00 (vinte e dois milhões, seiscentos
e oitenta e um mil e trezentos cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias consignadas ao subanexo 15.00, a saber:

Cr$ 1,00
15.00 -

MINISTÉRIO DA EDUCAÇAO E CULTURA
15.01 - Gabinete do Ministro
1501.0104.2001 - Assessoria Ministerial
3.2.3.3 - Salárto-Família
.
15.02 - Secretaria Geral
1502.0108.2003 -'-- Coordenação e Planejamento Setorial
3.1.1.1 - Pessoal Civil
02 - Despesas Variáveis
.
3.2.5.0 - Contribuições de Previdência Social
.
1502.0901.2004 - Supervisão e Coordenação dos Assuntos Pedagôgicos
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas
.
02 - Despesas Variáveis .....................•..
3.2.3.3 - Salário-Família ......................•.....
1502.0912.2017 - Sistema de Informações sobre Educação e
Cultura
3.1.!.1 - Pessoal Civil
02 - Despesas vanãveís ..................•.....
3.2.3.3 - Salário-Família
.
15.04 - Secretaria de Apoio Administrativo
1504.0901.2019 - Administração de. Secretaria
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - VEncimentos e Vantagens Fixas
.
15.06 - Inspetoria Geral de Finanças
1506.0107.2023 - Coordenação e Controle Financeiro
3.1.!.1 _. Pessoal Civil
02 - Despesas Variáveis ...............•..•.....
3.2.3.3 - Balário-Familla .........................•..
3.2.5.0 - Contribuições ae Previdência Social
.
15.07 - Divisão de Segurança e Informações
1507.0809.2024 - Assessoria Relacionada à Segurança Nacional
3.1.1.1 - Pessoal Civil
02 - Despesas Variáveis
.

2.500

60.100
12.000

895.900
37.400
~1.100

9.000
3.100

65.000

145.000
5.000
15.000

65.500
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3.2.3.3
15.08
1508.0101.2025
3.2.3.3
15.09
1509.0901.2026

-

Salário-Família .•..
Consultoria Jurídica
Assessoramento Jurídico
Salário-Família
.
Conselho Federal de Cultura
Coordenação e Fiscalização das Atividades
0.0 • • • • • • • • • 0.0 • • • • • 0'0.

2.100
600

Culturais
3.1.1.1 -

Pessoal Civil

01 - Vencimentos e Vantagens Fixas
02 - Despesas vanàvets

.
.

119.900

3.2.3.3 -- Salário-Família
.
15.10 - Conselho Federal de Educação
1510.0901.2030 - Coordenação, Supervisão e Fiscalização das
Atividades de Ensino
3.1.1.1 -- Pessoal Civil

4.300

01 -

3.2.3.3 15.11 1511.0901.2034 -

Vencimentos e Vantagens Fixas

.

Salário-Família
.
Conselho Naclcnal de Desportos
Coordenação e Fiscalização das Atividades
de Desportos
3.1.1.'. - Pessoal Civil
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas
.
3.2.3.3 - Salário-Famflia
.
15.12 - Conselho Nacional de Serviço Social
1512.0301.20:35 - Administração do Conselho e Fiscalização
das Atívídade.s de Entidades Assistenciais e
Sociais
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas
.
3.:) . 3. 3 - Salário-Família
.
15.13 - Comissão Nacional de Moral e Civismo
1513:0901.2037-- Adminrstração e Manutenção da Comissão
3.1.1.1 - Pessoal Civil
02 - Despesas Variáveis
.
15.14 - Departamento de Administração
1514.0101. 2038 - Coordenação e Execução das Atividades
Administrativas
3.1.1.1 - Pessoal Civil
.
02 - Despesas Variáveis
.
03.23.3 - S<.l.lál'io-Família
.
3.2.5.0 - Contribuições at' Previdência Social
15.15-- Departamento de Apoio
1515.0901. 2039 - Admínistração de Departamento
3.1.1.1" - Pessoal Civil
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas
.
02 - Despesa 5 Variáveis
.
~·1.~.3.3 Salário-Família.
.
3.2.5.0 - Contrfbuições de Previdência Social
.
15.16 - Departamento de Assuntos Culturais
1516.090'.205Ü -- Coordenação e Supervisão dos Assuntos
Culturais
3 .1.1.1 - Pessoal Civil
01 -- Vencimentos (' Vantagens Fixas
.
3.2.3.3 -- Salário-Família
.
~51G 0901.206:.! _. Manutencâ G do Instituto do Patrimônio Histórico e Artistícc Nacional
3 .1.1.1 ~ Pessoal Civil
01 - vencimentos e Vantagens Fixas
.
3.2 i! '3. -- Salário-Família
_
.
1.516.0911.2066 - Manutençâo da Comissão Nacional de
Belas Artes
3.1.1.1· -- Pessoal cr-u

2B.300

135.600
4.500

82.600
3.900

162.500
1.400

65.000

967.000
642.700
54.200

66.200
326.400
90.000
86.700

20.000
5.000

70.000
10.000
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01 - Vencimentos e Vantagens Fixas
.
1516 0911.2069 - Coordenação, Supervisão e Assistência à
Arte Teatral
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas
.
02 - Despesas Variáveis
.
3.2. S. 3 - Salário-Família
.
3.2.5 O - Contribuições t'Je Previdência Social
.
Hi1().0911.2072 - Manutençâo e Equipamento da Rádio Educadora de arasr.ta
3.1.1.1 - Pessoal Civil
tl2 - Despesas Variáveis
.
3.2.'1.0 - Contrfbulções de Previdência Social
.
1516.0911. '2013 - Supervisão e Coordenação da Rádiodifusão
Educativa
3.1.1.1 - Pessoal Civil
Oi - Vencimentos e Vantagens Fixas
.
3.2.3.3 - Salárfo-Famílfe
.
1516 0911.2076 - Manutenção doa Serviços da Biblioteca
Nacional
3.1.1.1 -- Pessoal Civil
01 -- Vencimentos e Vantagens Fixas
.
02 - Despesas Variáveis
.
3.2.3.3 - Salário-Farnília
.
151El. 0911. ?,1l7ó - Manutencão do Museu Histórico Nacional
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 -- Vencímentoe e Vantagens Fixas
.
3.2.~~.3 -- Salário-Família
.
151f.0911.2r.79 - Manutencão do Museu Imperial
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 _.. Vencimentos e Vantagens Fixas
.
ü? Despesas Varíáveís
.
3.2.3.3 - Salário-Família
.
3.2.5.0 -- Contribuições de Previdência Social
.
1516.0911.2080 -- Manutenção do Museu Nacíonál de Belas
Artes
3.1.1.1 - Pessoal Civil
:)1 -- Vencimentos e Vantagens Fixas
.
02,- Despesas Variáveis
, .
3.2.3.::1 _. Salárío-Famílfa
.
1516.0911.2082 - Desenvolvimento da Campanha de Defesa
do Folclore Brasileiro
3.1.1.1 - Pessoal Civil
O -- vcncímentcs (, Vantagens Fixas
.
15.1'3 - Departamento de Assuntos Uníversttârtos
1518.0402.208':; --- Pesquisas em Astronomia e Geofísica
Observatório Nacional
3.1.1.1 - Pessoal Civil
Ol -~ Vencimentos e Vantagens Fixas'
.
3.2.3.3 _. Balárío-Famiha
.
1518.0901.?087 - Coordenação e Supervisão dos Assuntos Universitários
3 .1.1.1 - Pessoal Civil
Ol - Vencimentos e Vantagens Fixas
.
02 -. Despesas Variáveis
.
3.2.3. a - Salário-Família
.
1513 G901.2088 - Administração da CAPES
3.1.1.1 - Pessoal Civil
O? - Despesas Variáveis
.
3.2.5.0 - Contrfbuícões vde Previdência Social
.
1518.0906.2091 - Administração e Manutenção do Ensino
Escola de Agronomia da Amazônia

299
4.300

20.000
48.500
6.000
1.600

89.800
7.900

805.000
23.000

1. 000.000
15.900
52.000
360.000
32.000
79.200
79.300
2.000
13.700

120.000
3.100
16.000

15.000

85.000
10.000

26.000
46.000
11.400
199.100
35.500
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3.1.1.1 -

Pessoal Civil

01 02
3.2.3.3
3.2.5.0
1518.0906.2092

Vencimentes e Vantagens Fixas

-

.

Despesas Variáveis
.
Salário-Pamílía
.
Contribuições de Previdência Social
.
Adminístração e Manutenção do Ensino -

288.000
60.500
36.000
10.000

Escola Superior de Agricultura de Lavras
3.2.3.3 -

Salário-Família

.
3.2.5.0- Contribuições de Previdência Social
.
1518.0906.2093 - Administração e Manutenção do Ensino Escola Federal de Engenharia de Itajubá
3.1.1.1 -- Pessoal Civil
.
02 - Despesas Variáveis
3.2.3.3·- Salário-Família.
.
3.2.5.0 __ Contrfbuíçõea de Previdência Social
.
1518.0906.2094 - Administração e Manutenção do Ensino Escola de Farmácia e Odontologia de Alfenas
3.1.1.1 - Pessoal Civil
.
02 - Despesas Variáveis
3.2.3.3 - Salário-Família
.
1518.0906.2095 - Admtnístraçâc e Manutenção do Ensino
Escola ce Odontologia de Diamantina
3.1.1.1 - Pessoal Civil
.
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas
.
02 - Despesas Variáveis
3.2.3.3 - Salário-Família
.
3.2.5.0 - Contribuições de Previdência Social
.
1518.0906.2096 - Administração e Manutenção do EnsinoFaculdade de Medicina do Triângulo Mineiro
-- Uberaba
3.1.1.1 - Pessoal Civil
.
01 -. Vencimentos e Vantagens Fixas
.
02 -- Despesas varíávcís
3.2.3.3 - Salário-Família
.
3.2.5.0 - Contribuições de PrevidênclaBoclal
.
15.20 - Departamento de Desportos e Educação
Física
1520.0901.2153 - Administração do Departamento
3.2.3.3 - Salário-Famíüa . .
.
15.21 -- Departamento ce Educação Complementar
1521.0901.2156 - Coordenação e Supervisão da Educação
Complementar
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01-- Vencimentos e Vantagens Fixas
.
3.2.3.3 - Salário-Família
.
15.22 - Departamento de Ensino Fundamental
1522.0901.2165 - Coordenação 13 Supervisão do Ensino Fundamental
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 -- Vencimentos e vantagens Fixas .......•...
3.2.3.3 - Salário-Família
.
15.23 - Departamento de Ensino Médio
1523.0901.2173 - Coordenação e Supervisão do Ensino Médio
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas
.
3.2.3.3 - Salário- Família
.
::'523.0905.2179 - Manutenção do Colégio Comercial "Professor
Clovis Salgado"
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - Vencimentos e vantagens Fixas
.
3.2.3. 3 ~ Salário-Família
.
1523.0905.2182 - Manutenção de Escolas Agrícolas e de Economia Doméstica
o

1.600
13.000

532.600
9.500

194.200

54.400
10.900

60.000
60.300
10.600
13.800

122.300
169.000
6.600
24.000

4.tlUl:

3.935.000
58.300

4.247.500
24.700

1.488.600
94.500

261.600
7.000
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3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas
.
02 - Despesas Variáveis .................•......
3.2.3.3 ~ Salário-Família
.
3.2.5.0 - Ccntattuiçôes de Previdência Social
.
15.25 - Instituto Nacional do Livro
1525.0901.2001 - Administração do Instituto
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas
.
.
02 _. Despesas Variáveis
3.2.3.3 - Salárlo-Famílía
,
.
3.2.5.0- Contribuições de Previdência Social .. , .,.
TOTAL

SOl

1.800.000
812.100
361.100
202.300

47.700
92.000
11.100
11. 030
22.681. 300

Art. 2.° Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão
de anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigente
Orçamento aos subanexos 15.00 c 28.000, a saber:
15.90 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA
15.02 .- Secretaria Geral
Atividade - 1502.0108.2003
. 3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas.
258.700
Atividade - 1502.0901.2004
3.1.3.1 - Remuneração de Serviços Pessoais
265.000
Atividade·- 1502.0902.2007
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01· - ' Vencimentos e Vantagens Fixas
48.700
Atividade - 1502.0902.2010
3.1.3.1 - Remuneração de Serviços Pessoais
330.000
15.07 - Divisão de Segurança e Informações
Atividade - 1507.0809.2024
3.1.1:1 - Pessoal Civil
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas
29.200
15.08 - Consultoria Jurídica
Atividade - 1508.0101. 202t'
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas............
50.000
15.09 - Conselho Federal de Cultura
Atividade - 1509.0901.2026
3.2.1.0 - Subvenções Sociais..
15.100
15. 10 - Conselho Federal de Educação
Atividade - 1510.0901.2030
3.1.1.1 - Pessoal Civil
02 - Despesas Variáveis.........................
60.000
15.13 - Comissão 'Nacional de Moral e Civismo
Atividade - 1513.0901.2037
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas............
89.700
3.2.5.0 - Contribuições de previdência aoerai v.. ....
11.800
15.16 - Departamento de Assuntos Culturais
Atividade - 1516.0911.2067
3.1.1.1 - Pessoal Civil
200.000
02 - Despesas Variáveis
3.2.5. O - Contribuições de Previdência Social
30.000
Atividade - 1516.0911.2073
3.1.1.1 - Pessoal Civil
02 - Despesas Variáveis .....................•.
5.300
Atividade - 1516.0911.2081
3.2.3.3 - Salário-Família
_
•
100
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Atividade 3.1.1.1 -

02 3.2.5.0 -

1516.0911.2084
Pessoal Civil

Despesas Variáveis

.

Contribuições de Previdência Social

.

1.5.18 ---,
Atividade 3.1.1.1 01 15.20 -

Departamento de Assuntos Universitários
1518.0906.2091

Atividade 3.1 '.1.1 -

1520.0901.2153
Pessoal Civil

Pessoal Civil

Vencimentos e Vantagens Fixas
.
Departamento de Desportos e Educação
Física

01 - Vencimentos ~; Vantagens Fixas
.
02 .- Despesas Variáveis
.
15.21 - Departamento de Educação Complementar
Atividade 3.1.1.1 -

02 -

1521.0901. 215~
Pessoal Civil

Despesas vartãvets

.

3.2.5.0 - Contribuições de Previdência Social
15.22 - Departamento de Ensino Fundamental

Atividade -

140.000
40.000

91.400

21.100
7.300

67.800
46.300

1522.0901.2165

3.1.1.1 -

Pessoal Civil
Despesas Variáveis
.
3.2.5.0 - Contribuições de Previdência Social
15.23 - Departamento de Ensino Médio
Atividade - 1523.0905.2182
3.1.3.1 - Remuneração de Serviços Pessoais
.
3.1.3.2 - Outras Serviços de Terceiros
.
3.1.4.0 - Encargos Diversos
.
28.00 - ENCARGOS GERAIS DA UNIAO
28.02 -- Recursos Sob Supervisão do Ministério do
Planejamento e Coordenação Geral
Atividade - 2802.1800.2003
3.2.6. O - Reserva de Contingência
.
02 -

150.100
466.100
780.000
69.300
165.100

19.243.200
22.681.300

TOTAL

Art. 3.0 Este Decrete entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as díspoaíçôes em contrario.
Brasília, 26 de setembro de 1972; 151.0 da Independência e 84.0 da
República.
EMíLIO G. MÉDICI

Jose Flávio Pecorá
Jarbas G. Passarinho
João I'asúc dos Reis Fello.so

DECRETO N." 71.152 -

DE

26

DE SETEMBRO DE

1973

Abre ao Mini!ltêrio da Educação e Cultura, em favor do Departamento de
As.'mntos Unioereitorics - Entidades Supervisionadas, o credito suplementar de Cra 93.204.500,00. oara reforço de dotações consignadas na t'igente Orçamento.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo
81, item IIl, da Constatuiçâc, e da autortzaçâo contida no artigo 6" da Lei número 5.754 de 3 de dezembro de 1971, decreta:
Art. 1° Ftca aberto ao Mmíatério da :Eãucaçâo e Cultura, em favor co
Departamento de Assuntos Uruversitártos - Entidades Supervisionadas, o
crédito suplementar no valor ele Cr$ 93.204.500,00 (noventa e três milhões,
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duzentos e quatro mil e quinhentos cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias consignadas ao subanexo 15.00, a saber:
1,00
15.00 - MINISTllRIO DA EDUCAÇAO E CULTURA
15.19 - Departamento de Assuntos Universitários Entidades Supervisíonadas
1519.03C7.2153 - Atividade a Cargo da Federação das Escolas Federais Isoladas do Estado da Guanabara
3.2.7.5 - Fundações ãnsücuídas pelo Poder Público
19.400
04 - Inativos . .
.
1,00
1519.0307.2155 - Ativid.ade a Cargo da Fundação Universidade Federal co Ouro Preto
3.::1.7.5 - Fundações Instituídas pelo Poder Público
04 - Inativos . .
.
19.400
1519.0307.2157 - atwicace a Cargo da Fundação Umverstdade Federal de SeJ gtpe
3.2.7.5 - Fundações Instittndas pelo Poder Público
23.600
04 - Inativos . . . _
' .
1519.0307.2159 _. Atividade a Cargc da Universidade Federal
da Bahia
3.2.7.2 - Entidades Federais
161.200
04 - Inativos . .
.
1519.0307.2160 - Atividades a Cargo da Universidade Federal
do Ceará
3.2.7.2 - Entidades Federais
137.900
0':1: - Inativos . .
.
1519.0307.2161 - Atividade a Cargo da Universidade Federal
do Espírito Santo
3.2.7.2 - Enttnades Pederara
153.600
04 - Inativos . .
.
1519.0307.2162 - Atividade a Cargc da Universidade Federal
de Goiás
3.2.7.2 - Entidades Federais
0':1: ' - Inativos . . .. _
.
2.400
1519.0307.2164 - Atividade a. Cargo da Universidade Federal
de Minas Gerais
3.2.7.2 - Entidades Federais
M-lli~~

1519.0307.2166 3.2.7.2
04
06
1519.0307.2167

-

3.2.7.2 U4 -

05 1519.0307.2169 3.2.7.2 -

04 1519.0307.2170 3.2.7.2 Oi -

1519.0307.2173 3.2.7.2 -

0'1 -

.

621.600

Atividade a Cargc da Universidade Federal
da Paraíba
Entidades Federais
Inativos . .
.
Sa!árlo-FamUíà . .
_
.
Atividade a Cargo da Universidade Federal
do Paraná
Entidades Federais
Inativos . .
.

707.900
38.&00

Pensícnistas . .

.

551.000
12.600

Attvídade a Cargo da Universidade Federal

do Rio Grande do Norte
Entidades Federais
Inativos . .
.
Atividade a cargo da Universidade Federal
do Rio Grande do Sul
Entidades Pederaís
Inativos
.
Atividade a Ca-go da n'Uíversidade Federal
dL Santa Mario,
Entidades Federais
Inativos . .
.

b5.600

360.600

':1:7.300
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1519.0307.2174 -

Atividade a Cargo da Universidade Federal
Rural do Rio de Janeiro
Entidades Federais

3.2.7.2 04 -

Inativos . .

06 -

Salário-FarrJília. . .

;

.
.

Federais Isola das do Estado da Guanabara
Fundações Instituídas pelo Poder Público
Pessoal . . .........•.......................
Atividade a Cargo da Fundação Universida-

3.2.7.5 01 1519.0906.2103 -

362.700
5.506
136.700

de do Amazonas

3.2.7.5 01 06 07 1519.0906.2104 -

3.2.7. 5 ~
01 07 1519.0906.21053.2.7.5
01
06
07
1519.0906.2107

-

3.2.7.5 07 1519.0906.210B 3.2..7.5- 01 07 1519.0906.2109 3.2.7.5
01
07
1519.0906.2110

-

3.2.7.5
01
07
1519.0906.2111

-

3.2.7.5
01
06
07
1519.0906.2112

-

3.2.7.2
01
07
1519.09U6.2113

-

3.2.7.2
01
06
07

-

Fundações Instituídas pelo Poder Público
Pessoal . .
.
Salário-Família . .
.
Oontribuiçôes de Previdência Social
.
Atívídade a Cargo da Fundação Universidade de BrasíJw,
Fundações Instituídas pelo Poder Público
Pessoal . .
.
Contribuições de Previdência Social
.
Atividade a Cargo da Fundação Universidade do Maranhão
Fundações Instituídas pelo Poder Público
Pessoal . .
.
Salárto-Famílía
.
Contrcbtnçêes de Previdência Social
.
Atividade a cargo da Fundação Universidade de Uberlàndía
Fundações Instituídas pelo Poder Público
Contribuições df~ Previdência Social
.
Atividade a Cargo da Fundação Universidade Federal de Ouro Preto
Fundações Instituídas pelo Poder Público
Pessoal
.
Contribuíçôes de Previdência Social
.
Atividade a Cargo da Fundação universidade Federal de Pelotas
Fundações Instituídas pelo Poder Público
Pessoal . . .............................•....
Contribuições de Previdência Social
.
Atividade a Cargo da Fundação Universidade Federal do Piauí
Fundações Instituídas pelo Poder Público
Pessoal
.
Contríbuíçôes de Previdência Social
.
Atividade a. Cargo da Fundação Universidade Federal de Sergipe
Fundações Instituídas pelo Poder Público
Pessoal . . ..........••......................

Salárío-Fanuüa
.
Contrtbuições de Previdência Social
.
Atividade a Cargo da Universidade Federal
de Alagoas
Entidades Federais
Pessoal . • .........•.......................
Contribuições dle Previdência Social
.
Atividade a Cargo da Universidade Federal
da Bahia
Entidades Federais
Pessoal . .
.
Balário-Famíha . . .••......................
Contribuições de Previdência Social .•..•..

1.589.100

600
149.800

4.482.200
256.300

1.490.200

3.200
47!.aDü

66.800

102.800
144.600

1.442.400
630.300

1. 659.200
439.500

2.210.200
500
509.700

822.000
294.200

3.735.200
95.000
213.400
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Atividade a Cargo da Universidade Federal
do Ceará
3.2.7.2 - Entidades Federais
01 - Pessoal . .
.
06 _.- Salário- Familia.. . .
.
07 - Contribuições de Previdência Social
.
1519.0906.2115 - Atividade a Cargo da Universidade Federal
do EspiTito Santo
3.2.7.2 - Entidades Federais
01 - Pessoal . .
.
07 - Contrfbtuçôes de Previdência Social
.
1519.0906.2116 .,....- Atividade a cargo da Universidade Federal
de Goiás
3 2.7.2 - Entãdades Federais
01 - Pessoal . .
.

1519.0906.2114 -

06 07 1519.0306.2117 3.2.7.2
06
07
1519.0906.2118

-

3.2.7.2
01
06
07
1519.0906.2119

-

Salário-Famiha . .

.

Contribuições de- Previdência Social
.
Atividade a, Cargo da Universidade Federal
Flum'nense
Entidades Federais
Salár.ío-Furniha . .

.

Contribuições de Prevídênsía Social
.
Atlvídade a. Cargo da Universidade Federal
de Juiz de Fora

Salárío-Famtlia . . .................•.......
Contríbu.çóes de Previdência Social
.
Atividade a Cargo da Universidade Federal

do Paraná
Entidades Federais
Pessoal . .
.
Salário-Familia . • •........................
U7 - Contribuições de Previdência Social
.
1519.0906.2123 - Atividade a Cargo da Universidade Federal
de Pernambuco
3.2.7.2 - Entidades Federais
01 - Pessoal . .
.
07 - Ocntríbuíçôes de Previdência Social
.
1519.0906.2124 - Atividade a, Cargo da Universidade Federal
do Rio Grande do Norte
3.2.7.2 - Entidades Federais
01 - Pessoal . .
.
06 - Salárro-Fnmílta . .
.
07 - Ccntrlbuiçôes de Previdência Social
.
3.2.7.2 01 06 -

973.300
11.500

3.505.800
109.700
1. 791.300

28.600
1.058.700

Entídaoes Federais

Pessoal . .
.
Salário-Família . .
.
Contzibuiçêes de Previdência Social
.
Atividade a Cargo da Universidade Federal
de Minas Gerais
3.2.7.2 - Enttdac es Federais
01 - Pessoal . . ........•........................
06 - Salário-Família . .
.
07 - Contrfbuiçôes de Previdência Social
.
1519.0906.2120 - Atividade a Cargo da Universidade Federal
do Para
3.2.7.2 - Entidades Federais
07 -- Oontrrbuíções de Previdência Social
.
1519.0906.2121 - Atividade a Cargo da universidade Federal
da Paraíba
3.2.7.2 - Entidades Federais
01 - Pessoal . . ....•............................
06 07 1519.0906.2122 -

1. 580.000
277.400
649.200

2.835.600
33.200
302.400

1. 299 .100
147.400
1.710.800

555.000

5.477.400
186.300
447.500

4.935.000
44.900
2.892.700

1. 622 .200
2.6ü9.900

2.323.100
51.800
510.200
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1519.0906.2125 -

3.2.7.2 01 06 07 -

Atividade a Cago da Universidade Federal
do Rio Grande do Sul
Entidades Federais
Pessoal . .
.
Salário-F'amília
.
Contrfbuíções de Previdência Social
.

~.180.1eo

(14.800

549.300

1519.0906.2126 -

Atividade a Cargo da Universidade Federal
do Rio de Janeírx,
3.2.7.2 '- Entidades Federais
01 - Pessoal . .
.
.
06 - Salário-Família . .
.
07 - Contrtbuíçôes de Previdência Social

1519.0906.2127 -

7.870.200
410.30e

2.613.900

Atividade a Cargc da Universidade Federal

de Santa Catarina
3.2.7.2 01 06 -

Entidades Federais
.
.
.

4964.700
240.900
667.400

Atividade a Cargo da universidade Federal
de Santa Maria
Entidades Federais
Pessoal
.

3.513.500

Pessoal . .
Salai ic-Famüra

07 _ .. Ccntríuutçôes de previdência Social
1519.0906.2128 3.2.7.2
01
06
07

-

1519.09U6.2129 3.2.7.2
01
06
07

-

1519.0906.2130 3.2.7.2 01 1519.0906.2131 3.2.7.2 01 -

07 1519.0906.2177 3.2.7.5 01 07 1519.0906.2178 3.2.7.5 07 -

Salárto-Famfha .

.--:

Contribuições àe Previdência Social

.

27.900

.

476.400

Ativiàade ~l Cargo da Universidade Federal
Rural de Pernambuco
Entidades Federais
Pessoal . .
,
.
Salárro-Farmlía . .
.
Contrfbuíções de Previdência Social
.
Atividade a Cargo da Universidade Federal
Rural do Rio cif~ Janeiro
Entidades Federais
Pessoal . ...............• .
.
Atividade a Cargo da Escola Paulista
Medicina
Entidades Federais
Pessoal . .
Contrtbuicões de Previdência Social

2.174.900
4.400
111.500

1. 428.600

de
.
.

554.900
33D.9GO

Atividade a Cargo da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso
Fundações Instituídas pelo Poder Público
Pessoal . .
,
.
Contribuições de Previdência SOcial
.

769.200
233.200

Atividade a Cargo da Fundação Uníversíedade Federal de São Carlos
Fundações Instituídas pelo Poder Público
Contrfbuíçôes de Previdência Social
.

357.711U

1519,0906.2179 -

Atividade a Cargo da Fundação Universidade Federal de VIçosa

3.2.7.5 01 07 -

Fundações Instituldas pelo Poder Público
Pessoal . .
.
Contr.íbuíções dr- Previdência Social
.
TOTP~L

.

451. ÜOO

1. 024.600

93.204.50U
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Ar~. 2.° Os recursos neceesártos à execução deste Decreto decorrerão de
anulação parcial de dotação orçan.entária consignada no vigente Orçamento
ao subanexo 28.00, a saber:
Cr$ 1,00
23.00 - ENCARGOS CEEAIS DA UNIAO
28.02 - Recursos Sob Supervisão do Ministério do
Planejamento e Coordenação Geral

3.2 6.U -

Atlvjdade - 2802.1800.2003
Reserva de Contingência

.

93.204.500

TOTAL

.

93.2:04.500

Art. 3° O presente medito, r.05 orçamentos próprios das Entidades Supervisionadas, obedecera a seguinte programação:
55.00 - MINISTERIO DA EDOCAÇAO E CULTURA
- Entidades Bupervísíonadas
55.07 - Federação das Escolas Federais ISoladas 10
Estado da Guanabara
55U7.0a07.20íJ2 - Pagamento de Inativos
19.~OO
5507.0906.2001 - Administração e Manutenção do Ensino '"
136.700
55.08 - Fundação Universidade do Amazonas
5508.0906.2001 - Acmínintraçáo e Manutenção do Ensino ....
1.739.500
55.09 - Fundacão Universidade de Brasilia
5509.l~905.20(Jl - Administração E: Manutenção do Ensino...
4.739.0QO
55.10 - Fundação Universidade do Maranhão
551Q.0905.2001 - Admírustração e Manutenção do Ensino ..
1 965.200
55.12 -- Fundação Uruveraídade de Uberlândia
5512.0906.2002 - Admtnístração e Manutenção do Ensino...
56.S00
55.13 - Fundação Uníverstdade Federal de Ouro
Preto
5513.0307.20C2 -- Pagamento de Inativos
11. 800
5513.090G.LOíJl - Adrn.nistração e Manutenção do Ensino
247.400
55.14 - Fundação Urrlversídade Federal de Pelotas
5514.0906.20[11 - Adrmrustraçâo e Manutenção do Ensino
2.081.700
55.15 - Fundação Universidade Federal do Piauí
5515.0906.2001 - Aomin.straçâo e Manutenção do Ensino '"
2.098.700
55.16 5516.0307.2002 -

5516.0906.2001 55 . .i. 7 5517.0906.2001 55.18 5518. 03U7. 200:3 5513.0906. ~~OOI -

55.19 -5519.030'7.2003 5519.090ô.2ULl1 ..55.2U .-

5520.0307.2003 5520.0906.2001 55.21 5521.0307.2003 5521.0906.20U1 _.5:i.22 ~

5522.0806.2001 5.').23 5523.0Q06.2001 55.24
5524.0307 .2003
5523.0906.2001
53. ~5

-

-

Fundação Universidade Federal de Sergipe
Pagamento de Inativos
.
Administração e Manutenção do Ensino
.
trmversjcade Federal de Alagoas
Artmm.straçâo e Manutenção do Ensino ..
Universidade FEderal da Bahia
Pagamento de Inativos
.
Admmtstraçâo e Manutenção do Ensino
.
Universidade Federal do Ceará
Pagan..ento de n-ativos
.
Acminlstração e Manutenção do Ensino
.
Umversídade Federal do Espirito Santo
Pagamento de Inativos
.
Administração c Manutenção do Ensino
.
Unrvcrstdade Federal de Goiás
Pagamento ele Inativos
.
Anmmrstração e Manutenção do Ensino '"
Universidade Federal Fluminense
Aomm.atraçâo e Manutenção do Ensino ....
Universidade Pederal de JUIZ de Fora
Administração e Manutenção do Ensino
Unlverstdade Feoeral de Minas Gerais
Pagamento de Inativos
.
Ac'mtnístração e- Manutenção do Ensino ..
Universidade Federal do Pará

23.600
2.720.400
1.116.200
161. 200
4 044.500

137.9GO
2 506.000
1b3.600
984.800
2.400

5.406.8CO
1 081. 300
3.1'11.200

621.600
3.157.300
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5325.0906.2001 -

55.26 -

Administração e Manutenção do Ensino

5526.0307.2003 -- Pagamento de lnativos
5526.0906.2001 - Admíntstraçâo t- Manutenção do Ensino.

55.27 5527.0307.2002 5527.0906.2001 -

55.28 5528.0906.2001 55.29 -

555.000

Universidade Federal da Paraíba
Universidade Feceral do Paraná

o..

Pagamento de Inativos
Aormmstraçãc e Manutenção do Ensino

564. f500
7 872.600

Umversídade Federal de Pernambuco
Admmlstração e Manutenção do Ensino
Umverstdade Federal do Rio Grande do
Norte

5529.03U7.2003 '- Pagamento de Inativos....................
5529.0906.2001
55.30
5530.0307.2003
5530.09U6.2001
55.31
5531.0906.2001
55.32
5532,09U6.2001

--

55.33 5533.0307.2003 -5533.0906,2001
55.:H
5534.0906.2001
55.35

-

5535,0307.2002
5535.0906.2001
55.36
5536.0906.2001
55.63
5563.0906.2UU1
55.64

-

796.700
6.111.200

Manutenção do Ensino ....
Universidade Feoeral do Rio Grande do Sul
Pagamento de Inativos
Anrmnistraçâo e Manutenção do Ensino
Umversídade Federal do Rio de Janeiro
Admíntstraçãc E' Manutenção do Ensino
Universidade Federal de Santa Catarina
Admímstração e Manutenção do Ensino
Universidade Peóeral de Santa Maria
Pagamento de Inativos
Administração e Manutenção do Ensino .. ,
Universidade Pederal Rural de Pernambuco
Admínstraçâo e Manutenção do Ensino....
Uníverstdade jeederal Rural do Rio de Janeiro
Pagamento de Inativos ... "................
Admínístração e Manutenção do Ensino
Escola Paulista de Medicina
Administração e Manutenção do Ensino .. ,
Fundação Umversídade de Mato Grosso
Admínlstraçãc e Manutenção do Ensino.,..
Fundação Universidade Federal de São CarAdm'mstração

f;:

4232.100
~5.600

2.794.100
360.600
2.314.200

10.3Pi:.400
5.873.000

47,30Q
4.017.800
2.290.880
368.200
1.423.600
885. soa
1.003.000

los

Acm.mst.r acão e Manutenção do Ensino ."
357.700
Fundação Umversídade Federal de Viçosa
5565.0906,2001 - Adminlstração e Manutenção do Ensino..
1.485.600
Art. 40 Este Decreto entrará em vígor na data de Sua publicação, -evogadas as disposições em contrário.
Brasília, 26 de setembro de 1972; 151.0 da Independência e 84.0 da
República.
5564.0906.2001 -

55.65 -

EMíI,IO G. MÉDIcI

JosP Fla7)zO Pecora
Jarbas G. Poascrintio
João Paulo dos Reis venoso

DECRETO N° 71.153 -

DE

26

DE SETEMBRO DE

1972

Abre au snruetérto das Minas e Bverçia, em favor de diversas unidades ')rça-mentcrtas, o crédito euptemcnuu de crs 2.414.100,00, para retorço de dotações consignadas no vigente Orçamento.

o Presidente da República usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item III, da Constít uíção, e da autorização contida no artigo 60 da
Lei n." 5.754, de 3 de dezembro de 1971, decreta:
Art. lo Fica aberto ao Ministério das Minas e Energia, em favor do Gabinete do Ministro, Becretarta-Ceral, Inspetoria-Geral de Finanças, Divisão
de Segurança e Informações, Conselho Nacional do Petróleo, Depar~ai:lento

3r,9

ATOS DO PODER ExECUTIVO

de Administração e Departamentc Nacional de .Aguas e Energia Elétrica, o

crédrcc suplementar no valer de Crt 2.414.100,00 (dois milhões, quatrocentos
e quatorze mil e cem cruzeiros), para reforço de dotações crçamentártas
consignadas ao subanexo 22.00, a, saber:
Cr$ 1,00

zzru -

MINISTÉRIO DAS MINAS E ENERGIA
2201 -- Gabinete do Ministro
2201.0104.2001 -- Assessoria Mínísterfal
3.1.3.2 ~ Outros S(;TVj~8S de Terceiros
2204 ~ Secretaria-Geral

.

150.000

2202.0108.2005 ~ Coordenação e Planejamento Setorial
3.11.1 - Pessoal Civil
ü2 - e'Ospesas Variáveis ...................•....

20.000

2202.0108.2006
3.1. L 1
01
22.04

- Documentação e Divulgação
- - Pessoal Civil
- Vencimentos e 'Vantagens Fixas
- Inspetoria-Geral de Finanças

.

15.500

.
.
.
.
.

125.000
42.300
80.000
10.000
4.500

Assessoria Relacionada à Segurança Nacional
Pessoal Civil
Despesas Variáveis
.
Equípamemos e Instalações
.
Conselho Nacional do Petróleo
.

121.800

2204.0107.2011 - Coordenação e Controle Financeiro
3.1.1.1 -- Pessoal Civil
01 -- Vencimentos e Vantagens Fixas
02 - Despesas Vartáveis
3.1.3.2 - Outros Serviços de Terceiros
3.1.4.0 - Encargos Diversos
~~.2.3.3 Salário-Família
2205 _0- Divisão de Segurança e Informações
2205.0809.2012 3.1.1.1 02 4.1.:3. O 2206 -

40.500

Coordenação da Política Nacional do Petróleo e do Carvão
3 .1.1.1 - Pessoal Civil
\'1 - Vencimentos e Vantagens Fixas
.
02 -- Despesas Variáveis
.
3.1.50 O - Despesas de EX121 cicios Anteriores
.
3.2.3.3 -- Salário-Família . .
.
220'1 - Departamento de Administração

2206.1001.2013 -

o

2207.0101.2014
3.1.1.1
01
02
3.1. 3.2

330.000
165.000
30.000
20.000

-

Coordenação dos Serviços Administrativos
Pessoal Civil
- vencimentos e Vantagens Fixas
.
.
- Despesas Variáveis
_. Outros Serviços de Terceiros ..........•...
~

24.500

50.000
600.000

2207.0101. 2015 ~
3.1.1.1 01 02 3.1. 3.2 4.1. 3. O 2208 -

Coordenação do Serviço de Pessoal
Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas
.
Despesas Variáveis
..
Outros Serviços de Terceiros
.
Equipamentos e Instalações
.
Departamento Nacional de Aguas e Energia
Elétrica
2208.1001.2016 - Coordenação da Política Nacional de Recursos Hídricos e Energéticos
3.2.3.3 - Balárío-Fanrília . ..
_

Total .

320.000
25.000
127.000
33.000

20.000
_o

2.414.100
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Art. 2" Os recursos necessártoa à execução deste Decreto decorrerão de
anulação parcíal de dotações orçamentárias consignadas no vigente Orçamento ao subanexc 2200. a saber:
2200 2201 Atividade 3.1.1.1 -

Dl 4.1.3.0 2202 Atividade 3.2.5. O -

4.1.4.0 Atividade
3.1.1.1
02
4.1.3.0

---

crs 1,00

M1NISTllR10 DAS MINAS E ENERGIA
Gabinete do Ministro
2201.0104.2001
Pessoal Civil

Vencimentos e Vantagens Fixas
Equipamentos e Instalações

.
0.0

30.000
40.000

Secretaria-Geral
2202.0108.2005
Contribuições de Previdência Social

.

Material Permanente

.

2202.0108.2006
Pessoal Civil
Despesas Variáveis
Equipamentos e Instalações

.
.

4.1.4.0 -- Material Permanente
.
2204 - Inspetoria-Geral de Finanças
.
Atividade -- 2204.0107.2011
4.1.3.0 - Equipamentos e Instalações
.
4.1.4.0 - Material Permanente
.
2205 - Divisão de Segurança e Informações
.
Atividade - 2205.0809.2012
3.1:4.0 - Encargos Dívers.,r ..........•...............
3.1.1.1 - Pessoal Civil
Ill - Vencimentos e Vantagens Fixas
.
4.1.4. O - Material Permanente
.
2207 -- Departamento de Administração
Atividade - 2207.0101.2014
3.1.1. O - Material de Consumo
.
3.1.5. O - Despesas de Exercícios Anteriores
.
Atividade - 2207.0101.2015
3.1.4.0 - Encargos Diversos
.
3.2.5.0 - Contribuições de Previdência Social
.
2208 - Departamento Nacional de Aguas e Energia
Elétrica
Atividade - 2203.100J. 20lG
3.1.1.1 -- Pessoal Civil
02 - Despesas Variáveis
.
Atividade - 2208.1401.2017
3.1.1.1 - :~".:is:al (.)\'1)
02 _." Despesas Variáveis
Projeto - 2208.1406.1027
3.1.3.2 - Outros Servíçcs de Terceiros

Total

9.000
30.000
18.000
15.000
50.00D

30.000
30.000
60.000
121. 000
40.500
400.000
150.000
10.000
5.000

548.400

.

551.400

.

335.000

.

2.414.10G

Art. 30 Este Decreto entrara em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 26 de setembro de 1972; 151.0 da Independência e 84.0 da
República.
EmíLIo G. MEDle"':
Jose Fuicio Pecoro
Antônw Dias Leite Júnior

JC>ão Paulo ([0S Reis Velluso
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DECRETO N° 71.154 - DE 26 DE SETEMBRO DE 1972
Abre {la Ministerio da lruiustria e do Comercio, em: favor das Unidades Orçamentárias. o crédito suinementor de Cr$ 2.764.000,00, para reforço de
dotaçóes ccmsunuulas no vigente Orçamento.

o

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

81, item IH, da Constituição, e da autorização contida no artigo 6.° da Lei
n- 5.754, de 3 de dezembrc.. de 1971, decreta:

Art. 1'" Fica aberto ao Ministério da Indústria e do Comércio, em favor
das Unidades Orçamentàrfas, o crédito suplementar no valor de Ora
.
2.764.000,00 (dois milhões. setecentos e sessenta e quatro mil cruzeiros), para
reforço de dotações orçamentárias consignadas ao subanexo 18.UO, a saber:
Cr$ 1,00
18.00 -

MINISTeRIO DA INDUSTRIA E DO COMeRCIO

18.01 -

Gabinete do Ministro

1801.0101.2010 - Coordenação da Política de Pessoal
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01- Vencimentos e Vantagens Fixas
3.2.3.3 - Salárto-Itamílía
1801.0104.2001
3.1.1.1
01
02
3.2.3.3

-

1801.0601.2002 3.1.1.1 02 1801.ü609.200:J 3.1.1.1 02 1801.1212,2005
3.1.1.1
01
02

-

1801.1212,2006 3.1.1.1 02 1801.1212.2007 3.1.1.1
02
3,2.3.3
18.02

-

1802.0108.2009 3.2.5. O 18.03 -

.
.

Assessoria Ministerial
Pessoal Civil
Vencimencos e Vantagens Fixas
.
Despesas Variáveis
.
Salário-Família . .
.
Coordenação da Politica do Comércio Exte-rior
Pessoal Civil
Despesas varíaveís
.
Promoção e Expansão do Mercado de Seguros
Pessoal Civil
Despesas Variáveis
.
Coordenação da Política Executiva do Sal
Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas
.
Despesas Variáveis .. ,
,
,.
Coordenação da Política Nacional de Turismo
Pessoal Civil
Despesas Variáveis
,
,", .. ,,'
Promoção e Orientação do Desenvolvimento
Industrial
Pessoal Civil
Despesas Variáveis
,
,", .
Salário-Família
,"', .
Secretaria Geral
Coordenação e Planejamento Setorial
Contribuições de Previdência Social
Secretaria Geral - (órgãos Regionais da
Indústrta e de Comércio)

346.500
56.100

176.000
170.000
5.600

66.000

49.000

80.600
92.000

16.500

86.000
6.900

2,700
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1803.0101.2010 3.1.1,1 -

01 02 3.2.3.3 18.04 -

1804.0107.2011 3.1,1.1 -

01 02 3.2.5.0 18.05 -

1805.0809.2012 -

Coordenação das Delegacias
Indústria e do Comérco
Pessoal Civil

Regionais da

Vencimentos e vantagens Frxas
Despesas vunáveís
Salário-Família . .
Inspetoria Geral de Finanças

.
.

g~.ooo

.

23.600

.
.

38.000
23.000
3.500

1l,UUU

Coordenação e Controle Financeiro
Pessoal Civil

Vencimentos e Vantagens Fixas
Despesas Variáveis

Contribuições de Previdência Social
.
Divisão de Segurança e Informações
Assessoria Relacionada a Segurança Nacio-

nal
3.1.1.1 -

01 -

Pessoal Civil

Vencimentos e Vantagens Fixas

.

18.06 - Consultoria Jurídica
1806.0101.2013 - Assessoria Juridica
3.1.1.1 - Pessoal Oívíl
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas
.
.
02 - Despesas Variáveis
3.2.3.3 - Salário-Familia
.
18.07 - Centro de Estudos Econômicos
1807.0102.2014 - Estudos da Conjuntura Econômica
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - Vencimentos e vantagens Fixas
.
3.'2.5.0 - Contribníçôes de Previdência Social
.
18.08 - Departamento de Administração
1808.0101.2015 - Coordenação dos Serviços de Administração
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas
.
.
02 - Despesas Variáveis
3.2.3.3 - Salário-Família
.
3.2.5.0 - Contribuições de Previdência Social
.
18.09 - Departamento Nacional de Registro do Comércio
1809.0601.2018 - Coordenação dos Serviços de Registro do
Comércio
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas
.
,
.
02 - Despesas Variáveis
3.2.3.3 - Salário-Família . .
.
3.2.5.0 - Contribuições de Previdência Social
.
18.10 - Instituto Nacional de Tecnologia
1810.0402.2020 - Coordenação das Pesquisas Tecnológicas
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas
.
3.2.3.3 - Salário-Família
.
3.2.5.0 - Contribuições de Previdência Social
.
18.11 - Instituto Nac-ional de Pesos e Medidas

15.000

76.000
10.000
5.500

5'/ .000

4.000

490.000
72.000
35.000
46.500

342.000
6.000
2.000
10.000

38.000
7.000
6.000
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1811.0608.2022 -

Fiscalização e Cumprimento· da Legislação
Metrológica

3.1.1.1 01 -

Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas

.

3.2.3.3 -

Salárto-Famílía .

.

180.000
10.000

TOTAL ....•..............................

2.764.000

.

Art. 2.° Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão de
anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigente Orçamento ao subànexo 18.00, a saber:

18.00- MINISTE:RIO DA INDúSTRIA E DO CO-

Cr$ 1,00

ME:RCIO
18. 01

~

Gabinete do Ministro
Atividade - 1801.0101.2009

3.1.1.1 02 -

Pessoal Civil
Despesas Variáveis
Atividade -- 1801.0101.2010

.

100.000

3.1.1.1 02 -

Pessoal Civil
Despesas varrãveís

.

3.2.5. O -

Contribuições de Previdência Social
Atividade - 1801.0610.2004

30.000
19.500

3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - Vencimentos e "Vantagens Fixas
02 - Despesas Variáveis
Atividade - 1801.0610.2005

.
.

10.000
150.000

3 2.3.3 -

.

7.900

Salário-Família . .
Atividade - 1801.1212.2006

3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas .•..........
Atividade - 1801.1212.2007
3.1.1.1 01 -

Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas
Atividade ~ 1801.1212.2008

3.1.1.1 02 18.02 -

Pessoal Civil
Despesas Variáveis
Secretaria Geral
Atividade -- 1802.0108.2009

.

87.300

.

272.500

.
.

.

252.000
54.000
13.900

Balárío-Família . .

.

2.500

Salário-Família
Centro de Estudos Econômicos
Atividade -- 1807.0102.2014

.

1. 700

.

15.400

3.1.1.1 ~ Pessoal CIvil
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas
02 - Despesas varrévcís
3.2.3.3 - Salário-Farntlía . .
18.04 -- Inspetoria Geral de Finanças
Atividade - 1804.0107.2011
3.2 .3.3 18.05 3.2.3.3 18.07 -

2~.3CO

Dívísâo de Segurança e Informações
Atividade - 1805.0809.2012

3.1.1.1 - Pessoal Civil
02 ~ Despesas Variáveis
18.10 - Instituto Nacional de Tecnologia
Atividade - 1e10.0402.2020
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3.1.1.1 02 18,11 3.1.1.1 3.2.5.0 -

28.00 28.02 -

Pessoal Civil
Despesas Variáveis
Instituto Nacional de Pesos e Medidas
Atividade -- 1811.0608.2022
Pessoal Civil
02 - Despesas Variáveis
Contribuições de Previdência Social

.

53.000

.

27.000
1.400

.

ENCARGOS GERAIS DA UNIAO
Recursos sob Supervisão do Ministério do

Planejamento e Coordenação Geral
Atividade

3.2.6.0 -

~-

2802.1800.2003

Reserva de Contingência

1.641.600

.

TOTAL. .
2.764.000
Art. 3'" Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 26 de setembro de lS72; 151.0 da
República.

Independência

e

84.0

da

EMíLIO G. MEDICI

José Flavio Pécora
Marcus Vinícius Pratini de Moraes
João Paulo dos Reis venoso

DECRETO N" 71.15tl -

DE

26

DE SETEMBRO DE

1972

Abre ao Ministêrio cio Exercite, (; crédito suplementar de Cr$ 250.600.000,00,
para retorço (!e dotações covuionaaas no vigente Orçamento

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item lI!, da Constituição, e da autorização contida no artigo 6° da
Lei n" 5.'754, de 3 de dezembrc de 1971, decreta:
Art. 1° Fica aberto ao Míntstérío do Exército, o crédito suplementar
no valor de Cr$ 250.600.000,00 (duzentos e cinqüenta milhões e seiscentos
mil cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias consignadas ao subanexo 16.00, a saber:

c-s 1,00

lê.OO -

MINIST<:RIO DO EXBRCITO

1601 -- Ministério do Exército
1601.0307.2007 -- Pagamento de Inativos e Pensionistas
3.2.3.0 - Transferências de Assistência e Previdência
Social
3.2.3.1 - Inativos . .
.
3.2.3.2 - Pensionistas . .
.
3.2.3.3 - Salárto-Iramílta
.
1601.0805. ~027 -- Pagamento cio Pessoal Civil e Militar
3.1.l.0 - Pessoal
S 1.1.1 -- Pessoal CIvil
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas
.
02 - Despesas Variáveis
.
3.1.1. 2 - Pessoal Militar
01 - Vencimentos e vantagens Fixas
.
02 - Despesas Varráveís
.
3.2.3.0 - 'I'ransferêncías de Assistência e Previdência
Sacia'
3.2.3.3 - Salárto-B'amilia
.
3.2.5. O - Ocntríbuições de Previdência Social
.

50.000.000
25.000.000
2.000.000

6.000.000
600.000
100.000.000
60.000.000
6.000.000
400.000
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3.2.7.0 3.2.7.6 -
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Diversas 'I'ransfcrênclas Correntes
Pessoas.
...•.....

600.000

Total . . ..... ,.............................

250.600.000

Art. 2" Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão de
anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigente Orçamento ao subanexo 23.00, a saber:
28.00 20.02 -

Atividade -

c-s 1,00

ENCARGOS GEnAIS DA UNIAO

Recursos sob Supervisão do Ministério do
Planejamento e Coordenação Geral
2302.1800.2003

Reserva de Contingência
250.600.000
Art. ao Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadna as disposições em contrárto,
Brasília, 26 de setembro de 1972; 151.° da Independência e 84.° da
3.2.6. O -

Republica .
EMíLIO G. MEDICI

Orlando oeuei
Jose Flavio Pecora
João Paulo dos Reis t"Cl,loS"o

DECRETO N° 71.156 -

DE 26 DE
SETEMBRO DE 1972

Concede reconhecimento ao Curso de
Letras da Universidade de Brasilia
-DF.

O presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, de
acordo com o artigo 47 da Lei n" 5.540,
de 28 de novembro de 1968, alterado
pelo Decreto-lei n'' 842, de 9 de setembro de 1969 e tendo em vista o que
consta do Processo nv 254.242-72 do
Ministério da Educação e Cultura, decreta:
Art. lO:É1 concedido reconhecimento
ao Curso de Letras da Universidade de
Brasília. mantida pela Fundação Universrdade de Brasília, com sede na cidade de Brasília, Distrito Federal.
Art. 2.° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 26 de setembro de 1972:
151° da Independência e 84° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

OECRETO NQ 71.157 -SETEMBRO DE

DE

26 DE

1972

Concede reconhecimento à Faculdade
de Direito de São João da Boa Vista
- São Paulo.

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

artigo 81, item IH, da Constituição:
de acordo com o artigo 47 da Lei
nc 5.540, de 28 de novembro de 1968,
alterado pelo Decreto-lei nv 842, de 9
de setembro de 1969 e tendo em vista
o que consta do Processo n<? CFE 172
de 1972 do Ministério da Educação e
Cultura, decreta:
Art. te lt concedido reconhecimento
a Faculdade de Direito de São João
da Boa Vista, com o curso de Direito,
mantida pela Fundação Sanjoanense
de Ensino, com sede na cidade de São
João da Boa Vista, Estado de São
Paulo.
Art. 2Q Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 26 de setembro de 1972;
1519 da Independência e 84Q da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Jarbas G. passarinho

DECRETO N.O 71.158 - DE 26 DE
SETEMBRO DE 1972
Altera os Estatutos da Empresa Pública Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, itens lU e V, da constituição, combinado com o disposto no
parágrafo único do artigo 2." da Lei
n,v 5.662, de 21 de junho de 1971, decreta:
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Art. 1." O Estatuto da empresa
pública Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico - BNDE, entidade
a que se refere o art.lgo V da Ler
n.v 5.662, de 21 de junho de 1971, fica
modificado pelas disposições do presente Decreto, as quais passam a integrar o conjunto das normas que regem a entidade.

Art. 2.'"
orientação

O órgão normativo e de
superior do Banco é o

Conselho do BNDE. composto de nove
membros, sendo três membros natos
e seis nomeados pelo Presidente da
República dentre cidadãos de notório

saber e reputação ilibada, com mandato de 3 anos, podendo ser reconduzidos por igual período.
§ 1.0 Nas primeiras nomeações para
o Conselho do BNDE serão adotados

mandatos de um ano para dois Conselheiros, de dois anos para outros
dois Conselheiros e de três anos para
os dois restantes.
§ 2.° Os membros do Conselho que
houverem exercido o mandato por
mais de um periodo só poderão voltar
a fazer parte do Coleg'ado depois de
decorrido pelo menos um ano do término de seu último mandato.
§ 3° Integrarão também o Conselho os atuais membros do Conselho
de Administração do BDNE até se
esgotarem os respectivos mandatos
nos termos da legislação antertormente vigente.
§ 4.° São membros natos do Conselho do BNDE, o Presidente do Banco, que será também o Presidente do
Conselho, o Secretária-Geral do Ministério da Fazenda e o SecretárioGeral do Ministério da Indústria e do
Comércio.
§ 5.° São atribuições do Conselho
do BNDE:
a) opinar, quando solicitado pelo
Ministério do Planejamento e
Coordenação Geral sobre questões
relevantes pertinentes ao desenvolvimento econômico do País e
que mais diretamente se relacionem a ação do BNDE;
b) aconselhar o Presidente do
BNDE no que respeita às linhas
gerais orientadoras da ação do
Banco e promover, junto às principais instituições do setor econômico, a divulgação dos objetivos,
programas e resultados da atuação do BNDE;
c) examinar e aprovar, por proposta do Presidente, politicas gerais e programas de atuação do
Banco a longo prazo;

d) opinar sobre o Orçamento
Anual de Investimento do Banco;
e) apreciar os relatórios anuais
de audítagem e ser informado sobre os resultados da ação do
BNDE, bem como dos principais
projetos apoiados pelo Banco;
f) decidir, quando solicitado, sobre vetos do Presidente a resoluções da Diretoria do BNDE.
Art. 3.° O Conselho do BNDE reunir-se-á ordinariamente quatro vezes
ao ano e, extraordinariamente, quando convocado pelo seu Presidente.
Parágrafo único.
O Conselho do
BNDE somente deliberará com a presença de sete dos titulares definidos
no caput do artigo anterior.
Art. 4.° São órgãos da administração e da fiscalização do Banco:
I - Diretoria, composta do Presidente do Banco e de cinco Diretores sem designação especial,
nomeados pelo Presidente da
República por um período de 4
anos, podendo ser reconduzidos por
igual período.
II - Conselho Fiscal, com três
membros efetivos e três suplentes, nomeados pelo Presidente da
República para um período de 2
anos, vedada a renomeaçâo .
Parágrafo único. Os diretores e
membros do Conselho Fiscal serão
nomeados dentre cidadãos de notório
saber e reputação ilibada, devendo.
pelo menos, três dos diretores ter
exercido outras funções de relevo na
Administração da empresa.
Art. 5.° Além das atribuições previstas no artigo 4.° do Decreto número
68.786, de 21 de junho de 1971, e Sem
prejuízo de outras definidas no Regimento Interno, é da competência da
Diretoria:
a) o exercício das atribuições
do Conselho de Administração,
referidas no art. 13 da Lei número
1.628, de 20 de junho de 1952, e
nos Artigos 22 e 23 da Lei número
2.973, de 26 de novembro de 1956,
não compreendidas nas atribuições
do Conselho do BNDE estabelecidas no Art. 3.° deste Decreto;
b) dar parecer sobre matéria que
deva ser submetida ao Conselho
do BNDE;
c) autorizar a p I i c a ç e s não
reembolsáveís, a título de subvenção, em projetos ou programas de
ensino e pesquisa, da natureza
científica ou tecnológica, inclusive
mediante doação de equipamentos
õ
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técnicos ou científicos e de publi-

cações técnicas a instituições que
se dediquem à realização dos refe-

ridos projetos ou programas e
tenham recebido a colaboração financeira do BNDE com essa finalidade específica.
Parágrafo único. A competência de
que trata o parágrafo único do artigo
11 do Decreto n.s 68.786, de 21 de
junho de 1971, será exercida mediante aprovação de dotaçao própria no
Orçamento Administrativo.
Art. 6.° A Diretoria realizará reuniões semanais ordinárias e deliberará
com a presença de pejo menos, quatro de seus membros.
Art. 7.° Ao Conselho Fiscal compete examinar e emitir parecer sobre
balanço e contas semestrais da Diretoria e exrcer as atribuições previstas na Lei das Sociedades por Ações.
Art. 8.° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 26 de setembro de 1972;
151.0 da Independência e 84.° da
República.
EMÍLIO G. MEDICI

José Flavio Péccrti
João Paulo dos Reis Velloso
Marcus Vinicius Prctini de Moraes

DECRETO N9 71.159 -

na 27 DE

SETEMBRO DE 1972
Dispõe sobre a auditoria da aplicação de recursos em financiamentos
de programas e projetos ele cooperação técnica.

O Presidente da República, no uso
da atribuição que lhe confere o artigo 81, itens III e V, da Constituição,
decreta:
Art. 1Q. A auditoria da aplicação
dos recursos de que trata o Decreto
nc 56.979, de 1Q de outubro de ~965,
passará a. ser feita pelas rnsnetonas
Gerais de Finanças dos Ministérios a
que estiverem subordinados ou vinculados, para efeito de supervisão ministerial, os órgãos ou entidades respectivos.
Parágrafo único. Nos casos em que
os recursos forem utilizados por entidades não sujeitas a supervisão ministerial, a auditoria ficará a cargo da
Inspetoria Geral de Finanças do Mi-

nistério do Planejamento e Coordenação Geral.
Art. 29. Este decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 27 de setembro de 1972;
1519 da Independência e 84Q da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI
Alfredo Buzaid
Adalberto de Barros Nunes
Orlando Geisel
Jorge de Carvalho e Silva
José Flávio Pécora
Mário David Andreazza
L. F. Cirne Lima
Jarbas G. Passarinho
Júlio Barata
J. Araripe Macêdo
Mário Lemos
Marcus Vinicius Pratini de M orces
Antônio Dias Leite Jú71!ior
João Paulo dos Reis Velloso
José Costa Cavalcanti
Hygino C. Corsetti

DECREI'Q N9 71.16ú - DE 27 DE
SETEMBRO DE 1972
Concede reconhecimento à Escola, de
Biblioteconomia e Documentação de
São Carlos - SP.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81" item lII, da Constituição, de
acordo com o artigo 47, da Lei nv ..
5.54ú, de 28 de novembro de 1968,
alterado pelo Decreto-lei nv 842, de
9 de setembro de 1969 e tendo em
vista o que consta do Processo no ..
2;:;,0.239 de 1971, do Ministério da Educação e Cultura, decreta:
Art. 19. E' concedido reconhecimento à Escola de Biblioteconomia e
Documentação de São Carlos, mantida pela Associação Escola de Biblioteconomia e Documentação, com sede
na cidade de São Carlos, Estado de
São Paulo.
Art. 29. Este Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 27 de setembro de 1972;
1519 da Independência e 849 da
República.
EMÍLIO G,

MÉDICI

Jarbas G. Passarinho
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DECRETO NQ 71.161 - DE 27
SETEMBRO DE 1972

DE

Autoriza, em caráter excepcional, utilização de recursos do Fundo de Desenvolvimento da Indústria SalineiTa, criado pelo Decreto n'? 55.842, de
16 de março de 1965, e dá outras
providências •

o Presidente da República. usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item UI, da Constituição, deereta:
Art. lQ.
Fica a Comissão Executiva do Sal autorizada, em caráter
excepcíonal, a utilizar os recursos ao
"Fundo de Desenvolvimento da Indústria Salineíra.", instituído pelo Decreto nc 55.842, de 16 de março de
1965, até o limite de Cr$ 3.500.000,00

(três milhões e quinhentos mil cruzeiros), para financiamento de responsabilidades de pequenas e médias unidades salineiras da Região Nordeste.

Parág-rafo único. As propostas para
as operações previstas neste artigo sõ
poderão ser acolhidas até 31 de dezembro de 1972.
art. 21? Os recursos serão aplicados em caráter complementar e reverterão automaticamente ao "Fundo
de origem, bem como os -endímentoa
de suas aplicações.
Parágrafo único. A Comissão Executiva do Sal repassará os recursos
Mo agentes financeiros, mediante convênios, não se aplicando as normas do
artigo 31? e do disposto no artigo 41?
do Decreto nc 55.842, de 16 de março
de 1965.
Art. 31?
Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrárto.
Brasília, 27 de setembro de 1972;
1511? da Independência e 841? da
República.
EMíLIO G.

MÉDICI

Marcus Vinicius Pratini de Momes

~ DE 27 DE
DE 1972

DECRETO N° 71.162
SETEMBRO

Autoriza o funcionamento da Faculdade de Educação e Estudos SOCiais
Don Domênico ~ Guarujá - SP.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição, de
acordo com o artigo 47 da Lei número
5.540, de 28 de novembro de 1968, alterado pelo Decreto-lei n" 842, de 9 de
setembro de 1969 e tendo em vista o
que consta do Processo n'' 216.247-72,
do Ministério da Educação e Cultura.
decreta:
Art. 10 Fica autorizado o funcionamento da Faculdade de Educação 0
Estudos Sociais Don Domêmco, com
os cursos de Pedagogia e Estudos Sociais, mantida pela Sociedade Amparo
aos Praíanos de Guarujá, com sede na
cidade de Guaruja, Estado de São
Paulo.
Art. 2 0 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasüía, 27 de setembro de 1972;
151° da Independência e 840 da
República.
~ÍLIO G. MÉDICI
Jarbas G. Passarinho
DECRETO N° 71.163 SETEMBRO DE

DE 27 DE
1972

Concede reconhecimento aos Cursos
de Administração de Empresas -Santo André - SP.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IfI, da Constituição, cc
acordo com o artigo 47 da Lei número
5.540, de 28 de novembro de 1968, alterado pelo Decreto-lei n'' 842, de 9 de
setembro de 1969 e tendo em vista o
que consta do Processo n'' 1.028-72·CFE, do Ministério da Educação e
Cultura, decreta:
Art. 10 E: concedido reconhecimento
aos Cursos de Admíntstração de Empresas, ministrados pela Faculdade de
Administração e do Curso de Pedagogia, ministrado pela Faculdade de
Educação, Filosofia, Ciências e Letras,
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mantidos pelo Instituto de Ensino Superior "Senador Flaquer", com sede
na cidade de Santo André, Estado de
São Paulo.
Art. 2° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
. Brasilia, 27 de setembro de 1972;
151° da Independência e 84° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

DECRETO N° 71.164 - DE 27
SETEMBRO DE 1972

DE

Autoriza o funcionamento do Centro
Regional de Habilitação e Treinamento de Professores do Ensino
Técnico (CERETEC), de Niterói ~
RJ.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição, de
acordo com o artigo 47 da Lei número
5.540, de 28 de novembro de 1968, alterado pelo Decreto-lei nv 842, de 9 de
setembro de 1969 e tendo em vista o
que consta do Processo n- 258.012-72
do Ministério da Educação e Cultura,
decreta:
Art. 10 Fica autorizado o funcionamento do Centro Regional de Habilitação e Treinamento de Professores de
Ensino Técnico (CERETEC), com o
curso de Formação de Professores, nas
habilitações Contabilidade e Economia, com 100 vagas anuais por curso,
em dois turnos, mantido pela Associação Educacional Plínio Leite, com sede
na cidade de Niterói, Estado do dio
de Janeiro,
Art. 2° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, 1"evogadas as disposições em contrário"
Brasília, 27 de setembro de 1972;
1510 da Independência e 84° da
República,
EMÍLIO G. MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

DECRETO N° 71.165 - DE 27
SETEMBRO DE 1972

DE

Concede reconhecimento da Faculdade de Ciências da Administração de
Campina Grande, Paraíba.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição, de
"acordo com o artigo 47 da Lei número
5.540, de 28 de novembro de 1968, alterada pelo Decreto-lei nv 842, de 9 de
setembro de 1969 e tendo em vista o
que consta do Processo ne 1.779-70CFE do Ministério da Educação e
Cultura, decreta:
Art. 1° E concedido reconhecimento
à Faculdade de Ciências da Administração de Campina Grande, com os
cursos de Administração de Empresas
e Administração Pública, mantida pela
Fundação Universidade Regional do
Nordeste, com sede na cidade de Campina Grande, Estado da Paraíba.
Art. 2° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, :revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 27 de setembro de 1.972;
151° da Independência e 84° da
República.
EMÍLIO G", MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

DECRETO N° 71.166, DE 27
SETEMBRO DE 1972

DE

Concede permissão, em caráter permanente, à empresa Resana S. A. Indústrias Químicas, sediada em
São Bernardo do Campo, Estado de
São Paulo, para funcionar aos domingos e nos dias feriados civis e
religiosos.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição, e
tendo em vista o disposto no artigo 7°,
§ 2°, do Regulamento aprovado pelo
Decreto n'' 27.048, de 12 de agosto de
1949, decreta:
Art. 1° Fica autorizada, em caráter
permanente, a funcionar aos domingos e nos dias feriados civis e religfo-
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50S, a empresa Resana S. A. - Inrlústrias Químicas, estabelecida em

DECRETO N.'? 71.Hi8 - DE 28
SETEMBRO DE 1972

DE

São Bernardo do Campo, Estado de

São Paulo, nos setores de: Casa de
Força; Vasos Reatores; Diluição; Filtros e Moagem; Laboratório do Controle da produção; Plantão de Manutenção (Elétrica e Mecânica); e de
Segurança - de sua fábrica, observadas as disposições legais vigentes, sobretudo as de proteção ao trabalho.
Art. 2° O presente Decreto entrará
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 27 de setembro de 1972;
1510 da Independência
República.

e

84°

da

EMÍLIO G. MÉDICI

Júlio Barata

DECRETO N° 71.167 - DE 27
SETEMBRO DE 1972

DE

Autoriza o funcionamento da Faculdade de Odontologia de Campina
Grande - Paraíba.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição, de
acordo com o artigo 47 da Lei número
5.540, de 28 de novembro de 1968, alterada pelo Decreto-lei n" 842, de 9 de
setembro de 1969 e tendo em vista o
que consta do Processo n- 250.590-72
do Ministério da Educação e Cultura,
decreta:
Art. 1° Fica autorizado o funcionamento da Faculdade de Odontologia
de Campina Grande, com o curso de
Odontologia, mantida pela Fundação
Universidade Reglona 1 do Nordeste,
com sede na cidade de Campina
Grande, Estado da Paraíba.
Art. 2" Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário,
Brasília, 27 de setembro de 1972;
1510 da Independência e 840 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

Dispõe sobre a nova estrutura do Departamento de Administração do
Ministério dos
Transportes, e dá
outras providências.

o

Presidente da República, no uso

da atribuição que lhe confere o artigo

81, itens III e V, da Constituição, e

considerando o desmembramento operado pelo Decreto n.c 69.304, de 30 de
setembro de 1971, decreta:
Art. 1.0 Ao Departamento de Administração do Ministério dos Transportes, subordinado
diretamente ao
Ministro de Estado, compete, no âmbito deste Ministério, dar apoio administrativo aos órgãos da administração direta, mediante o desempenho de tarefas relacionadas com as
atividades de material, execução fi~
nanceíra, administração yatrimonial,
documentação e publicação. admínistração e conservação de edifícios, comunicações, transportes, instalações 9
outras atividades auxiliares.
Art. 2.Q O Departamento de Administração terá a seguinte estrutura básica:
I - Divisão do Material;
II - Divisão de Serviços Gerais;
III - Centro de Documentação e
Publicação;

IV Dados;

Centro de Processamento de

V - Serviço de Controle e Execução
Financeira;
VI - Serviço Auxiliar de Admtnístração.
Parágrafo único. O Diretor-Gefàl
do Departamento de Administração
disporá de um Secretárto-Admttustratívo, Assessores e Auxiliares e os oemais dirigentes poderão dispor de -(um) Secretário e 1 (um) Assistente
na forma que for estabelecida no Regimento.
Art. 3.Q AR atividades do Centro de
Documentação e Publicação abrangerão, além do que for previsto em
Regimento, as que ora são desempenhadas pelo Serviço de Documentação
de que tratam o Decreto-leí u,c 6.431,
de 17 de abril de 1944 e o Decreto número 16.719, de 4 de outubro de 1944.
Art. 4.Q As atividades do Serviço
de Controle e Execução Financeira
absorverão as do Serviço da mesma
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denominação a. que alude o Decreto
n.? 69.304, de 30 de setembro ae 1971,
que ora é transferido para e Departamento de Administração.
Art. 50 As atividades da Divisão
de Serviços Gerais abrangerão as de
administração e conservação de edifícios, comunicações, transportes, instalações e outras atividades auxlllares,
inclusive as de que tratam os artigos
4. Q e 15 do Decreto D.Q 60.648, de 28
de abril de 1967; alterados nele de
n" 61.513, de 11 de outubro de 1967,
no que diz respeito à garagem.
Art. 6.Q O Regimento Interno do
Departamento de Administração será
baixado, dentro de 120 dias, pelo Ministro de Estado, ouvido, antes, o
Ministério do Planejamento e Coordenação Geral.
Parágrafo único. Até a aprovação
do Regimento a que se refere este artigo, caberá ao Diretor-Geral do Departamento de Administração baixar
instruções transitórias, a fim de ajustar a estrutura vigente ao disposto
na presente decreto.
Art. 7.Q Fica aprovada, na forma do
Anexo, a tabela discriminativa de
cargos em comissão e funções gratificadas integrantes do (~ua.dro de
do
Pessoal - Parte Permanente Ministério dos Transportes, resultante da adaptação do Departamento de
administração à estrutura estabelecida neste Decreto.
Art. 8.Q As transformações de que
trata este Decreto, constantes do anexo, somente se efetivarão com a publicação dos respectivos atos de provimento, mantido, até então, o preenchímento das funções gratificadas que
figuram na situação anterior da tabela ora aprovada.
Art. 9.Q OS ocupantes dos cargos
em comissão e das funções gratificadas do Departamento de Administração serão submetidos ao regtme de
tempo integral e de dedicação exclusiva, observada a regulamentação
própria.
Art. 10. As despesas com a execução
deste Decreto serão atendidas à conta
dos recursos orçamentários próprios
do Departamento de Administração do
Ministério dos Transportes e das unídades orçamentárias cujos órgãos tenham sido absorvidos pelo mesmo
Departamento por força deste Decrete.
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Art. 11. Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Braslia, 28 de setembro de 1972;
151.Q da Independência e ::s4.Q de.
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Mário David Andreazza
JOão Paulo dos Reis Velloso

o anexo mencionado no art. 7Q,
foi publicado no D. O. de 29-9-72.
DECRETO N.Q 71.169 -

DE 28 DE

SETEMBRO DE 1972
Dispõe sobre o Departamento do Pessoal da Comissão Nacional de sçnergia Nuclear, e dá outras 'Providências.

a Prestdente da Repúbltca, usando
das atribuições que lhe confere o arl.igo 81, itens III e V da Constrtulçâo, e
tendo em vista o Decreto-lei n.« 2UO,
de 25 de fevereiro de 1967 e ainda o
que dispõe o Decreto l1. 0 67.326. de 5
de outubro de 1970, decreta:
Art. 1.0 A Divisão do P0s30al do Departamento de Administração da Ccmissão Nacional de Energia Nuclear
(CNEN) passa a denominar-se Departamento do PeSSDal da. Oomíssão
Nacional de Energia Nucleae.
Art. 2.0 O Departamento do Pessoal (D.P.), órgão Setorial do Sistema de Pessoal Civil (SIPEC) da Admimstração Federal, subordtna.to Diretamente ao Presidente da Comissão
Nacional de Energia Nuclear e vinculado tecnicamente ao Departamento Administrativo de Pessoal Civil ...
(DASP). tem por finalidade exercer as
atividades de gestão, execução, supervisão, orientação, controle E pesquisa
de assuntos concernentes à Administração do Pessoal, na área da. Comiasão.
Art. 3.0 O Departamento do Pessoal
compreende em sua estrutura básica:
I - Divisão de Cadastro e Classificação de Cargos e Empregos
.
(D.C.C.E.) ;
II - Divisão de Recrutamento, Se-

leção e Aperfeiçoamento

.

(D.R.S.A.);

III - Divisão de Legislação de PessoaI (D.L.P.);
IV - Divisão de Saúde e Assístência (D.S.A.);
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v-

Serviço de Atividades de Apoio

(S.A.A.).

Art. 49 O Departamento do Pessoal
será Administrado pOT um Diretor, destgnado pelo Presidente da CNEN.

Parágrafo Único. A atua.'! íuncã->
símbolo 2-FC, de Chefe da Divisão do

Pessoâl, fica transformada via função
da mesma natureza, símbolo t-rec, de
Diretor do Departamento do Pessoal
Art. 5.° As Divisões e o Servtco serão

administrados por Chefes, nesignadoa
pelo Presidente da CNEN.
Art. 6.° Fica aprovada, -ia forma do
anexo, a tabela discriminativa das
funções de confiança do quadro de
Pessoal da Comissão Nacional de Energia. Nuclear, resultante "ia adaptação
do Departamento do Pessoal à 2StTIJ-

tura prevista neste Decreto.

Art. 7.° As transformações de que
trata este Decreto somente ~/::: efetivarão com a publicação dos respectivos
atos de provimento, mantido, até então, o preenchimento das funções . de
confiança constantes da suuacão anterior à tabela ora aprovada."
Art. 8.° O Diretor do Departamento
do Pessoal terá Assessores, SecretárioAdministrativo e Auxiliares, '2" 0S Chefes das Divisões e do Serviço terão
Secretário.
Art. 9.° A organização, a ccmperência e as atribuições dos órgaos referidos no artigo 3.° serão estabelecidas em
Regimento Interno, aprovado pelo Ministro de Estado das Minas e Energia, observado o disposto no artigo
69 do Decreto nv 68.885, de 6 de julho
de 1971.
Art. 10. As despesas decorrentes da
execução deste Decreto eer'ão atendidas pelos recursos orçamentários próprios da Comissão Nacional de Energia Nuclear.
Art. 11. Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publícacão. revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 28 de setembro de 1972;
151.° da Independência e 34." da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

o anexo mencionado no art. 69,
foi publicado no D. O. de 29-9-72.

DECRETO N° 71.170 - DE 28 DE
SETE!VJ:aRO DE 1972
Autoriza a COmpanhia
Paulista de
F.0rça e Luz a construir subestação.
lmha de transmissão e dá outras
providências.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item
lU, da Constituição
tendo em vista o disposto no artio"~
5° do Decreto-lei n'' 852, de 11 de n~~
vembro de 1938 e no artigo 151, letra c, do Código de Águas, regulamentado pelo Decreto n- ~5. 851. íie
16 de julho de 1954, decreta:
Art. 1° Fica autorizada a companhia Paulista de Força e Luz a construir a subestação de Pompéía e a linha de transmissão entre Pompéía e
um ponto situado entre as estruturas números 56-5 e 56-6 da linha de
transmissão Lins - Martlía. no Estado de São Paulo.
Parágrafo único - A referida linha
tem p~)I'. finalidade prover capacidade adícíonal ao
fornecimento
de
energia elétrica à região de Pompeía
no Estado de São Paulo.
.
Art.
2° A concessionária fica
obrigada a cumprir o disposto na
Código de águas, leis subsequentes e
seus regulamentos.
Art. 3° A concessionária concluías obras no prazo fixado no despacho de aprovação dos projetos, executando-as de acordo com os mesmos, com as modificações que forem
autorizadas, se necessárias
§ 1.9 A inobservância do prazo fixado neste artigo sujeitará a concessionária às penalidades previstas na
legislação de energia elétrica em vigor
e seus regulamentos.

ra

§ 2° O prazo referido poderá ser
prorrogado por ato do Diretor-Geral
do Departamento Nacional de Águas
e Energia Elétrica.

Art. 4° Ficam declaradas de uttlidade pública, para fins de constituição de servidão administrativa. as
areas de terra situadas na faíxa d.o
30 (trinta) metros de largura, tendo
como eixo a linha de transmissão
mencionada no artigo 1°, cujos projetos e planta de situação numero
BX-B-10108, foram aprovados por ato
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do Diretor da Divisão de Energia Elétrica e Concessões, do Departamento Nacional de Aguas e Energia Elétrica, no processo MME n'' 704.334-72.
Art. 5° Fica autorizada a Companhia Paulista de Força e Luz a promover a constituição de servidão administrativa nas referidas áreas dI;'
terra, na forma da legislação vigente,
onde tal se fizer necessário, para a
passagem da linha de transmissão referida no artigo 1°
Art. 6° Fica reconhecida a conveniência da constituição de servidão
administrativa necessária, em favor
da Companhia Paulista de Força 6
Luz, para o fim indicado, a qual compreende o direito atribuído à empreea concessionária de praticar todos os
atos de construção, operação e manutenção da mencionada ltn tia de transmissão e de linhas telegráficas ou telefônicas auxiliares, bem como suas
possíveis alterações ou reconstruções,
sendo-lhe assegurado, ainda, o aceeso à área da servidão através de prédio serviente, desde que não haja outra via praticável.
§ 1 ~ Os proprietários das áreas de
terra atingidas pelo ônus, limitarão o
usa ~ 6000 das mesmas ao que for
compatível com a existência da servídão, abstendo-se, em conseqüência,
da prática, dentro das mesmas, de
quaisquer atos que
embaracem ou
causem danos, incluídos entre eles os
de erguer construções Ou fazer plantações de elevado porte.

2° A Companhia Paulista de
Força e Luz poderá promover, em
Juízo, as medidas necessárias à constituição da servidão administrativa de
caráter urgente, utilizando o processo
judicial estabelecido no Decreto-lei
n'' 3.365, de 21 de junho de 1941, com
as modificações introduzidas pela Lei
n.c 2.786, de 21 de maio de 1956.

Art. 7° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 28 de setembro de 1972;
151° da Independência e 84° da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior.

DECRETO N° 71.171 - DE 28
SETEMBRO DE 1972

DE

Retifica o artigo lodo Decreto número 54.522. de 21 de outubro l1e
1964.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, nos
termos do Decreto-lei n'' 227, de 28
de fevereiro de 1967 (Código dei.Vh*
neração) , alterado pelo Decreto -JeJ
n- 318, de 14 de março de 1967..:1f~'
ereta:
Art. 1° O artigo lodo Decreto número 54.522, de 21 de outubro «e
1964, passa a vigorar com a segutnte
redação:
"Art. 1° Pica outorgada a Milton Voss concessão para lavrar
água potável de mesa no lugar
denommado Fazenda Ubá, em.
terrenos de propriedade de AgroPecuária Itirapina Ltda., dístrtto
e município de Itirapina, Estado
de São Paulo, numa área de três
hectares e vinte e sete ares e cinqüenta e seis centiares
(3.2756
ha.) , delimitada por um polígono
irregular, que tem um vértice a
trezentos e cinco metros (305 m) ,
no rumo verdadeiro de trinta e
sete graus dez minutos sudeste
(37°10'SE) do marco quilométrico número cento e sessenta e
nove (Km-169) da Estrada de
r-erro São Paulo-Itirapina e os
lados a partir desse vértice, os
seguintes comprimentos e rumos
verdadeiros: duzentos e quarenta
e quatro metros e cinqüenta centímetros (244,50 m) , setenta e
sete graus e cinqüenta minutos
nordeste (77°50'NE); cento e sessenta e nove metros e trinta centímetros (169,30 m), três graus
dez minutos sudeste (319'10'SE);
duzentos e oitenta e três metros
e trinta centímetros (283,30 mj,
oitenta e três graus dez minutos
noroeste (83910' NW); noventa
metros (90 m), vinte e um graus;
cinqüenta minutos nordeste ...
(21950' NE)".
Art. 2° Fica estabelecida para esta
concessão uma área de proteção com
uma superfície de um hectare sete
ares e cinqüenta e três centlares
(1,0753 ha).), delimitada por um poligono irregular, que tem um vértice'
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no marco número três (n" 3) da área
de Lavra do Decreto cinqüenta e
quatro mil quinhentos e vinte e dois
(54.522), de vinte e um (21) de cutu-

bro de mil novecentos e sessenta e
quatro (1964), e os lados a partir desse vértice, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: cento e
trinta e nove metros e cinqüenta
centímetros (139,50 m) , três graus dez
minutos noroeste (3"lO'NW); noventa
metros (90 m), setenta e sete graus
quarenta e cinco minutos nordeste
(77°45'NE); oitenta e um metros e
cinqüenta centímetros (81,50 m) , d,ze graus cinco minutos sudeste (1'2."05'
SE); cento e vinte
(125

e cinco metros
m) , cinqüenta e um graus HU"

doeste (51"SW) .

Art. 3" A t etárlcação de que trata
o presente Decreto será transcrita no
livro C - Registro dos Decretos de
Lavra, do Departamento Nacional da
Produção Mineral, do Ministério das
Minas e Energia.
Art. 4" Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
(DNPM -

7.545-59).

Brasília, 28 de setembro de 1972;
151" da Independência e 84" da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO N" 71.172 -

DE

28

DE

SETEMBRQ DE 1972

Decíarc de utilidade
pública, para
fins de constituição de servidão administrativa, faixa de terra destinada à
passagem de
linha de
transmissão, no Estado de São Paulo

o Presidente da Repúblic:1, us-ando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituicâo. e
tendo em vista o disposto no art. 151,
letra c, do Código de Águas, regulamentado pelo Decreto n'' 35.851, de
16 de julho de 1954, decreta:
Art. 1° Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de constituição de servidão administrativa, as
áreas de terra situadas na faixa de
45 (quarenta e cinco) metros de largura, tendo como eixo a linha de
transmissão a ser estabelecida entre

a subestação de Viracopos, no município de campinas e a subestação de
Valinhos, no município de Valínhos,
no Estado de São Paulo, cujo projeto e plantas de situação números
BX-D-10086 e BX-D-10102 foram
aprovados por ato do Diretor da Dívisão de Energia Elétrica e Concessões, do Departamento Nacional de
Aguaa e Energia Elétrica, no processo
MME n- 703.521-72.
Art. 2° Fica autorizada a Companhia Paulista de Força e Luz a promover a constituição de servidão administrativa nas referidas áreas de
terra, na forma da legislação vigente,
onde tal se fizer necessário, para a
passagem da linha de transmissão referida no artigo 1".
Art. 3.9 Fica reconhecida a conveniência da constituição de servidão
administrativa necessária em favor
da Companhia Paulista de Força e
Luz, para o fim indicado, a qual compreende o direito atribuído à empresa concessionária de praticar todos os
atos de construção, operação e manutenção da mencionada linha de
transmissão e de .línbas telegráficas
ou telefônicas auxiliares, bem como
suas possíveis alterações ou reconstruções, sendo-lhe assegurado, ainda, o
acesso à área da servidão através de
prédio serviente, desde que não haja
outra via praticável.
§ lo Os proprietários das áreas de
terra atingidas pelo ônus limitarão o
uso e gozo das mesmas ao que for
compatível com a existência da servidão, abstendo-se, em consequência,
da prática, dentro das mesmas, de
quaisquer atos que embaracem ou
causem danos, incluídos entre eles os
de erguer construções ou Jazer plantações de elevado porte.
§ 2° A Companhia Paulista de
Força e Luz poderá promover, em
Juizo, as medidas necessárias a constituição da servidão administrativa de
caráter urgente, utilizando o processo
judicial estabelecido no Decreto-lei
n'' 3.365, de 21 de junho de 1941, com
as modificações introduzidas pela Lei
n.c 2.786, de 21 de maio de 1956.
Art. 4° Este Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 28 de setembro de 1972;
151° da Independência e 84" da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

325

ATOS DO PODER ExECUTIVO

DECRETO N° 71.173 - DE 28
SETEMBRO DE 1972

Dll

Declara de utilidade pública e interesse social, para fins de desapropriação pela Superintendência do
Vale do São Francisco, área de terra necessária à implantação do Proteto de Irrigação de Pírapora, no
Município do mesmo nome, Estado
de Minas Gereis.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição, e na
conformidade com o artigo 4°, da Lei
n- 4.593, de 29 de dezembro de 1964.
decreta:
Art. 1° E' declarada de utilidade
pública e interesse social, para fins de
desapropriação pela Buperíntendêncta
do Vale do São Francisco, uma área
de terra necessária à implantação de
Projeto de Irrigação de Pírapora, no
município do mesmo nome. Estadoie
Minas Gerais, com os seguintes limites e confrontações: começa no ponto
I dado na planta existente na
.
SUVALE, na escala de 1:50.000, intitulada Projeto de Irrigação de Pirapara, e situado na estrada PlraporaGuaícuí, a cerca de 400 metros do ponto em que a estrada cruza o córrego
da Prata. Deste ponto, segue o traçado da estrada numa extensão aproxrmada de 6.750 metros até o ponto
lI, na divisa das Fazendas N. S. de
Fátima e Boa VIsta. Daí, em direção
ao rIO São Francisco, acompanha a
divisa dessas duas fazendas, numa
extensão de cerca de 3.500 metros.
atingindo a margem direita do rio no
ponto HI, continuando no sentido de
jusante até atingir o ponto IV de coordenadas N 3.095350 e E 198.450; daí,
em direção SE, numa extensão aproximada de 800 metros até encontrar
o ponto V de coordenadas N 3.091:. 6GO
DECRETO N°

71.174 -

e E 198.700; dai, continuando em direção SE, numa extensão de cerca de
1. 500 metros até atingir o panto VI
de coordenadas N 3.094.300 e E
200.200 na margem esquerda do rio
das Velhas, e, daí, subindo pela margem esquerda até o ponto VII, divisa
da Fazenda Boa Vista com a Fazenda Pajeú. Deste ponto, seguindo sempre pela divisa da Fazenda »ajeú COm
outras propriedades, atinge o ponto
onde o poligono se fecha. Fica incluída nesta área uma faixa de terra de
20 metros de largura partindo do
ponto "A" de coordenadas N
.
3.090.640 e E 197.320 em direção ao
ponto "B" de coordenadas N
.
3.091.200 e E 196.480, na margem direita do rio São Francisco, com uma
extensão aproximada de 1. 000 m~~
tros.
Art. 2.9 A área de que trata o artigo
10 destina-se à implantação de programa prioritário de agricultura írrrgada, dentro do Plano de Irrigação do
Nordeste (artigo 1°, item IH, do Decreto n'' 67.113, de 26 de agosto de
1970), considerado zona prioritária
para efeito de desapropriação por interesse social.
Art. 3° A desapropriação objeto deste decreto é considerada de urgência,
nos termos do Decreto-lei n" 3.365, de
21 de junho de 1941, com a redação
dada pela Lei n'' 2.786, de 21 de maio
de 1956, combinado com o artigo 37,
da Lei n'' 4.593, de 29 de dezembro de
1964, para efeito de imediata imissão
de posse.
Art. 4°. Este Decreto entrará em
vigor na data de sue publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 28 de setembro de 1972;
151" da Independência e 84° da
República.
EMíLIO G. MÉDICI
José Costa Cavalcanti
DE

28

DE SETEMBRO DE

1972

Declara de utilidade pública e interesse social, para fins de desapropriação
pelu. Sumerintenaéncía do Vale do São Francisco, duas áreas de terra,
denominadas subáreas "BB.1-BB.2" e "BB.3", abrangidas pelo Projeto
de Irrigação de Curaçá, no Município do mesmo nome, no Estado da
Batuc,

O Presidente da República. usando das atribuições que lhe confere o
artigo 81, ítem III da Constttuíçãc e na conformidade com o artigo 4°, da
Lei n- 4.593, de 29 de dezembro de 1964, decreta:
Art. 1° São declaradas «e utilidade pública, e interesse social, para rms
de desapropriação pela Superintendência do Vale do São Francisco, duas
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áreas de terra abrangidas pelo Projeto de Irrigação de Curaçá, no muntcíplc do mesmo nome, Estado C8 Bahia, com áreas de 17.870 ha e 2.973
ha, respectivamente, situacas no Baixo-Médio São Francisco, demarcadas
na carta topográfica do Vale do São Francisco na escala 1:20.000, existente
na Superintendência do Vale do São Francisco, compreendidas pelas pohgonaís de vértices 1 a 5B e de I a XXV, cujas coordenadas são as segum-

tes;
SUBAREA "BB.1 -

BB.2"

N

VJ':RTICE

E

I

1 (Margem direita do São Fran-) I
cisco)
1
2
1
3
4
5

1
1

·1

6
7

1
1

8

9
10
11 (Margem direita do São
cisco)
12 (Idem, idem)

13
14
15
16
17
18
19
20

1

1
1

44

45

714.200
714.200
714.000
712.000
712.000
711.000
710.400
710.400
711.000
711.000

3.995.580
3.995.500
3.995.000
3.995.000
3.993.000
3.993.000
3.991.500
3.991.500
3.990.600
3.990.600
3.989.000
3.989.000
3.988.000
3.983.000
3.983.000

710.340
710.100
710.100
709.200
709.200
708.000
708.000
707.000
707.000
706.300
706.300
707.500
708.000
708.000
709.000
709.000
711.000
711.000
713.000
713.000
714.000
715.000
714.000
714.000
720.000
720.000
719.500
719.500
720.000
720.000
718.600
718.600
720.000
720.000
719.200

Fran-]

o·o • • • • • • • • • • • •

i

I

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

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

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

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

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

21

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

3.997.860
3.996.000
3.995.600
3.995.600
3.994.000
3.993.000
3.993.000
3.994.400
3.994.400
3.995.000

S .982 .400
3.982.400
·. . . . .. . . . . .. ••. . . .. . . . . . . .•. . . . .I

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

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

• •• • • •• • •• • • • • •• • • • • • • • • • • • •• • • • •1

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

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

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

• • •• • • • • • • • •• • • • • • •• • • • • • •• • • • • • •1
• • •• • • •• • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • •1

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

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

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

3.985.000
3.984.000
3.981. 000
3.981. 000
3.979.000
3.979.000
3.977.000
3.977.000
3.978.500
3.978.500
3.980.200
3.980.200
3.982.500
3.982.500
3.983.400
3.983.400
3.985.800
3.985.800
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I

I

Vl!:RTICE

N

I

E

[

I

I

46
47
48
49
50

[
[
· .. 1
[

,

1

51

[
i

52
53
54

[

55

1

56
57
58

1

1

(Margem direita do
.. "
cisco)

São

[
Fran-:
1

3.988.000
3.988.000
3.990.800
3.990.800
3.992.000
3.993.000
3.994.000
3.995.000
3.995.000
3.997.000
3.997.000
3.998.000

719.200
720.000
720.000
720.800
720.800
720.000
717.400
717.400
717.000
717.000
715.000
715.000

3.998.000

714.400

I
Do ponto 58, numa extensão aproximada de 260 metros acompanhando
a margem direita -so 1"0 São Francisco, atinge a montante o ponto 1, onde
o polígono se fecha.
SUBARIA "BB.3"

I

I (Margem direita do S. Fran-I
cisco)
[
II
[
III
1
IV
[

V

1

VI
VII
VIII
IX

1

,.i
1
1

X

1

XI·
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX
XXI
XXII
XXIII
XXIV

·

·······I
1

]
[
1
1

]
1
1

1
1
[
]
[

4.000.260
3.999.000
3.998.000
3.997.000
3.997.600
3.997.600
3.997.000
3.997.000
3.994.500
3.994.500
3.992.000
3.992.000
3.994.000
3.994.000
3.995.000
3.995.000
3.997.000
3.997.000
3.998.000
3.999.000
4.000.000
4.000.000
4.000.200
4.000.500

725.360
725.360
726.000
725.000
724.000
723.000
723.000
722.400
722.400
723.000
723.000
725.000
725.000
727.000
728.000
728.400
728.400
728.000
728.000
727.000
727.000
726.200
726.000
726.000

4.000.500

725.620

XXV (Margem direita do S, Fran-)
CISCO)

....•..........•.••.... !

I
Do ponto XXV, numa extcnsàc de cerca de 360 metros, acompanhando
a margem direita do ,.'0 São Prancisco, atinge, a montante, o ponto I.
onde c polígono e- Iecha .
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Art. 2.Q As áreas de que trata o
programa prtorrtár-> de agricultura
do Nordeste (art . 'o item IH, do
1970), consíderano ZOlIa priocltária

artigo 19 destinam-se à implantação de
irrigada dentro do' Plano de Irrigação
Decreto n'' 67.113, de 26 de agosto de
para efeito de desapropriação por in-

teresse social.
Art. 3" A desapropriação objeto deste Decreto é considerada de ur-

gência, !los termos UJ Decreto-Ieí n" 3.365, de 21 de junho de 1941, com
a redação dada pela Lei n'' 2.780, de 21 de maio de 1956, combinado ~Ol~1
o artigo 37 da Lt,j n" 4.593, cie 29 de dezembro de 1964, para efeito de

ímedtata imissão de posse,

'

Art. 4.9 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, re-

vogadas as dísposiçôes em ccntrár!o,
Braallía, 28
República

de

setembro de 1972; 1510 da Independência

e

840

ria

EMÍLIO G. MÉDICI

JOõé Cosia Cocolcanti

(ú)

DECRETO

NQ

71.175 -

DE

29

DE SETEMBRO DE

1972

Dispõe sobre o Quadro de Pessoal do Instituto do Açúcar e do AlcDOl,
e dá outras proouiêncíae

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item lU. da Constituição. e tende em vista o disposto no artigo 20
da Lei nc 3.780, de 12 de julho de 1960, decreta:
_ Art. 19 Fica alterado, na forma do anexo I, que constitui parte integrante deste Decreto, o Quadro de Pessoal do Instituto do Açúcar e do Alcooí
(IAA) , aprovado pelo Decreto nv 51.546, de 5 de setembro de 1962, para
fundir, com a Parte Permanente, a Parte Especial de que tratam os Decretos
no- 51.547, de 5 de setembro de 1962, e 57.667, de 24 de janeiro de 1966, e
corrigir a proporcionalidade das respectivas séries de classes, na conformidade do que dispõe o artigo 20 da Lei nv 3.780", de 12 de julho de 1960, regulamentada pelo Decreto nv 48.921, de 8 de setembro de 1960.
Art. 2'? A alteração a que se refere este Decreto não acarretará aumento
de despesa, ficando suprimidos, para. tanto, na forma do anexo U, os cargos
vagos integrantes das Partes Permanente e Especial do Quadro de Pessoal
do Instituto do Açúcar e do Alcool .
Art. 39 O provimento dos cargos vagos, constantes dos anexos, será
processado na forma da legislação em vigor.
Art. 49 Os cargos Integrantes das antigas Partes permanente e Especial
continuam preenchidos pelos atuais ocupantes.
Art. 59 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 29 de setembro de 1972; 1519 da Independência e 84° da
República.
EMíLIO G. MEDICI

Marcus Vinicius Prctini de Moraes

o

anexo mencionado no art. 19 foi publicado no D. O. de 29-9-72
(Suplemento)

APENSO
No "Apenso" dos volumes da "Coleção das

Leis~t

figuram:

I - Os diplomas legais que: expedidos em trimestres anteriores,
foram publicados no "Diário Oficial" até o último dia útil do trímestre ao qual corresponder o volume.
II As retificações e reproduções publicadas durante o
trimestre, quando referentes a diplomas legais expedidos em trímestres anteriores.

ATOS DO PODER EXECUTIVO
DEORETO N9 69.116 AGOSTO

DE

DE

24 DE

1971

Retifica o enquadramento de servidores do Ministério da Agricultura,

de que trata o Decreto n 9 65.876,

de 16 de dezembro de 1969, e dá
outras providências.
Retificação
Na publicação feita no Diário Oficial de 31 de agosto de 1971, na página 7.025, na relação anexa ao De-

ereto, na 1~ coluna
Onde se lê:
Classe: Auxiliar de Inspeção Sani-

tária e Rural
Código: P-20S.13.B

Leia-se;
Classe; Auxiliar de Inspeção Sanitária e Rural
Código: P-204.8

Ic6, Estado do Ceará, descrita na
planta constante do Processo número 10.993/MIjSGOMIBSBI72, devidamente rubricada pelo Secretário Geral do Ministério do Interior.
Art. 29 Este decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 14 de
junho de
1972;
1519 da Independência e 84<;1 da República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

José Costa Cavalcanti

DECRETO NQ 70.772 JUNHO DE

DE 23 DE

1972

Regulamenta a execução, em. tempo
de paz, do transporte, em Território
Nacional,. de Militares da Marinha,
Exército e da AeronáutiNl, e dá outras providências.

14. DE

JUNHO DE 1972

Retijicaçil(J
Na publicação feita no Diário Oficial de 29 de junho de 1972, na pá-

Declara de interesse social, para fins
de desapropriação pelo Departamento Nacional de Obras Contra as

gina 5.689, na 3i). coluna, no artigo
9'
Onde se lê:

(") DECRETO N9 70.717 -

DE

Secas, área de terreno necessária
à implantação do projeto de Irrigação da Planía:e de Icó, no Município de ]CÓ, Estado do Ceará,

o

Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item DI, da Constituição, <!
nos termos da Lei nv 4.593, de 29 de
dezembro de 1964, decreta:
Art. 19 Fica declarada de interesse
social, para fins de desapropriação
pelo Departamento Nacional
de
Obras Contra as Secas, a área de
terreno com 7.500 ha (sete mil e
quinhentos hectares), necessária à
implantação do Projeto de Irrigação
da Planície de Ic6, no Município de

. .. Obrfgatórío e priorf tátrro

Leia-se:
... Obrigatório e prioritário ...
DECRETO NQ 7{).773 -- DE 28 DE
JUNHO DE

1972

Regulamenta o pagamento dos Mili- tares por Crédito em Cotüa-Ccrren-:
te Bancária.
Retificação

Na publicação feita no Diario Oficial de 29 de junho de 1972, na página 5.690, 3f!. coluna, no artigo 3°
Onde se lê:
. .. Que dpeverãc considerar ...
Leia-se'
. .. Que deverão considerar ...
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DECRETO NQ 70.774 -

DE

28

DE JUNHO DE

1972

Declara de utilidade pública, para fins de desapropriação em favor da
Companhia Vale do Rio Doce, as áreas que menciona.
o Presidente da República. usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item IH, da Consttttnção, e nos termos do Decreto-lei número
3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei nc 2.786, de 21 de maio
de 1956, decreta:
Art. 19 Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de desapropriação em favor da Companhia Vale do Rio Doce, faixas de terras situadas nos municípios de Caríacíca, Santa Leopoldina, Serra, Fundão, Ibrraçu,
Colatina e Baixo Guandu, no Estado do Espírito Santo, e nos municípios
de Aimorés, Itueta, Resplendor, Conselheiro Pena, Tumírttmga, Governador Valadares, Açucena, Belo Oriente, Mesquita, Ipatinga, Coronel Fabrlctano, Timóteo, Antônio Dias, Nova Era e Itabíra, no Estado de Minas
Gerais, necessárias à duplicação e sinalização de trechos da Estrada de
Ferro Vitória a Minas, compreendendo imóveis alcdiaís, urbanos e rurais
e domínio útil de terrenos porventura foreiros, inclusive benfeitorias e
construções neles existentes, perfazendo a área aproximada de 44.089.411
metros quadrados, da qual já está excluída a faixa atualmente ocupada
pela via férrea e de propriedade e posse da Companhia Vale do Rio Doce.
Art. 29 As áreas a que se refere este decreto são envolvidas por poligonais, para as quais foi adotada a projeção UTM (Universal Transverse
Mercatcr) e cujos vértices têm as seguintes coordenadas:
POLIGONAL I

I

l
I

Vértice

I

5/1 .............................•.. 1
5/3
1
5/5
1
5/7 .. ····
····
···
···1
5/9
6/1 ...............••..•.•..• 1

~;~

=

617

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

1

~;i1 ':::::::::::::::::::::::::::::::1
~U

1

6/15

~"

6/19
7/3
7/5

1

=·······························1
7/1
1
1
1

717 .. ···

7/9

···

·.1

····

·1

1

7/11 ·····

7/13
7/15
7/17
8/3
8/5

···
··

1

= 8/1

1

..................•..••.. 1
[
1

817

[

8/9

1

3/11

1

~N .~.:::.::::: :::::::::::::: ::::::1
9/5

917

1

·.·.····

···.·

··1

Abscissa

7.763.690
7.763.730
7.764.340
7.764.5BO
7.765.130
7.765.195
7.765.800
7.766.320
7.766.465
7.766.740
7.767.0BO
7.767.620
7.768.005
7.768.250
7.768.490
7.768.635
7.76B.975
7.769.335
7.769.700
7.769.950
7.770.750
7.771.175
7.771.945
7.772.415
7.773.055
7.774.090
7.774.260
7.774.375
7.774.670
7.774.990
7.775.565

256.340
356.150
355.330
355.0BO
355.140
355.145
354.550
354.730
354.545
354.545
354.720
354.745
354.470
354.360
354.130
354.160
353.9B5
353.4BO
353.295
353.3BO
352.715
352.640
352.535
353.400
353.400
351.925
351.655
351.515
351.430
351.510
351.240
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I

VIlRTICE

I

Ordenada

ABCISSA

I
I

9/9 .·· .. ···
·
····
······1
9/11 = 10/1 ....................•.. 1
10/3
[
10/5
[
10/7
[
··
·
··1
10/9
·
10/11
[
10/12 .........................•..... \
10/10 .. ·
··
····
·
·1
10/3
[
10/6 ...........................•.... [
10/4
··1
10/2 = 9/12 .. ···
·.·.·.· ...•..•.•. 1
9/10
1
9/8
[
9/6 •............................... [
9/4 ..............................•. [
B/2
8/14 ............•....• ··· ... ·1

=

~ji~ :::::::::::::::::::::::::::::::\
8/8
8/6
8/4
8/2
7/14
7/12
7/10
7/8
7/6
7/4
7/2

NU

[
[
[

= 7/16

I

..

...[
[
. .. 1
. [

..I

..I

= 6/18

...[

[

6/14
I
6/12
[
N10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [
6/8
.. .. I
6/6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [
6/4
[
6/2 = 5/12
..
I
~W

1

5/8
5/6
5/4
5/2
5/1

. .. 1
1

I

. ..

[
[

7.776.710
7.777.680
7.778.485
7.778.935
7.779.740
7.779.990
7.780.355
7.780.320
7.780.130
7.779.740
7.778.905
7.778.365
7.777.710
7.777.485
7.775.650
7.775.010
7.774.630
7.774.385
7.774.320
7.774.095
7.773.185
7.772.425
7.771.970
7.771.195
7.770.815
7.770.330
7.769.860
7.769.700
7.769.370
7.769.08"
7.768.280
7.768.000
7.767.690
7.767.00f

7.766.695
7.766.440
7.766.750
7.765.750
7.765.170
7.764.700
7.764.540
7.764.265
7.763.845
7.763.785
7.763.690

I

[

I

[
[

I
[

[

I
[

I
[
[
[
[

\
I
I

I
[

iI
I
[

[[
[

II
I

[

I
I[
1

I

[
[
[

351.160
350.825
350.660
351.035
350.700
351. 080
351.210
351.330
351.280
351.030
351.270
350.795
350.955
351.125
351.420
351.600
351.550
351.680
351. 720
352.025
352.470
352.465
352.;)95

352 705
352. "3D
353.420
353 510
353 <1:10
353 \)90
354.r)"W
354 4'l5
354.5·~0
354,~HO

354 30D
354.õ~()

354.695
354. d?,)

354 810
355

~~R5

355. t~1O

355. J.90
355.355

356. -",0
356.$')0

356.310

POLIGONAL II

Vértice
11/1
11/3
12/3
12/5
12/7

Abscissa
I

=

.[

12/1

..

I
[
[

..

..

..[

7.783.200
7.783.915
7.784.230
7.784.6'10
7.785.83"

Ordenada

350.

no

350.325

350.150

350.190
350.840
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Abscissa

Vértice

I
12/9

.

12/11
12/13

i

. . ·1
. .. I

I

12/15

12/17
.............
12/19 ~'i3/1
13/3
13/5

. . , .. 1
.
·1
I

····1

13/7

13/9 = 14/1
14/3
14/5
1.4/7

,.

14/9
...................
14/11 = 15/1
15/3
15/5
15/7
. .. "
15/9

15/12

..

15/10

·1
.. I
. .. I
' ·1
.. I
I

7.787.280
7.788.790
7.789.620
7.790.395
7.791. 085
7.791.275

7.791. 865
7.792.90C

35i.355
351.215
351.290
351. 505

351.685
351. 635

351.875
351.fl40

351.705
351.5Q5
352 ..H:]
352.:')20
352 ':35

7.793.345

352.375

7.794.580

.. I

7.794.825
7.795.030
7.795.530

352.e'0

·1

.!
.I

I

.1

·1

15/6

7.786.925

351.050

··1

.i

15/8

7.785.960
7.786.315
7.786.475
7.786.600
7.786.645

Ordenada

15/4
..
..
·1
15/2
14/14
·1
14/12
.
·····1
14/10
I
14/8
. .. 1
14/6
I
14/4
··1
14/2 = 13/12
. .. I
13110
.1
13/8
.i
13/6
.1
13/4
.
I
13/2 = 12/14
.I
12/12
..I
12/10
'" " . I
12/8
I
12/6
I
12/4
'
1
12/2 ~. iiii
:::.: .:
·.1
11/2 ....................•...... 1
11/1
. .1,

=

352 355
352.74J

353.1'10

7.795.465

353.2~O

7.795.925
7.794.805
7.794.655
7.794.390
7.793.360
7.792.900
7.791. 575
7.791.190
7.791. 070
7.790.835
7.790.415
7.789.555
7.788.940
7.787.610
7.787.295
7.786.890
7.786.775
7.786.210
7.785.670
7.784.575
7.784.130
7.783.995
7.783.210
7.783.200

352.'175
352.b35

352.::r'lO
352.3~5

352,.J!75
352.585
352 1)85

352 460
351 980
351. ~145
351.810
351. 9;j5

351.J80
351 330
351.760
351.1'+5
351 '"f40

351 4:;0
350 920
350. ~:l:35
350 q,00
350.4ÔO
350.353
350.720

POLIGONAL III

Vértice

16/1
16/3
16/5
16/7
16/9 = 17/1
17/3

Abscissa

I

I

I
I
..

I

I

. .. .I

7.797.230
7.797.290
7.797.665
7.798.240
7.798.895
7.799.265

Ordenada

354.095
354.3.0
354 ,94íl
355 ?85
355 'i80
356 300
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Abscissa

Vértice
17/6 ...•..................
17/4
.
17/2 = 10/12 ••...........
16/10 ..............•.....
16/8 . • . . . . . • . . . . . . . . . .
16/6 .•...•...•...•........
16/4 .....•......•......
16/2 .•.......•...........
16/1 ....•.............•.•

I
··1
···1
. . . . .I

.,!
.1

I
I
I

Order.ia1a
I

7.799.220
7.799.11ü
7.798.735
7.798.295
7.797.775
7.797.535
7.797.19"
7.797.135
7.797.230

I

I

3563%
356.350
355.9 l0
355.443
355,2jO

I
I

354 410
354 1.05
354.095

I
I

I
I
I

II

354.~45

POLIGONAL III-A

Vértice

Abscissa

1'1/1 A
.
n /3 A = 18/1. A
.
18/3 A ..............••...
18/5 A ..•...............
1817 A
.
18/9 A
.
13/11 A .....•.....•......
18/13 A
.
18/15 A .............•
.t
18/17 A = 18/1 A
I
19/3 A
I
19/5 A..................
I
1917 A
..............
I
19/9 A ...•.....•••......•..••..... 1
19/11 A .........•........
19/13 A ........••..........
19/15 A _ 19A/l A
.
19A/3 A
2011 A ...•.•.•.
20/3 A
.
20/6 A ........•..•••.......
I
20/4 A ....•....•.........
I
20/2 A = 19A/4 A •.•.•....
i
19A/2 A = 19/14 A
.
19/12 A ..........•.........
·1
19/10 A ..••........••....
I
19/8 A ...•.................
••• 1
19/6 A ....•..•••..•.•.•....
.1
. .. ·i
.19/4 A .•.......•..•....
1912 A = 18/16 A
. ····1
.. ,j
18/14 A
•.
18/12 A ••...••••..•.••.•...
I
18/10 A •..................
• ·1
,. .. i
18/8 A
.
18/6 A ....••..............
···1
18/4 A
.
I
18/2 A = 17/4 A ••.......
·1
17/2 A ..••...........•..
I
17/1 A ....••...••..••••••..
.1

=

.,

I

7.800.890
7.801.820
7.802.490
7.802.6:..5
'1.802.990
7.803.915
'1.804.080
7.804.120
7.804.415
7 :804.540
7.804.835
7.805.275 .
7.805.890
7.806.125
7.806.765
7.807.000
7.807.425
7.808.350
7.808.740
7.808.815
7.808.710
7.808.350
7.807.375
7.807.105
7.806.885
7.806.245
7.805.600
7.805.090
7.804.540
7.804.315
7.803.980
7.803.850
7.803.540
7.803.360
7.803.075
7.801. 790
7.800.840
7.800.890

Ordena1a
355 .~75
357.315
357.295
357.080
357.':;,'0

357 :~95
357 ..' )75
358 160
358 '·~45
358.:no
358_ l05
358.103
357, '/35
357.845
357.7õ5
357.::100
357.230
357 :>45
357.350
357.100
357.580
357 700
357.355
357.400
357.nlJ
35B 025
358.E5
358.260
358'-l30
35B.330
358. '),')D

357.805
357.d~O

357.4,1.0
357 370
357 .30
357 _410
355.975
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POLIGONAL IV
Abscissa

Vértice
I

34/1
.
1
34/3
.
1
34/5
. ..
3417
'
.
34/9 ...•................
.i
34/11
35/1
.I
35/3
.
1
35/5 •........................ I
3517 = 36/1
.1
36/3
1
35/5 = 37/1
I
37/3
.. I
37/5
. .
!
3717
I
37/6
..1
37/4
1
37/2
36/4
. .1
36/2
35/14
.. I

!

=

=
=
~~ji~ ::::::::::::::::::::.': :.:',

1

ii;! :::::::::::::::::::::::::::::::1
35/ = 34/8
34/6
34/4

1
1

\

34/3

.

34/1

/
POLIGONAL

Vértice

~~j~

I
I

:::::::::::::::::::::::::::::::1

37/5
1
3717 ................•.............. [
37/10
1
37/8
1
37/6
1
37/4
1
37/2
[
37/1
[

7.840.945
7.840.775
7.840.270
7.839.180
7.838.400
7.837.470
7.836.790
7.835.855
7.835.940
7.835.780
7.835.860
7.836.040
7.835.565
7.838.000
7.838.050
7.836.985
7.836.985
7.836.970
7.836.955
7.837.630
7.838.275
7.838.750
7.840.420
7.840.500
7.841.165
7.841.800
7.841. 800
7.840.945

Ordenada

I
I

I

I

I

337.no
336.635
335 rro

335 830
335 ':.105
334. 1;')0

333.630
332.ti~O

I
I
I

II

II
I

I
11

I

331.1)35
330.{jI)O

329.

·)4~

328,!)OO

327 698
326 7UO

327.500
328.900
329 . .::i40
331.1~5

332.l00
333 'J80
334.130
334.770
334.650
334.700
335.130
336.460
337.275
337.710

V

Abscissa

7.838.865
7.838.550
7.838.000
7.838.400
7.838.615
7.838.515
7.838.590
7.838.910
7.839.015
7.838.865

Ordenada

328.160
327.500
326. '700
326.105
326.165

326.650
327.070
327.450
328.150
328.160

I
POLIGONAL

VI

Abscissa

Vértice

I

41/1
1
41/3 ................•............. ·1

7.841.825
7.842.100

Ordeuaoa

316.790
316.420
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Vértice

I

337

Abcissa

Ordenada

7.842.485
7.842.726
7.842.510
7.842.350
7.842.150
7.841. 785
7.841.415
7.841.220
7.840.460
7.840.205
7.840.260
7.840.700
7.841.110
7.841.680
7.842.135
7.842.200
7.842.395
7.842.540
7.842.820
7.842.575
7.841. 885
7.841. 825

316.020
315.280
314.980
314.310
313.960
313.770
313.510
313.280
312.885
312.670
312.605
312.945
313.080
313.540
313.835
313.930
314.240
314.890
315.205
315.980
316.850
316.790

1

41/5
41/7
41/9
41/11
'1/13
42/3

:~;~

42/9
42/11
42/12
42/10

I,
I
I

1

= 42/1

1
1

::::::::::::::::::::::::'.:'.::::\/
.
1
1

:~;~ ..': ::::::::::::::::::::::: ::::\

I

42/4
42/2 = 41/12
41/10
41/8
41/6
41/4
41/2
41/1

1

/
.
1

..

[
/

I
POLIGONAL

I

Vértice

I

1

47/1

47/3
47/5 :::::::::::::::::::::::::::::::
4717
.
47/9
48/1
..

=

:~;~ ~. 49'1{'::::::::::::::::::::::1

!~! ~: ~~~i::::::::::::::::::::::::I

~~j~ ::::::::::::::::::::::::::::::: I
50/2 = 49/8
49/8
49/4
49/2 = 48/8
48/6
48/4
48/2 = 47/10
47/8
47/6 "
47/4
47/2
47/1

[

.
.
.
.
.
.

I
[

I

1

[

\

VII

Abscissa
7.842.080
7.841.835
7.842.020
7.842.395
7.842.325
7.841.530
7.841.315
7.841.020
7.840.880
7.841.360
7.841.495
7.841.605
7.841.475
7.841.120
7.841.280
7.842.550
7.841. 720
7.842.095
7.842.480
7.842.525
7.842.110
7.841.950
7.842.170
7.842.080

I

Orden'loa

I
I
I

I
1

1I

I
I
I

f

298.470
298.020
297.005
295.860
295.585
292.575
292.290
291. 905
291.495
288.725
288.385
288.430
288.760
291.385
291. 895
292.220
292.420
294.145
295.580
295.750
297.025
297.990
298.425
298.470

338

ATOS DO PODER ExECUTIVO

POLIGONAL

I

Vértice

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

.... .

7.843.620
7.843.360
7.843.175
7.842.900
7.843.105
7.843.700
7.843.620

I

POLIGONAL

II

Vértice
52/1
52/3
53/3
53/5
5317
53/9
53/11
54/3
54/5
54/7
54/9
54/11
54/13
54/14
54/12
54/10
54/8

= 53/1

~:j~

1

1

·
"

I

"" I

I

,

= 54/1

1

,

···

"

1
1
1
1
1

I
·1
.
""""""""""

I
1

:::::::::::::::::::::::::::::::11

=

54/2
53/1"
53/10
53/8
53/6
53/4
53/2 = 52/4
52/2
52-1

..
·

,

I
[

·1
..

[
1

I

I

I
I

I
1\

284.555
283.830
283.400
283.015
283.080
284.525
284.555

IX

Abscissa

I

·

Ordena-ta

Abscissa

51/1
51/3 · . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . .. . . . .. I
51/5
51/7
51/4 ::::::::::::::::. :. ::::. :. :. :. :.::. ::. :.:.1
·1
51/2 ·
. . . . ..
....
.. [
51/1

·.... .

VIII

7.844.470
7.844.895
7.845.320
7.846.430
7.846.890
7.847.340
7.848.145
7.848.325
7.848.875
7.849.575
7.850.100
7.850.585
7.851.360
7.851.305
7.850.615
7.850.100
7.849.660
7.848.805
7.848.335
7.848.160
7.847.400
7.846.935
7.846.480
7.845.395
7.844.915
7.844.470
7.844.470

Ordena ia

280.060
280.010
279.715
279.400
279.440
279.360
278.895
278.785
278.660
278.790
278.580
278.585
278.760
278.890
278.715
278.715
278.925
278.800
278.900
279.000
279.435
279.525
279.485
279.775
280.140
280.165
280.060

POLIGONAL X

Vértice

~:;j

58/5
59/3
59/5
5917

I
I

:::::::::::::::::::::::::::::::·1I
= 59/1
·· .. 1
..
[

Abscissa

7.857.605
7.858.160
7.858.740
7.858.955
7.859.290
7.859.245

Ordenada

269.830
269.720
269.670
269.645
269.465
269.005
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I

Vértice

I

59/9
59/11
59113

= 60/1

60/3
60/5

••....•..............•......... 1
••••.••••...•.................• [

60/7

1
1
1

·

60/9

···

··

··1

....••........•........•....... \

= 61/1

60/11
61/3
61/5
61/7

.
.

•..............••......•.......
............•.......•....•..•.• [

61/9
61/11

1

[

61/13 = 62/1 ..•.••.•••••..••••..• 1
62/3 •..•••............••....•....•. [
6214 ..•..••....•.•..••....• ·
··.1
62/2 = 61/20
1

J

~1;i~8 :':':':':':':':':':':':':':':':':':':':':':':':':': ':':':
Wi~ :::::::::::::::::::::::::::::::1
61/8
[
~i:~

61/2
60112

::::::::::::::::::::::::::::::: I

=

60/14 •..............••...•. 1

··

~.10

60/8

'

···1
.

60/6

60/4
60/2
59/16

[
1

=

59/18

\
.

59/14
59/12
59/10
59/8
59/6
59/4

59/2
58/4

/

1

·

·1
··1

1
1
1

=

58/6

.

\

58/2

1

58/1

1

I

Abscissa
7.859.275
7.858.770
7.858.690
7.858.585
7.858.305
7.858.330
7.858.600
7.859.560
7.860.245
7.860.790
7.861.480
7.861.670
7.862.165
7.862.600
7.862.715
7.862.715
7.862.610
7.862.540
7.862.145
7.861. 700
7.861.490
7.860.915
7.860.545
7.860.320
7.859.935
7.859.650
7.859.230
7.858.665
7.858.475
7.858.445
7.858.805
7.858.840
7.858.850
7.859.010
7.859.295
7.859.380
7.859.345
7.859.410
7.859.060
7.858.750
7.858.150
7.857.620
7.857.605

I

I
I

[
I

t

i

II

I

I1

1I

I
I
[

I

Ordenada

268.320
267.510
266.810
266.475
266.135
265.410
264.800
263.900
263.040
263.135
263.120
262.940
262.765
262.875
262.900
262.955
262.960
262.960
262.845
263.010
263.200
263.225
263.155
263.165
263.545
264.020
264.430
264.885
265.370
266.110
266.485
266.815
267.360
267.720
268.085
268.405
269.080
269.495
269.730
269.750
269.800
269.905
269.830

[
POLIGONAL XI

Vértice
68/1

68/3
68/5
68/7
69/3

69/5

·

I
1

~: :~~;1::::::::::::::::::::::: :.:i

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

Abscissa
7.875.320
7.875.185
7.875.140
7.875.295
7.875.350
7.875.750

Ordenada

246.485
246.275
245.755
245.330
245.170
244.880
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Vértice

Abscissa

Ordenada

I
69/7

\

11;ti ~ :ió;;::::::::::::::::::::::::l
70/'
70/5
7017

:

i~~~

:::::::::::::::::::::::::::::::\

1
1
1

70/2 = 69/12
69/10
69/8
69/6
69/4
69/2 = 68/8
68/6
68/4
68/2
68/1

1
1

1
1
1

[
[
1
1
1

7.876.180
7.876.610
7.876.900
7.877.580
7.877.690
7.877.830
7.878.105
7.878.195
7.877.780
7.877.655
7.876.965
7.876.710
7.876.240
7.875.500
7.875.370
7.875.225
7.875.270
7.875.375
7.875.320

244.690
244.225
243.360
242.840
242.760
242.180
241.495
241.520
252.810
242.920
243.535
244.335
244.785
245.180
245.415
245.805
246.275
246.445
246.485

I
POLIGO NAL XII

73/1

H~~

Vértice

11

I

I
\

:::::::::::::::::::::::::::::j

~t~ ~: :7:4(:1:::.:.:.:.::.:::.:.::.::.:.:.:.::.:.:.:':1
7417
74/9
74/11
74/16
74/14
74/12
74/10
74/8
74/6
74/4
74/2 = 73/10
73/8
73/6
73/4
73/2
73/1

I
1
1

.
1
1
1

..
1
1

[
[
1

,

1
1
1

I

I

I

Abscissa

7.884.500
7.884.875
7.885.030
7.885.770
7.886.170
7.886.495
7.887.465
7.887.920
7.888.630
7.888.825
7.888.800
7.888.610
7.887.900
7.887.525
7.887.265
7.886.635
7.886.475
7.886.195
7.855.840
7.885.135
7.884.970
7.884.535
7.884.500

236.225
235.755
235.325
234.370
233.950
233.715
233.385
233.580
233.630
233.675
233.770
233.725
233.680
233.520
233.545
233.770
233.850
234.050
234.430
235.330
235.800
236.330
236.225

3·U

ATOS DO PODER ExECUTIVO

POLIGONAL XIII

Vértice

Abscissa

77/1
.
77/3
.
77/5
.
77/7
.
.
77/9 = 78/1
78/3
.
78/5 ..............................•
78/7
.
78/9
.
78/10
.
78/8
.
78/6
.
78/4
.
77/8 .........•..............
78/2
77/6
.
77/4
.
77/2 ..•......•....................•
77/1 ....•..........................

=

7.895.630
7.895.700
7.895.950
7.895.705
7.895.830
7.895.850
7.896.205
7.896.395
7.897.495
7.897.555
7.896.505
7.896.315
7.395.955
7.895.945
7.895.860
7.896.075
7.895.705
7.895.630

Ordenada

230.920
230.645
230.280
229.245
223.740
228.665
223.385
227.750
226.745
226.310
227.575
228.430
228.730
223.790
229.175
230.275
230.940
230.920

POLIGONAL XIV

Vértice

90/1 .........•..................... \
91/1
1
90/3
91/3
.
91/5
.
91/7
.
92/1
1
91/9
92/3
1
92/5
.
92/7
.
92/9
.
92/11
.
92/10
.
92/8
.
92/6
.
1
92/4
92/2
91/8
.
1
91/6
91/4
.
90/4
,
1
91/2

=
=

=

~gi~

=

::::::::::::::::::::::::::::::1
I

Abscissa

Ordenada

7.914.715
7.914.705
7.914.660
7.914.315
7.914.160
7.914.095
7.914.020
7.913.800
7.913.475
7.913.335
7.912.730
7.913.230
7.913.360
7.913.625
7.914.000
7.914.160
7.914.120
7.915.100
7.914.965
7.914.920
7.914.715

195.165
194.905
193.885
192.190
191.875
191.625
191.340
190.960
190.170
189.945
189.130
188.960
189.930
190.350
191.000
191.555
192.835
193.950
194.935
195.195
195.165

342

ATOS DO PODER ExECUTIVO

POLIGONAL XV
Abscissa

Vértice
102/1

I

ig~;~

::::::::::::::::::::::::::::::: I

102/7
102/9
102/11
102113
103/3
103/5
103/7
103/9
103/11
103/13

103115
103/17
104/3
104/5
104/7

= 103/1

..
..
.
..
..
.

1

\
/

·1

= 104/1

.
..
..
.
.

':..~~5~1.::::::::::::::::::::::··1I
105/7
···1..
105/9 = 106/1
ig~;~

105/5

I

106/3
106/5

I

Uiit :::::::::::::::::::::::::::: I
i~m

106/10
106/8
106/6
106/ 4_

:::::::::::::::::::::::::::!t
.

10012-105/14

ig~;i5
105/8

ig~;~

.

..

:::::::::::::::::::::::::::: II
::::::::::::::::::::::::::::. I
104/12

105/2 =
104/10
104/8
104/6
104/4
104/2 = 103/14
103/12

.
..
..
..
.
.

J03/6
103/4
103/2 = 102/14
102/12

..
.
.
.

103/10
J03/8

102/10

102/8
102/6
102/4
102/2
102/1

'I

.
.

.

.
....•...................•...
.
.
..

7.890.520
7.889.550
7.889.085
7.888.695
7.888.300
7.888.175
7.887.880
7.887.800
7.887.470
7.887.215
7.886.680
7.885.825
7.885.625
7.885.500
7.885.470
7.885.250
7.883.990
7.883.185
7.882.850
7.882.140
7.881.305
7.880.645
7.880.385

7.880.715
7.880.800
7.880.675
7.880.460
7.880.060
7.879.700
7.879.800
7.880.090
7.880.790
7.880.970
7.880.915
7.880.815
7.880.635
7.880.750
7.881.420
7.882.340
7.882.560
7.882.950
7.883.250
7.883.830
7.884.310
7.885.410
7.885.620
7.885.620
7.885.800
7.886.650
7.887.285
7.887.635
7.888.100
7.888.145
7.888.330
7.888.680
7.889.095
7.889.560
7.890.570
7.890.520

Ordenada

169.050
168.730
168.845
169.165
169.115
168.940
168.180
167.970
167.585
167.570
167.830
168.010
168.000
167.900
167.390
166.935
166.010
165.570
165.290
164.710
163.805
163.475
162.995
162.540
162.055
161.605
1$1.2t"iO

160.990
160.370
160.310
160.785
161 290
161.960
162.540
162.735
163.115
163.310
163.610
164.'695

164.815
165.185
165.465
165.725
166.040
166.665
167.200
167.900
167.940
167.725
167.345
167.485
167.920
168.395
163.975
169.025
168.690
168.585
168.910
169.050
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POLIGONAL XV-A

Vértice
10"/1
102/3
102/6
102/4
102/2
102/1

Ordenada

Abscissa

i

A = 102/6
A
102112
A = 102114
A
A = 102/4
A

=

I

1

..

I

I

168.ü90
158.395
167.920
168.135
168.585
168.690

7.889.095
7.888.145
7.888.100
7.888.325
7.889.550
7.889.095

POLIGONAL XV-B

Vértice
103/1
103/3
103/5
104/4
104/2
103/6
103/4
103/2
103/1

B

=

Abscissa

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

103/8

7.886.650
7.886.170
7.885.620
7.885.410
7.885.810
7.866.190
7.886.670
7.887.285
7.885.650

B .....................
B
10411 B .........
104/4 ...................
B
B
103/8 B .........
B ............................
........................
B
B
103/6 .............. .. '

==

=

B

...

== 103/8

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

I
I
I

Ordenada

II
I
I
I
I

I

167.725167.545
167.200
166.555
165.950
167.245
167.425
167.345
167.725

POLIGONAL XVI

Vértice

Abscissa

108/1
........ ...................
108/3
109/1 .....................
............................ I
109/3
............................ I
109/5
109/7
............................
109/9 = 11011 ..................... I
............................
110/3
............................ I
110/5
110/7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .I
110/9
............................ I
110/11
...........................
110/13 = 111/1 .................... ,
............................
111/3
111/2 = 110/18 ....................
110/16
........................... I
110/14
...........................
110/12
...........................
110/10
...........................
110/8
............................
110/6
............................ I
110/4
............................ I
110/2 = 109/14 ....................
...........................
109/12
109/10
........................ ..
109/8
........ .................... I
109/6
............................. I
109/4
............................
109/2
108/4 ......................
108/2
............................
108/1
............................
"

I

I
I

I

I
I

I
I

I

7.876.570
7.873.930
7.873.150
7.872.870
7.872.755
7.871. 785
7.871.400
7.871.000
7.869.825
7.869.610
7.869.640
7.869.830
7.869.730
7.869.990
7.870.000
7.869.885
7.870.000
7.870.220
7.870.725
7.871.095
7.871.655
7.871.860
7.872.220
7.872.395
7.872.865
7.872.995
7.873.170
7.874.020
7.876.665
7.876.570

I
I
I
I
I
I
I

I
I
I

\
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I
I

II
I

I

I
I
I
I

Ordenaria
157.815
155.715
155.210
154.735
154.265
153.110
153.120
153.500
153.205
152.715
152.190
151.7!H'i
151.410
151. 610
152.000
152.625
153.~00

153.J35
153.225
153.145
152.860
153.005
153.240
153.565
154.185
154.635
155.000
155.655
157.695
157.815
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POLIGONAL XVI-A
Vértice

110/1 A
110/3 A
110/5 A
111/3 A
111/5 A
111/7 A
111/9 A
111/11 A
112/3 A
112/5 A
112/4 A
112/2 A
111/8 A
111/6 A
111/4 A
111/2 A
110/6 A
110/4 A
110/2 A
110/1 A

............................
..................... ......
111/1 A .................
=............................
............................
............................
............................
= 112/1 A ................
............................
·.... .... . . .... . . .... .. . ...
............................
111-10 A ................
=............................
...........................
............................
110/8 A .............. ..
=....................
....... ...... . ... . . . ..... . .
· .... .. . ..... ...... . .. .. ...
............................

.

·

.

I
I
I
I
I
I
I

II
I

1

I,,
I
I

I

Abscissa

Ordenada

7.371.095
7.870.700
7.869.000
7.869.730
7.869.830
7.869.500
7.868.865
7.868.510
7.868.170
7.868.220
7.868.675
7.868.795
7.869.000
7.869.550
7.870.090
7.870.205
7.870.855
7.871.030
7.871.655
7.871.0g5

153.145
153.060
151.610
151.410
150.900
150.500
150.300
149.865
149.450
148.995
149.300
149.550
150.000
150.190
150.790
151.865
152.760
152.875
152.860
153.145

POLIGONAL XVII
Vértice

Abscissa

·..... ...... ... ........

112/1
.
.. . .
112/3
............................
112/5
..................... ......
112/7
. ..
112/9
............................
112/11 = 113/1
. . . .. . . . .
113/3
............................
113/5
..................... ......
113/7
·
. . .
113/9
............................
113/11
114/1 .....................
114/3
.. .. . .
.
114/5
............................
114;7
·
.... ..
. . ..
114/9
............................
114/11
...........................
114/13 = 115/1 ....................
115/3
..
.. .
...
115/4
............................
115/2
114-10 ....................
114/8
............................
114/6
............
.
.
.
114/4
·
. . . . . . . . . .. .
114/2 = 113/12 ....................
113/10
. . . . . . . . .. . . . .
113/8
....................
113/6
............................
113/4
............................
113/2 = 112/8 .. . .
. . . . . . .. .
112/6
............................
112/4
............................
112/2
............................
112/1
............................

·................ .. ......
.... . ... . ..
................. ... .. ..

= ·....... ... .. ... .....
..... .. ....... . ..
·. .... .. .... ........

=

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

....

. ...

7.867.945
7.867.990
7.867.745
7.867.360
7.866.695
7.866.395
7.866.090
7.866.230
7.886.270
7.865.735
7.864.560
7.863.285
7. 862. g50
7.862.720
7.862.435
7.861. 855
7.861.415
7.860.goo
7.860.g55
7.861.515
7.862.725
7.863.130
7.863.315
7.864.785
7.865.g70
7.866.425
7.866.455
7.866.520
7.866.945
7.868.220
7.868.170
7.868.110
7.867.945

I

I
I
I

I
I
I

I

I
I
I

1
I
I
I

II
I

I
I

Ordenada

149.970
149.460
148.93'5
148.910
149.340
14g.285
148.650
148.260
147.650
147.340
147.440
147.435
147.185
146.925
146.860
146.930
146.770
146.640
146.465
146.ô45
146.600
147.125
147.300
147.155
147.21C
147.690
148.090
148.220
148.560
148.gg5
149.450
149.g70
149.970
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POLIGONAL XHI-A

II

Vértice

Abscissa

113/1 A
113/3 A

113/5 A

· . .... . ... . . . . .... ....... ...
............................

II
I
I
I

·............................I

Ordenada

I
I

I

I

I

7.86U.815
7.866.520

7.866.475

I

!,

I

148.360
148.120

147.690

I

POLIGONAL XVIII

Vértice

Abscissa

I

Ordenada

I
1

I
117/1 ...............................
117/3 ...............................
117/5 ...............................
11717 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .I
117/9 ...............................
117/8 .. ............................
117/6 ...............................
117/4 ...............................
117/2 ...............................
117/1 ...............................

7.859.270
7.858.975
7.858.365
7.857.825
7.857.495
7.857.415
7.858.320
7.859.080
7.859.440
7.859.270

I

141.270
140.560
140.485
141.010
141.200
141.020
140.280
140.225
141.220
141.270

1

I

I
I
I
I
I

I

I
I

I
POLIGONAL XIX

Vértice

Abscissa

Ordenada

I

I

Obs.

I
I

121/1 · . . . . . . . . . . I
121/3 = 122/1 .. ·1
122/3 · . . . . . . . . . . I
122/5 · . . . . . . . . . .I
122/7
.......I
122/9 = 123/1 · .. 1
123/1 = 122/9 .. ·1
123/3 · . . . . . . . . . . I
123/5 · . . . . . . . . . . ,I
123/7 = 124/1 " ' 1
124/3 · . . . . . . . . . . I
124/5 · . . . . . . . . . . I
124/7 · . . . . . . . . . .I
124/9 · . . . . . . . . . . I
124/11 = 125/1 .. I

7.846.115
7.844.800
7.844.330
7.844.125
7.844.390
7.844.160
7.845.880
7.845.735
7.844.145
7.843.640
7.843.290
7.843.115
7.843.515
7.843.830
7.844.025

139.585
138.850
138.495
137.350
136.310
135.570
765.580
765.125
763.575
763.010
762.605
761. 615
760.755
760.415
759.805

II
I

I
I
I

I

II
I
I
I
I

I
I
I

Fuso de 399
Fuso de 451f
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Abscissa

Vértice

Ordenada

Obs.

I

125/3
125/5
125/7
126/3
126/5

i

7.844.360
7.844.365
7.843.420
7.843.215
7.843.050

•..•....... [
126/1 ... \
.•.•.......
.••••.••.•. 1

=

758.740
758.505
756.575
156.125
755.955

I
POLIGONAL XIX

Abscissa

Vértice
[

I

I

i~U~

::::::::::: ::::::::::: ::::::'::1
126/11 = 127/1
····

1

127/3 ..•............................
127/5 ......•.•••........••.•......•• 1
127/7 •........••••••..............•.
127/9 ••.•••..•......•.•............. 1
127/11 ...•••••••..............•.....
127/13 ..••.........•................
127/15 ...••............•............
127/17 •........•..................•.
127/19
128/1 .........••...•.......
128/3
..
128/5
.
128/7
.
128/9
128/11
.
128/13
.
128/10
.
128/8
..
128/6
.
128/4
.
128/2 = 127/16
..
127/14
.
127/12
.
127/10
.
127/8
..
127/6
.
127/4
..
127/2 = 126/12
,
126/10
.
126/8
.
126/6
..
126/4
.
126/2
125/10
..

=

1

=
i~~j~ ::::::::::::::::::::::::::::::: I
125/4
.
125/2 = 124/12
..
124/10
124/8
124/6
124/4

.
..
.

[

7.843.435

Ordenada

7.841.495
7.840.920
7.840.630
7.840.150
'J.839.980
7.839.910
7.839.775
7.839.485
7.838.925
7.838.710
7.838.585
7.838.160
7.838.065

7.838.055
7.838.170
7.838.400
7.8~8.580

7.338.955
7.839.005
7.338.560
7.838.260
7.838.180
7.838.280
7.838.780
7.839.000
7.839.725
7.840.005
7.840.050
7.840.230
7.840.755
7.841. 435
7.841.650
7.843.085
7.843.300
7.843.550
7.843.790
1.843.850
7.844.470
7.844.070
7.843.860
7.843.570
7.843.245
762.490

Ii

I

II
I

I

II
I
I

I

I
I

II
I
I
[

i

I
I

I
I
I

I
I

I
I

I

755.240
754.710
754.600
754.570
754.450
754.195
754.070
754.060
754.190
154.170
753.860
753.080
752.840
%2.610
752.130
751.870
751.725
751.640
751.745
151.890
752.285
752.700
753.020
153.975
154.050
753.770
753.945
754.230
754.450
754.495
755.120
755.265
755.925
756.105
756.510
757.050
757.220
758.525
759.815
760.480
760.780
761.480
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Vértice

124/2
123/6

123/4

= 123/8
=

Abscissa

I

..• 1
1
1

123/2
122110 .. I
122/10 =123/2 •.. I
12213
1
122/6
1
122/4
1
122/2
121/4
1
121/2
121/1

=

1

1

Ordenada

7.843.800
7.844.810
7.845.910
7.846.100
7.844.375
7.844.655
7.844.370
7.844.685
7844.970
7.846.215
7.846.115

762.880
763.975
764.990
765.560
135.545
136.390
137.160
138.475
138.615
139.235
139.585

Obs.

Fuso 459
Fuso 399

I
I
POLIGONAL XX

Vértice
130/1
130/3
130/5

Abscissa

I

.'
.'

1

.
.

130;7

.

130/9 .,
130/18
130/16
130/14
130/12
130/10
130/8
130/6 .. ··
130/4
130/2 .··
130/1

.
.
.
.

·1

·

..

1

· ..

··1

[

·

·1

1

7.839.480
7.839.325
7.839.395
7.839.285
7.839.230
7.839.300
7.839.440
7.839.570
7.839.860
7.839.955
7.839.990
7.839.940
7.839.655
7.839.615
7.839.480

Ordenada

747.250
746.170
745.820
745.285
744.800
744.275
745.370
745.640
746.030
746.220
746.410
746.540
746.920
747.260
747.250

I
POLIGONAL XXI

,

, ,

Vértice

135/1
135/3
135/5
136/3
136/5

I

= 136/1

136;7

136/9
136/11
136/13 = 137/1
137/3

····· .. 1
.
.

······1
..

.
[

···.·.··1

1

Abscissa

7.830.325
7.829.585
7.829.605
7.829.840
7.829.410
7.829.115
7.828.690
7.827.950
7.827.520

7.827.340

.

I

Ordena-ta

733.780
733.155
732.015
731.530
731.140
730.560
730.165
729.990
730.010
730.020
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Abscissa

Vértice
137/4
137/2
136/12
136/10
136/8
136/6
136/4
136/2
135/6
135/4
135/2
135/1

= 136/14

'"

Abscissa

I

-

1

"'1.

-

.

[
1

=

1
135/8

1

.
.

\

1

7.827.350
7.827.520
7.827.880
7.828.680
7.829.285
7.829.500
7.830.150
7.830.115
7.830.080
7.829.820
7.830.435
7.830.325

Ordenada
729.800
729.790
729.790
730.005
730.515
731.000
731.255
731. 740
732.335
733.100
733.635
733.780

POLIGONAL XXII

Abscissa

Vértice
137/1
137/3
137/5
137/7
137/9
137/11
13.7/13 = 138/1
138/3
138/5
138/7
138/9
138/11
138/12
138/10
138/8
138/6
138/4
138/2
137/14
137/12
137/10
137/8
137/6
137/4
137/2
137/1

I

[
1

1

.
..
..
1

,

I
1

· .. ·

.
.
· .. · .. 1
\
.
1

.

=

..

[
1

..
·

I
1
1

[

7.826.915
7.826.475
7.826.240
7.826.215
7.826.065
7.825.720
7.825.730
7.825.740
7.826.010
7.825.560
7.825.620
7.826.330
7.826.560
7.825.775
7.825.725
7.826.080
7.826.170
7.825.915
7.826.165
7.826.350
7.826.375
7.826.585
7.826.925
7.827.055
7.826.915

Ordenada

729.075
728.835
728.565
728.160
727.750
727.330
727.195
727.080
726.690
726.275
725.720
725.200
725.425
725.800
726.225
726.490
~26.745

727.220
727.635
728.110
728.505
728.745
728.875
729.030
729.075

I
POLIGONAL XXIII

VérUce
139/1
139/3
139/5
139/7

I
I

I
I

.,

=

140/1

1
1

Abscissa
7.824.960
7.824.740
7.824.350
7.824.405

Ordenada
723.190
723.110
722.585
722.060
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I

Vértice

j

Abscissa

Ordenada

I
I
140/3
140/5
140/7
140/9
140/11
140/13
140/15
140117
141/3
141/5

• .. 1

·1

· .. 1

·1
····1
• .. ·····1

:

=

..
..
.
.

141/1

14117

..

141/9 ."
141/11
141/13

..
..
..

141/15
141/17
142/3
142/5
142/7

..

= 142/1

1

1
1

I

142/9
142/11

I
I

142/10
142/8
142/6
142/4
142/2 = 141/8
141/16

1

·1
·1

··
·
·

1
1
1

141/14 ....• · .•......... · .. ··
141/12
141/10
141/8
141/6
141/4
141/2 = 140/16
140/14

·1
1

·1

1
1
1

1
1

140/12

1

140/10
140/8
140/6

•••.•.••.•..•.••.•••.•••..•••. 1

140/4

1
1
1

140/2
139/8

= 139/10

m;~

:::::::::::::::::::::::::::::::i

139/1

1
1

1

7.824.435
7.824.100
7.824.010
7.823.835
7.823.650
7.823.100
7.822.515
7.822.260
7.822.215
7.822.115
7.822.655
7.822.755
7.822.925
7.823.245
7.823.375
7.823.315
7.823.305
7.823.335
7.823.210
7.822.350
7.822.650
7.822.765
7.822.930
7.823.310
7.823.470
7.823.490
7.823.510
7.823.290
7.822.975
7.822.860
7.822.740
7.822.275
7.822.365
7.822.390
7.822.630
7.823.140
7.823.675
7.823.935
7.824.150
7.824.260
7.824.760
7.824.795
7.824.545
7.824.790
7.825.005
7.824.960

721.695
721.300
720.895
720.615
720.540
720.750
720.665
720.125
720.015
719.120
718.560
718.090
717.925
717.830
717.720
717.185
717.095
716.585
716.420
716.275
715.935
715.875
716.160
716.310
716.490
717.190
717.750
717.945
718.050
718.190
718.660
719.235
719.975
720.040
720.510
720.575
720.375
720.510
720.870
721.26U
721.83U
722.035
722.580
722.920
723.010
723.190

I
POLIGONAL XXIV

Vértice
148/1

I
I
I
I

. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .I

148/3 = 149/1
149/3 ··· .. ······,·······

[

······1

Abscissa

7.820.430
7.820.435
7.820.810

Ordenada

703.350
703.205
702.755
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Vértice

I

I

Abscissa

Ordenada

[

\

149/5 .............................• ·1
14917
· .. ·1
149/9
·1
149/11
\
149/13
[
149/15 = 150/1
\
150/3
.]
150/5 ..............................• [
15017
\
150/9 ..............................• \
1
150/11
150/13
·1
150/12
··1
150/10
·1
150/8
\
150/6
1
150/4
[
150/2 = 149/16
· .. ·
·1
149/14 ............................•. \
149/12 " ...........................• [
149/10
·· .. ·1
149/8
[
149/6
[
149/4
\
149/2 = 148/2
[
148/1 ...........................••.. [

7.821.100
7.821.305
7.821.585
7.820.975
7.820.850
7.821.320
7.821.365
7.821.545
7.821.960
7.822.075
7.822.315
7.822.345
7.822.625
7.822.620
7.822.380
7.822.175
7.821. 645
7.821.550
7.821. 340
7.821.910
7.821.850
7.821.540
7.821.300
7.820.975
7.820.645
7.820.430

702.615
702.225
702.025
701. 675
701.365
701. 010
700.515
700.185
700.255
699.440
699.610
699.425
699.350
699.720
700.030
700.595
700.610
701.140
701.415
701.825
702.160
702.345
702.855
702.920
703.335
703.350

I
POLIGONAL XXV

Vértice
151/1
\
151/3
·
·· .•• 1
151/5
·1
151/7 = 152/1
[
152/3 .............................•. 1
152/5
.
152/7
.
152/9
.
152/11
.
152/13 . .
.
152/15 . .
.
152/17 . .
.
152/19 = 153/1
.
153/3 . .
.
1&3/5 . .
.
1&317 . .
.
1&3/10 . .
.
153/8 . .
.
153/6 . .
.
153/4 . .
.
1&3/2 = 152/16
.
152/14 . •
.
152/12 . .
.

Abscissa

7.822.495
7.823.250
7.823.625
7.824.035
7.824.305
7.824.300
7.824.110
7.824.080
7.824.470
7.824.810
7.824.980
7.825.310
7.825.485
7.825.865
7.826.17&
7.826.03&
7.826.250
7.826.420
7.826.440
7.826.3.,0
7.825.735
7.825.480
7.825.07&

Ordenada

697.17&
697.050
696.730
696.125
695.725
695.320
695.035
694.605
694.320
694.335
694.115
694.040
693.750
693.365
693.20&
692.920
692.550
692.730
693.120
693.390
693.91&
694.240
694.630
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Vértice
152/10
152/8
152/6
152/4
152/2
151/6
151/4
151/2
151/1

Abscissa

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

=

............................
151/8 ....................
. .. .... .. . . . ..... . .. ... . . . ..
............................
............................
............................

7.824.365
7.824.310
7.824.595
7.824.460
7.824.180
7.823.760
7.823.320
7.822.565
7.822.495

I
I
I

I
I

II
I

II
I
I

Ordenada
694.675
694.925
695.225
695.760
696.2,5
696.845
697.200
697.385

697.175

Art. 3(l Nos termos do artigo 15, do Decreto-lei nc 3.365, de 21 de
junho de 1941, alterado pela Lei no 2.786; de 21 de maio de 1956.. a
desapropriação a que se refere este decreto é declarada de caráter urgente,
devendo a Companhia Vale do Rio Doce promovê-la em seu nome e com
seus próprios recursos.
Art. 49 Fica a Companhia Vale do Rio Doce autorizada a ocupar
imediata e temporariamente terrenos vizinhos à Estrada de Ferro Vitória
a Minas, considerados neeessárács a estudos de projetos e às obras de
duplicação e sinalização da ferrovia.
Art. 5q Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 2'8 de junho da 19í2; 151q da Independência e 849 da República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio Dfas Leite Junior

DECRETO N9 70.776 JUNHO DE 1972

DE

29

DE

Retifica 'Os Decretos números 63.465,
de 22 de outubro de 1968, 63.624,
de 14 de novembro de 1968, 64.408,
de 25 de abril de 1969, 65.974:, de
29 de dezembro de 1969 e 67.419,
de 20 de outubro de 1970, que aprovaram os enquadramentos do pessoal beneficiada
pelo
parágrafo
únhco do artigo 23 da Lei número
4.069, de 11 ae junho de 1962, ao
Ministério da
saaae, e dá outras
providências.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o
artigo 81, item III, da Constituição,
e tendo em vista o que consta do
parágrafo único do artigo 23 da Lei
nv 4.069, de 11 de junho de 1962 e do
Proc. nc 6.083, de 1971, do Departamento Administrativo do Pessoal Civil, decreta:
Art. 19 Ficam retificadas, na forma dos Anexos, as tabelas numéricas

e relações nominais que acompanham
os Decretos números 63.465, de
22 de outubro de 1968, 63.624, de 14
de novembro de 1968, 64.408, de 25 de
abril de 1969, 65.974, de 29 de dezembro de 1969 e 67.419, de 20 de outubro
de 1970, que aprovaram os enquadramentos do pessoal beneficiado pelo
parágrafo único do artigo 23 da Lei
nv 4.069, de 11 de junho de 1962, do
Ministério da Saúde, para efeito de
serem sanadas incorreções havidas
no respectivo processamento e eorrtgtdas omissões de enquadramentos.
Parágrafo único. Os valores dos
níveis de vencímentos dos cargos
constantes da retificação de que trata este artigo são os previstos no
Anexo I da Lei nc 4.069, de 11 de
junho de 1962, reajustados por leis
posteriores.
Art. 2Q A partir de 29 de junho
de 1964, os cargos a seguir indicados,
constantes dos anexos mencionados
no art. I'? deste Decreto, mantidos os
respectivos ocupantes, ficam reclassrncadcs, de acordo com o disposto
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nos artigos 99 e 43 da Lei número

qualidade de Médico de Recuperação
Funcional e Interno Acadêmico, como
ocupantes de funções a classificar.
saber:
Art. 6Q Fica incluído na série de
a)
os de Médico, TO - 801.17,.,A,
Médico Puericultor, Te - S04.17-A e
classes de Médico, Te - 801.21-A, a
Médico Sanitarista, Te - 805.17-A,
partir da data de registro do resno nível 21-A;
pectivo diploma no Conselho Re,
gtonal de Medicina competente,
b)
os de Contador, Te - 302.17-A,
Ernani Holanda Barreira e Homero
Farmacêutico, Te - 701.17,.,A, CirurCardoso Filho, relacionados pelos
gião-Dentista, Te - 901.17-A, EnDecretos números 64.408, de 25 de
fermeiro, Te - 1201.17-A co Assis...
abril de 1969 e 65.974, de 29 de detente Social, Te - 1301.17-A, no
zembro de 1969, como ocupantes das
nível 20-A;
funções a classificar de Clínico
Especializado e Interno Acadêmico.
C) o de Zoólogo, Te - 40S.17-A,
no nível 19",A;
Art. 7Q A partir de 29 de junho
de 1964, os cargos de Médico,
.
d)
o de Professor de Práticas
TC - 801.17-A, em que são enquaEducativas, EC - 511.16, ocupado
drados Custódio Carvalho de Souza
por Eurydice Pereira da
Silva, no
e Célio Assis do Carmo, ficam reclasnível 19-A, em virtude do preenchisíftcadoa no nível 2LA, mantidos os
mento dos requisitos de habilitação
legal exigidos no Decreto nv 55.244,
respectivos ocupantes.
de 21 de dezembro de 1964.
Art. 8Q Fica incluído na série de
Art. 39 Fica retificado, ar contar classes de Pesquisador em Biologia,
TC
- 1501.20-A, a partir de 14 de
da publicação do Decreto-lei ns 299,
julho de 1965, de acordo com o que
de 28 de fevereiro de 1967, o enquadispõe a Lei nv 4.723, de 9 de julho
dramento dos servidores incluídos por
de 1965, regulamentada pelo Decreto
este Decreto em séries de classes ou
nv 59.664, de 5 de dezembro de 1966,
classes singulares pertencentes ao
Grupo Ocupacional P - 1700 _ Me., Norma MOU1'a de Amorím e Rasa
Marinho Gomes, relacionadas pelos
dícína, Farmácia e Odontologia Decretos números 65.974, de 29 de
do Quadro de Pessoal - Parte Espedezembro de 1969, e 64.408, de 25 de
cial - do Ministério da Saúde, na
abril· de 1969, como ocupantes de
seguinte forma:
cargos de Biologista, TC - 402.19-A.
a)
os ocupantes dos cargos de
Art. 9Q Fica incluído na série de
Auxiliar de Enfermagem,
.
classes de Pesquisador em Zoologia,
P - 1702.8-A e Enfermeiro-Auxiliar,
Te - 1501.20-A, a partir de 14 de
P-1706.8 como Auxiliar de Enferma~
julho de 1965, Léa Almeida Pires,
gem, P - 1701.13-A;
relacionada pelo Decreto nv 65.974,
t» os ocupantes dos cargos de
de 29 de dezembro de 1969, como
Auxiliar de Praxiterapia, P - 1705.8, ocupante do cargo de Zoólogo,
.
como Auxiliar de Praxíterapía, .....
Te - 406.17-A.
4.345, de 26 de junho de

P -

1964, a

1705.1ü-A.

Art. 49 Os cargos de Atendente,
P - 1703.7, e seus ocupantes, são
classificados como Atendente,
.
P - 1709.9, a partir de 28 de fevereiro de 1967, devendo ser suprlmídos, automaticamente à medida. que
vagarem de acordo com o disposto no
artigo 29, § 19 do Decreto-lei número
299, de 28 de fevereiro de 1967.
Art. 59 Ficam incluídos na série
de classes de Médico, TC - 801.17-A
a partir das datas de registro dos
respectivos diplomas nos Conselhos
Regionais de Medicina competentes,
Custódio Carvalho de Souza e Celso
Assis do Carmo, relacionados na

Art. 10. Os efeitos financeiros
decorrentes da aplicação deste Decreto vigoram:
a) a partir de 1 de junho de )964,
para os beneficiados pelo art. 99 da
Lei nv 4.345, de 26 de junho de 1964;
b) a partir de 28 de fevereiro de
1967, para os beneficiados pelo Decreto-lei nc 299, de 28 de fevereiro
de 1967.

Art. 11. O enquadramento a que
alude o artigo 19 deste Decreto não
homologa situações funcionais que,
em virtude de denúncia, sindicância
ou inquérito
administrativo, sejam
consideradas nulas, ilegais ou centrá-
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rias a normas administrativas em
vigor.
Art. 12. O órgão de pessoal competente apostdlará os títulos dos servidores abrangidos por este Decreto,
ou expedirá atos declaratórios das
respectivas situações funcionais, com
observância do disposto no artigo 99
da Emenda Constitucional nv 1, de
17 de outubro de 1969.
Art. 13. A despesa com a execução
deste Decreto será atendida CaIU os

recursos orçamentários próprios do
Ministério da Saúde.
Art. 14. Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publícaçâo,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 29 de junho de 1972;
151Q da Independência e 84Q da
República.
EMÍLIO

G.

MÉDICI

Mario Lemos
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Federal Rural de Pernambuco Dísponíveís - Anulação. (Decreto
nc 71'.012, de 11 de setembro de

-

Christíaní Nielsen. (Decreto número 71'.131, de 21 de setembro
de 1972).
Gem Exploratíon - Revogação.
(Decreto no 70.7
de 4 de julho
180,

de 1972).
Ishíkawagíma -

Cessão de terrenos - Guanabara. (Decreto número 71.027, de 28 de agosto de
19'72) .
- 'I'he Brasil North Eastern Radlways , (Decreto nv 70.'796, de 5 de
julho de 1972).
- Woods Hüle Oceanographíc Instátution. (Decreto nv 70.831, de 13
de julho de 1972-).
EXÉRCITO - ver Forças Armadas
e Crédito.
-

F
FABRICA DE ASFALTO FORTALEZA - Terreno - Fortaleza. (Decreto nv 71. 054, de 31 de agosto
de 1972).
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FACULDADES -

ver Ensino.

-

FINANCIADORA DE ESTUDOS E

PROJETOS - Estatutos. (Decreto nv 71.133, de 21 de setembro de
1972) .

FORÇAS ARMADAS -

-

ESG -

Cur-

so de Informações Extinção.
(Decreto nc 7Q.958, de 9 de agosto

o

Marinha

de 1972).

-

Serviço Militar - Plano Geral de
Oonvocaçàc - Alteração. (Decreto nc 70.890', de 28 de julho de

Aproveitamento de disponível Anulação. (Decreto no 70.984, de
15 de agosto de 19'72).

-

Assistência Médico-Social - Extinção. (Decreto nc 71. 720, de 18 de

1972) .

o

Aeronáutica

-

Aeroporto Internacional de Brasília - Alteração do Regulamento.
(Decreto nv 70.925, de 3 de agosto

-

de 1972).
cePAI -

Empréstimos Externos.
(Decreto nv 70.909, de 31 de julho

de 1972).
-

Anulação. (Decreto nc 71.110, de 15 de setembro
Disponlbtlídade de 1972).

-

Enquadramento
Alteração.
(Decreto no 70.894, de 28 de julho
de 1972).

,~

Enquadramento - Nível Superior.
(Decreto nc 70,967, de 11 de agosto
de 1972).

-

Hospital de Aeronáutica - São
(Decreta nv 71.126, de 19
de setembro de 1972) .

o

Exército
Batalhão de Engenharia de Construção - 49. (Decreto n? 70.777,
de 3~e jullvo de 1972) ,
Doação de terreno - Niterói, (Decreto nc 70.008, de 5 de julho de

-

-

Paulo.

-

-

Disponível - Anulação. (Decreto
ne 71.036, de 29 de agosto de 197-2).
- Doação de terreno - Alcântara.
(Decreto nc 71.147, de 26 de setembro de 19-72).
- Doação de terreno - Cabedelo.
(Decreto no 71.148, de 26 de setembro de 1972).
- Doação de terreno - Imbituba.
(Decreto nc 71.145, de 2,5 de se~
tembrc de 1972),
- Enquadramento - Alteração. (Decreto nc 70,791, de 4 de julho de

-

Funções gratificadas. (Decreto número 71.873, de 25, de julho de

-

Ensino no Exército - Regulamento. (Decreto nl? 70:795, de 5 de
julho de 1972).

Funções gratificadas. (Decreto número 70,952, de 9 de agosto de

-

Imóvel - Cametá.. (Decreto número 71. 058, de 1 de setembro de

-

Museu Naval do Pará. (Decreto
nc 70.910, de 31 de julho de 197m.
Pessoal disponível - Retificação,
(Decreto nv 70.953, de 9 de agosto

Imóvel - Maranguape. (Decreto
nv '7'1.05'7, de te de setembro de
1972) .

-

de 1972).

-

1972) .
Enquadramento
Retificação,
(Decreto n? 70,832, de 13 de julho
de 1972).

1972) .
_A

setembro de 1972.),
Centro Médico Naval Marcílio Dias.
(Decreto n« 71.121, de .1'8 de setembro de 1972).
~ Diretoria de Saúde da Marinha
- Alteração do Regulamento. (Decreto nv 7'1.140, de 25 de setembro

-

-

1972).

-

Quadro do Pessoal - Alteração.
(Decreto nc 70.9-88, de 17 de agosto de 1972).
- Serviço de Taifa - Tabela de
empregos. (Decreto nc 70.358, de
24 de julho de 1972) .

Oficiais do Exército - Distribuíçâo. (Decreto n- 71.017, de 25 de
agosto de 1972).
Regulamento do Departamento
Geral do Pessoal. (Decreto número 70.794, de 5 de julho de 1972.).

1972) .
1972) .

de 1972).

ver Servidor PÚ-

FUNCIONARIO blico.

li
HONRAS - Mal. Castello Branco,
(Decreto nv 70.779, de 3 de julho
de 1S'i2).
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IMóVEL -

Doação -

Cuiabá. (De-

-

Argila Caulínítica - S. Domingos
do Capim. (Decreto nc 70.823, de
12 de julho de 1972).

-

.égua mineral - Lauro de Freitas.
(Decreto no 71.104, de 14 de se-

creto no 70.g.68, de 11 de agosto

de 1972).
IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - Redução de
alíquotas. (Decreto no 70.871, de
25 de julho de 197·2).

- Redução de

alíquotas.

tembro de 1972).
Amianto -

-

Água mineral -

S. Cristóvão. Decreto nv 70.821, de 12 de julho de
1972) .

-

Água mineral - Sobral. (Decreto nc 70.992, de 17 de agosto de

-

Amianto - Rio Pomba. (Decreto
nv 70.975, de 14 de agosto de

(Decreto

nv 70.957, de 9 de agosto de 1972).
IMPOSTO muco SOBRE COMBUSTíVEIS E LUBRIFICANTES LíQUIDOS E GASOSOS - Pesca Isenção. (Decreto nv 70.885, de 28
de julho de 1972) .

INDULTO - Sentenciados primários.
(Decreto no 71.070, de 4 de setemNor-

mas para os programas. (Decreto
no 70.98'3, de 15 de agosto de
1972) .

INDúSTRIA CARBOQUíMIC1\J CATARINENSE - Terreno - Jmbi-

tuba. (Decreto no 71:.053, de 31 de

1972) .

1972) .

-

Ardósia Guarulhos Anulação. (Decreto n v 70.903. de 31 de
julho de 1972).

-

Bauxita Lavrinhas. (Decreto
nv 70. 99Ú', de 17 de agosto de
1972) .

-

calcário - Brasília. (Decreto nú.
mero 7rO.994, de 17 de agosto de
1972) .

-

Calcário Barbalha. (Decreto
nv 70.987, de 16 de agosto de 1972),

-

Calcário Corumbá. (Decreto
ns 70.845, de 17 de julho de 1972)

-

calcário - Pinheiro Machado. (De-

agosto de 1972').

INDúSTRIA DE REPARAÇÃO NA-

VAL -:- Prorrogação de prazo Decreto no 70.408, de 1972.

(De-

creto TI" 71.1lO8, de 14 de setembro
de 1972).

IRRIGAÇÃO -

ver Seca.

L
LAVRA - Agua potável - Itirapina.
(Decreto no 71.171, de 23 de setembro de 1972).
- Argila - Caaporã. (Decreto número 70.902, de 31 de julho de
1972) .
-

Argila - Escada. (Decreto núme1'0 7l.!!)!, de !4 de setembro de
1972) .

-

Argila Moji-Guaçu. (Decreto
nv 70.78'7, de 4 de julho de 1972) .

-

Argila - Pau d'Alho. (Decreto
nv 71.100, de 14 de setembro de

creto nc 70.798, de 5 de julho de
1972) .

Argila - Poços de Caldas-o (Decreto nc 70,977, de 14 de agosto de
1972) .

Prados -

Anulação.

-

Cassiterita -

-

(Decreto nv 71.01-3, de 23 de agosto de 1972).
carvão mineral - Bütiá.. (Decreta
nl? 70.923, de 3 de agosto de 1972.)
~

-

cassiterita - Ipamerí - Anulação. (Decreto nc 70.974, de 14 de
agosto de 1972).

-

Cassiterita - Itdnga - Anulação.
(Decreto nv 70.91g., de 3 de agosto
de 1972).

-

Caulím - .Iuquítiba.. (Decreto número 71.098, de 14 de setembro de
1972) .

-

Caulím - Mal' de Espanha. (De~
ereto nc 71.011, de 23 de agosto

1972) .

-

(Decreto nv 71.102, de 14 de se-

tembro de 1972).

bro de 1972).

INDúSTRIA AUTOMOTIVA -

Poções -

Anulação.

-

de 1972).

365

íNDICE REMISSIVO'

-

Caulím -

São Paulo.

(Decreto

Chumbo -

Adrianópolis. (Decreto

nv 70.846, de 17 de julho de 1972') .

nc 70.899-, de 31 de julho de 1972) .

-

Chumbo - Boqutra, (Decreto número 70.978, de 14 de agosto de

-

Cobre - Caçapava. (Decreto número 70.926, de 3 de agosto de

-

Quartzito - São Roque. (Decreto
nv 71.103, de 14 de setembro de

-

Talco - Cananéía.. (Decreto número 70.9716, de 14 de agosto de

1972) .

1972) .

1972) .

1972) .

-

Ferro - Antonio Dias. (Decreto
nv 70.853, de 20 de julho de 1972).
- Ferro Brumadínho. (Decreto
no 70.993, de 17 de agosto de 19'12).
- Ferro - Brumadinho - Revogação. (Decreto nv 70.963, de 10 de
agosto de 1972).
- Ferro - Itabíra , (Decreto número 7tÜ1.825-, de 12 de julho de 1972) .
- Ferro - rtaüeaucu. (Decreto número 70.918, de 3 de agosto de
1972) .

-

FosIorita - Cedro do Abaeté. (Decreto nc 70.9GO, de 31 de julho de

-

Grafita - arcos. (Decreto número 70.991, de 17 de agosto de 1972)
Granito Itapeceríca. (Decreto
nv 71. 010, de -23 de agosto de 1972)
Magnesita - Brumado. (Decreto
nc 70.989, de 17 de agosto de 1972)
Manganês - Licínio de Almeida.
(Decreto nv 70.803, de 5- de julho

1972) .

-

de 1972).

-

Manganês - Ldcínío de Almeida.
(Decreto no 70.901, de 31 de julho
de 1972).

-

Manganês - Maraú. (Decreto número 70.S2G, de 12 de julho de
1972) .

-

Manganês - Maraú. (Decreto número 70.822, de 12 de julho de
1972) .

-

Mármore Iporanga. (Decreto
no 71.099, de 14 de setembro de
1972) .

-

-

Pedras coradas - Teófilo otoni Retificação. (Decreto nc 70.898, de
31 de julho de 1972).
Quartzito azul - Boquíra.. (Decreto nv 70.924, de 3 de agosto de
1972) .

M
MAO-DE-OBRA - programa Intensivo de Preparação. (Decreto número 70.882, de Z7 de julho de
19'72) .

MARINHA
Crédito.

ver Forças Armadas e

p
PARQUES - ver Reservas.
PESCA - Isenção do Imposto único
sobre Lubrificantes. (Decreto número 70.885, de 28 de julho de
1972) .
PETROBRAS - Imóvel- São Francisco do Sul. (Decreto nv 71.135,
de 22 de setembro de 1972.).
- Woods Hole Levantamentos.
(Decreto nc 70.912, de 31 de julho
de 1972).

POLíTICA DE VALORIZAÇAO DO
TRABALHADOR Prioridades.
(Decreto nc 70.861, de 25 de julho
de 1972).
PLANO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO - Programa de Acompanhamento. (Decreto nc 70.852,
de 20 de julho de 1.972) .
PLANO NACIONAL DE SEMENTES
- Subprograma de apoio. (Decreto nv 71. (}26, de 28 de agosto de
1972) .

PR!tMIOS - Distribuição mediante
sorteio - Regulamento. (Decreto
ns '70.951, de 9 de agosto de 1972).
PR1SMIOS LITERARIOS - Concessão. (Decreto nv 70-.800, de 5 de
julho de 19'72).
PREPARAÇAO DE MãO-DE-OBRA
Programa Intensivo. (Decreto
ne 70.882, de 27 de julho de 1972).

PROFESSORES - Registro - Ensino de zc grau. (Decreto nc 70.929,
de 3 de agosto de 1972) .
PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO - Planos Nacionais de De-
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senvolvimento. (Decreto n? 70.852,

-

de 20 de julho de 1972).

Estatuto dos Refugiados - Protocolo. (Decreto nc 70.946, de 7
de agosto de 1972) .
México - Protocolo Adicional. (Decreto nv 7ú.789, de 4 de julho de

PROGRAMA no TRóPICO DMIDO
- Instituição. (Decreto nv 70.999,
de 17 de agosto de 1972).

-

PROJETO RONDON - Alteração do
Decreto nv 67.5
de 19-70 - al-

- México Protocolo Adicional.
(Decreto nc 70.790, de 4 de julho

105,

teração - Art. 79. (Decreto número 71.132, de 21 de setembro de
1972) .
PROPAGANDA

-

Distribuição

de

prêmios - Regulamento. (Decreto nc 70.951, de 9 de agosto de
1972) .

1972) .

de 1972).

-

México e Venezuela - Protocolo
Adicional. rDecreto mv 70.915, de
3 de agosto de 19'72) .
- stuttgart - Consulado Honorário.
(Decreto n" 70.884, de 27 de julho
de 1972).
-

R
REFORMA AGRARIA -

Zadre _. Consulado honorário. (Decreto nc '71.008, de 22 de agosto

de 1972).

Desenvol-

vimento urbano - Altamíra. (Decreto nc '71.080, de 12 de setembro

s

de 1972).

-

Zonas prioritárias - São Paulo,
Rio de Janeiro e Guanabara. (Decreto nv 70.986, de 16 de agosto
de 1972).

RESERVA INDíGENA -

Sangradou-

1'0 - Mato Grosso. (Decreto número 71.1:05, de 14 de setembro
de 1972).

-

SALARIOS - Atualização - Julho
de 1972. (Decreto nv 70.819, do
12 de julho de 1972).
- Atualização - Agosto. (Decreto
nc 70.966, de 11 de agosto de 1972).
- Atualização - Setembro. (Decreto
nc 71.082, de 12 de setembro de
1972) .

São Marcos - Mato Grosso. (Decreto nv 71.1'Ü6, de 14 de setembro de 1972).
Tocantins - Goiás. (Decreto nú-

mero 71.107, de 14 de setembro de

SECA - Irrigação - Pirapora. (Decreto nc 71.173, de 2·8 de setembro
de 1972) .

-

1972).
RELAÇõES EXTERIORES -

1972) .

Argen-

tina - Protocolo Adicional. (Decreto nc 70.916, de 3 de agosto de
1972) .

Potocolo
Adicional. (Decreto nv 70.954, de
9 de agosto de 19'12).
- Argentina e México - Protocolo
Adicional. (Decreto nc 70.955, de
9' de agosto de 197-2).
- Argentina, México e Uruguai ~
Ajuste de Complementação Industrial. (Decreto nc 71. 074, de 11 de
setembro de 197,2).
- Comissão Naval em Washingt.onRegulamento. (Decreto nv 70.8'72,
de 25 de julho de 1972).
- Delegação - Extinção - Guanabara. (Decreto nc 71.083, de 12
de setembro de 1972).
-

Argentina e México -

Irrigação - Curaçá , (Decreto nú ~
mero 71.174, de 28 de setembro de

-

Lagoas do Piauí - Luzilândía e
Joaquim Pires. (Decreto n'" 70.948",
de 8 de agosto de 1972).
Vale do Itapícuru. (Decreto número '70.S'60, de 25 de julho de
1972) .

SEGUROS - INPS - Acidentes do
trabalho - Regulamentação. (Decreto nc 71.037, de 29 de agosto
de 1972).

SERVIÇO P;(TBLICO - Auditoria Financiamentos. (Decreto nv 71.169,
de 27 de setembro de 1972).
-- Comissão Nacional de Energia
Nuclear - Departamento do Pessoal . (Decreto nc 71.169", de 28 de
setembro de 19'72).
- Fínancíadora de Estudos e Projetos - FlNEP - Estatuto. (De-
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ereto no 71.133, de 21 de setembro de 1972).
- Território Fernando Noronha Distribuição de recursos. (Decreto no 71.149, de 26 de setembro de
1972) .
- MEC - Delegacias Regionais. (Decreto nv 70.815-, de 1'0 de julho de
1972) .
- MEC - Companhia Brasileira de
Tecnologia Nuclear - Lei nv 5'.740,
de HI71 - Execução dos artigos
15, 16 e 17. (Decreto nv 70.855, de
21 de julho de 1972) .
-:MF - Conselho Monetário Nacional - Alteração. (Decreto núme1'0 71.097, de 14 de setembro de
1972) .
- Me - Secretaria de Tecnologia
Industrial. (Decreto nv 70.851, de
19 de julho de 1972).
- MJ - Departamento Federal de
Justiça. (Decreto no 7Ú'.911, de 31
de julho de 197m.
- l.\1PGG - Escritório de Reforma
Administrativa. (Decreto no 70.793,
de 4 de julho de 1972) .
- MT - Administração do Porto do
Forno. (Decreto nv 71.015, de 24
de agosto de 1972).
- MT - Departamento de Administração - Estrutura. (Decreto número 71. !ti8, de 28 de setembro de
1972) .
SERVIDOR PúBLICO - Aproveitamento - Anulação. (Decreto número 71.rQ'24, de 28' de agosto de
1.0/72) .
- Participação no CRUTAC. (De-,
ereto nc 70.892, de 28 de julho de
1972) .
â

-

-

Regulamento de Acesso - Alteração do Decreto no 54.488, de 1954
- Art. 12. (Decreto nv 71. 056, de
31 de agosto de 1972).

Redistribuição de cargos - Vários
Mirustêrlos , (Decreto nc 70.893, de
28 de julho de 1972).
- Redístribuíção de cargos. -- V ários Mínístéríos . (Decreto número
70.921, de :3 de agosto de 1972).
- Enquadramento
Retificação.
(Decreto nv 70.985, de 1~ de agosto
de 1972).
- Enquadramento
Retificação.
(Dec-reto nc 71.096, da 13 de setembro de 1972).
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-

Escola Técnica Federal do Ceará
- Enquadramento - Retificação
(Decreto nc 71. 095, de 13 de se~
t embro de 1972).
- Redistribuição de cargos. (Decreto
ns 70.9$9, de 14 de agosto de
1972) .
- Redistribuição de cargos. (Decreto nc 71. 071, de 11 de setembro de
1972) .
Agricultura
Disponíveis - Anulação. (Decreto nv 71.025, de 2a de agosto de
1972) .
- Enquadramento - Alterações. (Decreto n? 71.109, de 15 de setembro
de 1972).
- Enquadramento
Retificação.
(Decreto nc 70.9'37, de 4 de agosto
de 1972).
- IBDF - Redistribuição de cargos.
(Decreto nv 70.936, de 4 de agosto
de 1972).
- Reintegração. (Decreto nc 70.938,
de 4 de agosto de 1972).
- SUNAB - Pessoal. (Decreto número 70.783, de 4 de 'julho de
1972) .

~

-

~

Interior

-

DNOCS Quadro do Pessoal.
(Decreto nc 71.007, de 22 de agesW de 1972) .

<$> Educação e Saúde

-

Enquadramento
Retificação.
(Decreto nc 70.842, de 17, de julho
de 1972).
- Função gratificada. (Decreto número 7rQ,.83'8, de 17 de julho de
1972) .
- Funções gratificadas. (Decreto número 70.930, de 3 de agosto de
1972) .
- Função gratificada. (Decreto número 71.045, de 30 de agosto de
1972) .
- Funções gratificadas. (Decreto número 71.113, de 15 de setembro
de 1972) .
~

Fazenda

-

Agentes Fiscais de Tributos Prorrogação de prazo. (Decreto
n- 71. 073, de 11< de setembro de
197?,1
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Aproveitamento.

(Decreto núme-

ro 70.887, de 28 de julho de 1972).

-

Enquadramento
Retificação.
(Decreto ns 70.878, de 26 de julho

Exclusão de cargos. (Decreto nú-

de 1972).

mero 70.850, de 1'9 de julho de
1972) .

<$ Trabalho

o

Interior

-

-

DNOCS -

-

Enquadramento. (Decreto nv 71.125, de 19 de setembro de 1972).
DNOCS· Revisão do Quadro.

Disponibilidade - Aproveitamento
(Decreto nv 71. 041, de 30 de ages-

to

-

SUDENE - Reestruturação. (Decreto no 70.949, de 8 de agosto de
1972) .

Dísponíveís - Anulação. (Decreto
nc 7'1.052, de 31 de agosto de
1972) .

-

Funções gratificadas. (Decreto número 70.962, de 10 de agosto de

<$>

Indústria e Comércio

IBC - Enquadramento - Retificação. (Decreto no 70.8911, de 28
de julho de 1972).
lAA -

Quadro do Pessoal.

(De-

creto nv 71.175, de 29 de setembro
de 1972).
<$'>

Justiça

-

DPF -

Aproveitamento. (Decreto

nv 70.786, de 4 de julho de 1972) .

-

Enquadramento
Retificação.
(Decreto ne 71.055,. de 31 de agos-

-

Extinção de cargos. (Decreto nú-

to de 1912).

mero 70.817, de 10 de julho de
1~72) .

-

1972) .
INPS - Enquadramento - Alteração. (Decreto nc 70.859, de 25
de julho de 1972).
- INPS - Enquadramento - Reti~
ficação. (Decreto nv 70.837, de 14
de julho de 1972) .
- IPASE Cargos em Comissão.
(Decreto n? 70.980, de 14 de' agosto de 19-72).
Funções gratificadas.
- IPASE (Decreto no 7{).792, de 4 de julho
de 1972).
- Quadro de Pessoal. (Decreto número 70.849', de 19 de julho de
1972) .
- Redistribuição de cargos. (Decreto
no 71. 030, de 28 de agosto de
1972) .
- '8APS - Alteração. (Decreto número 70.788, de 4 de julho de
1972) .

-

-

Redistribuição - Anulação. (Decreto nv 71. 021, de 25, de agosto
de 1972).

1> Planejamento e Coordenação Geral
- IBGE - Enquadramento - Alte-

ração. (Decreto no 70.827, de 1'3
de julho de 1972).

<$> Transportes

-

<$> Relações Exteriores

-

Quadro do Pessoal. (Decreto número 70.964, de 11 de agosto de

-

1972) .
<$ Saúde

-

de 1972).

-

(Decreto nv 70.959, de 9 de agosto
de 1972).

e Previdência Social

Enquadramento - Alteração. (Decreto nv 7{).,879, de 26 de julho de

Classificação - Alteração. (Decreto nc 7'0.889, de 28 de julho de
1972) .
Serviço de Navegação da Bacia do
Prata - Retificação de enquadramento. (Decreto nc 'H.029, de 28
de agosto de 19'72).

<$ Presidência da

República

1972) .

-

Enquadramento
Retificação.
(Decreto nv 70.784, de 4 de julho

-

Enquadramento
Retificação.
(Decreto nv 70.785, de 4 de julho

de 1972).

de 1972).

-

Gabinetes Civil e Militar
Diárias. (Decreto no 70.804, de 5 de
julho de 1972).
- Gabinetes Civil e Militar - Tabela
de gratificações. (Decreto número 70.870, de 25 de julho de 1972).
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-

T
TELEBRAS

Sociedade de Economia Mista. (Decreto n" 70.914,
de 2 de agosto de 1972) .
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- Belo Horizonte M.G.
- Publicado no D. a. de 9 de
novembro de 1972
Decreto de 8 de novembro de 1972 - Concede reconhecimento ao Curso de
Matemática da Faculdade de
Filosofia, Ciências e Letras da
Fundação
Universidade de
Uberlândía - Minas Gerais.
- Publicado no D. O. de 9
de novembro de 1972
71.336 - Decreto de 8 de novembro de 1972 Concede
reconhecimento ao Curso de
Biblioteconomia da Universidade de Brasilia. - Publicado no D. O. de 9-11-72 ....

Págs.
170

170

170

71.335 -

Decreto de 8 de novembro de 1972 Concede
reconhecimento ao Curso de
Comunicação da Universidade
de Brasília. - Publicado no
D. O. de 9-11-72
71.338 - Decreto de 8 de novembro de 1972 ---'-- Concede
reconhecimento ao Curso de
Arquitetura da Faculdade de
Arquitetura de Barra do Piraí - RJ. - Publicado no
D. O. de 9-11-72
: ..

171

171

71.337 -

Decreto de 8 de novembro de 1972 - Declara de
utilidade pública e interesse
social, para fins de desapropriação pelo Departamento
Nacional de Obras Contra as
Secas,área de terreno da bacia de Irrigação do Açude
Público "ITAN8" no Município de Caicó,' Estado do
Rio' Grande do Norte. - Publícado no D. O. de 10 de novembro de 1972 ....... ~ .. . .

171
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71.339 -

172

Págs.
71.340 - Decreto de 8 de novembro de 1972 - Declara de
utilidade pública e interesse
social, para fins de desapropriação pelo Departamento
Nacional de Obras Contra as
Secas, área de terreno da bacia de Irrigação do Açude
Público Pau dos Ferros, no
município do mesmo nome,
Estado do Rio Grande do
Norte. - Publícado no D. O.
de 10-11-72
71.341 - Decreto de 8 de novembro de 1972 - Declara de
utilidade pública e interesse
social, para fins de desapropriação pelo Departamento
Nacional de Obras Contra as
Secas, área de terreno da bacia de Irrigação do Açude
Público Cruzeta, no Município do mesmo nome, Estado
do Rio Grande do Norte. Publicado no D. O. de 10 de
novembro de 1972
71.342 - Decreto de 8 de novembro de 1972 - Declara de
utilidade pública e interesse
social, para fins de desapropriação pelo Departamento
Nacional de Obras Contra as
Secas, área de terreno da bacia de Irrigação do Açude PÚblico Sabugi, no Município de
São João do Sabugi, Estado
do Rio Grande do Norte. Publicado no D. O. de 10 de
novembro de 1972
Decreto de 9 de novembro de 1972 Concede
reconhecimento aos cursos de
Ciências Econômicas, Ciências Contábeis, Administração
de Empresas e Relações PÚblicas da Faculdade de Ciências Econômicas e Administratívas, Mogi das Cruzes Estado de São Paulo. - Publicado no D. O. de 10 de
novembro de 1972
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71.343 -

71.344 - Decreto de 9 de novembro de 1972 Concede
reconhecimento à Faculdade
de Filosofia, Ciências e Letras de Jandaia do Sul, Estado do Paraná. - Publicado
no D. O. de 10-11-72
71.345 - Decreto de 9 de novembro' de 1972 Concede
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reconhecimento à Faculdade
de Engenharia da Organização Mogiana de Educação e
Cultura - Publicado no D. O.
de 10-11-72
71. 346 - Decreto de 9 de novembro de 1972 Concede
reconhecimento aos Cursos de
Ciências S-o-ciais, História e
Filos-ofia, da Universidade de
Brasília.
Publicado no
D. O. de 10-11-72

174

174

71.347 - Decreto de 9 de novembro de 1972 - Autoriza o
funcionamento do Curso de
Ciências da Comunicação, da
Faculdade de Ciências Econômicas, Contábeis e de Administracão do Centro Uni-

versitário de Brasília -

DF.

- Publicado no D. O. de 10
de novembro de 1972

71. 348 - Decreto de 9 de novembro de 1972 - Autoriza o
funcionamento do Curso de
Ciências Contábeis da Sociedade Colégio Caratínga
MO. - Publicado no D. O.
de 10-11-72
71.349 - Decreto de 9 de novembro de 1972 - Declara de
utilidade pública as instituições que menciona. - Publicado no D. O. de 10 de novembro de 1972..............
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175
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71.350 - Decreto de 9 de novembro de 1972 Concede
reconhecimento à Faculdade
de Filosofia, Ciências e Letras
de vatenca - RJ. - Publicado no D. O. de 10-11-72 '.

176

71.351 - Decreto de 9 de novembro de 1972 Concede
reconhecimento à Faculdade
de Filosofia, Ciências e Letras de Joinville, Santa Catarina. - Publicado no D. O.
de 10-11-72

176

71.352 - Decreto de 9 de novembro de 1972 - Retifica o
enquadramento do pessoal do
Ministério da Justiça, aprovado pelo Decreto nv 51. 629,
de 19 de dezembro de 1962, e
a reclassificação de cargos
de nível superior do mesmo
Ministério, de que trata o Decreto n'? 63.569, de 7 de de-

Págs.
zembro de 1968, e dá outras
providências. - Publicado no
D. O. de 10-11-72
71.353 - Decreto de 9 de novembro de 1972 - Dispõe sobre o Sistema de Planejamento Federal, e dá outras providências.
Publicado no
D. O. de 10-11-72

177

177

71. 354 - Decreto de 9 de novembro de 1972 - Aproveita,
no Quadro trmoo de Pessoal
da Universidade Federal da
Bahia, servidores em disponibilidade, e dá outras providências.
Publicado no
D. O. de 10 e retificado no
de 14-11-72
71. 355 - Decreto de 10 de novembro de 1972 - Cria Comissão Nacional para programar e coordenar as comemorações do Centenário de José
Plácido de Castro, e dá outras provídêncías , Publicado no D. O. de 13-11-72
71.356 - Decreto de 10 de novembro de 1972 - Autoriza
o funcionamento do Instituto
de Ciências Humanas de Uberaba - MO. - Publicado no
D. O. de 13-11-72

181

71.357 vembro
art. 19
de 2 de
blicado

Decreto de 10 de node 1972 - Retífica o
do Decreto nv 66.286,
março de 1970. - Puno D. O. de 13-11-72

181

71. 358 - Decreto de 10 de novembro de 1972 - Declara de
utilidade pública, para fins de
desapropriação pelo Departamento Nacional de Obras
Contra as Secas, área de terreno necessária à construção
do Açude Público Pedras
Brancas, no Município de Quixadá, Estado do Ceará. Publicado no D. O. de 13 de
novembro de 1972

182

71.359 - Decreto de 10 de novembro de 1972 - Declara de
utilidade pública, para fins
de constituição de servidão
administrativa, uma faixa de
terra destinada à passagem
de linha de transmissão, no
Estado do Espírito Santo. Publicado no D. O. de 13 de
novembr<> de 1972

182

179

181

Págs.
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'71.360 - Decreto de 13 de novembro de 1972 Concede
reconhecimento à Faculdade

de Filosofia. Ciências e Letras
de Arapongas - PRo - Publicado no D. O. de 14 de
novembro de 1972

183

71. 361 - Decreto de 13 de no""
vembro de 1972 Concede
reconhecimento à Faculdade
de Filosofia, Ciências e Letras da Fundação Regional
de mumeneu. Santa Catarina. - Publicado no D. O. de
14-11-72 .

183

71.362 - Decreto de 13 de novembro de 1972 Concede

reconhecimento

ao')

Curso de

Psicologia da Faculdade de
Filosofia do -Recife - PE. Publicado no D. O. de 14 de
novembro de 1972

183

11.363 - Decreto de 13 de novembro de 1972 Concede

reconhecimento aos Cursos de
Letras. Pedagogia, Estudos
Sociais, Ciências Físicas e Naturais da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de
Avaré - SP. - publicado no
D. O. de 14-11-72

'71.364 - Decreto de 13 de novembro de 1972 - Autoriza
realização de programas de
investimentos na zona dos
Alagados, na Cidade de Salvador (BA), e dá outras providências.
Publicado no
D. O. de 14-11-72
71.365 - Decreto de 14 de novembro de 19"72 - Acrescenta
parágrafo ao art. 99 do Deereto nv 70.623, de 25 de maio
de 1972.
Publicado no
D. O. de 16-11-72
Decreto de 14 de novembro de 19'12 - Torna sem
efeito aproveitamento de disponívels do I::N?S no Mintatérto da Marinha e cassa a
disponibilidade dos mesmos.
- Publícado no D. O. de 16
de novembro de 1972

184

185

71.368 - Decreto de 14 de novembro de 1972 Redistríbui, com os respectdvos
ocupantes, cargos do cuedro
de Pessoal do Ministério da
Agricultura para o da Superintendência
Nacional
do
Abastecimento, e da outras
providências. - Publicado no
D. O. de 16-11-72 ..... .....

186

71. 369 - Decreto de 14 de novembro de 1972 - Cria funções gratificadas no Quadro
de Pessoal do Ministério do
Trabalho e Previdência S0cial, e dá outras providências. - Publicado no D. O.
de 16 e retificado no de 21 e
27-11-72 .
71. 370 - Decreto de 14 de novembro de 1972 - Autoriza.
a transferência do Colégio
Agrícola do Amazonas, da sede atual, na localidade de
Paredão, Munícípío de Manaus, para a localidade de
Aleixo, no mesmo Muníoípdo.
Estado do Amazonas. - Publicado no D. O. de 16 de novenabro de 1972

181

187

Decreto de 14 de novembro de 1972 - Autoriza

71.371 -

o Serviço elo Patrimônio da

União a aceitar a doacâo da
área de terras que menciona,
184

185

71.366 -

71. 367 - Decreto de 14 de novembro de 1972 - Dispõe sobre servidores em disponibilidade do Instituto de Previdência e Assistência dos Ser-

vídores do Estado. - Publícado no D. O. de 16 e retificado no de 21-11-72

185

no Estado de Goiás. -

blicado no D. O.
novembro de 1972

de

Pu16 de

71.372 - Decreto de 14 de novembro de 1972
Redistribui, com os respectivos
ocupantes, cargos de Quadro
de Pessoal do Ministério da
Agricultura para o do Ministério da Educação e Cultura. - Publicado no D. O,
de 17-11-72
71.373 - Decreto de 14 de novembro de 1972 - Altera os
Decretes ns. 64.672, de 10 de
junho de 1969, e 70.279, de 14
de março de 1972, retificadores do Decreto ns 60.905,
de 28 de junho de 1967, que
aprovou o Quadro único de
Pessoal da Universidade Fe-

183

188
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71.381 - Decreto de 14 de novembro de 1972 - Abre ao
Ministério da Educação e

Cultura o crédito suplementar
de Cr$ 4.267.300,00, para re-

forço de dotações consignadas
no vigente Orçamento. - Publicado no D. O. de 16 e retificado no de 21-11-72
71. 382 - Decreto de 14 de novembro de 1972 Abre ao
Ministério da Indústria e do

19'1

Comércio o crédito suplementar de Cr$ 539.200,00, para
reforço de dotações consigna-

das no vigente Orçamento. Publicado no D. O. de 16 de
novembro de 1972
71.383 - Decreto de 14 de no-

19S

vembro de 1972 - Abre à Justiça do Trabalho em favor

dos Tribunais Regionais da 41Je 51J- Regiões o crédito suplementar de Cr$ 110.000,00, para
reforço de dotações consigna-

das no vigente Orçamento. Publicado no D. O. de 16 de
novembro de 1972
71.384 - Decreto de 14 de novembro de 1972 - Abre ao
Ministério dos Transportes,
em favor da Secretaria-Geral
- Entidades Supervisionadas,
o crédito suplementar de ....
Cr$ 5.600.000,00, para reforço
de dotações consignadas no
vigente orçamento. - Publicado no D. O. de 16-11-72
71.385 - Decreto de 14 de novembro de 1972 - Reabre na
forma do § 49, do art. ff2, da
Constituição, pelo saldo apurado em 31-12-71, o crédito
especial aberto pelo Decretolei nv 1.193, de 28 de novembro de 1971, que autoriza
o Tesouro Nacional a promover o aumento do Capital
do Banco do Brasil, e dá outras providências. - Publicado no D. O. de 16 e retificado no de 30-11-72
71.386 - Decreto de 14 de novembro de 1972 - Abre ao
Ministério da Aeronáutica o
crédito suplementar de .....
Cr$ 3.663.500,00, para reforço de dotações consignadas
no vigente Orçamento.
Publicado no D. O. de 16 e
retificado no de 21-11-72 ...
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netária dos salários dos últimas 24 (vinte e quatro) meses na forma estabelecida na
Lei' n9 5.451, de 12 de junho
de 1968, e dá outras providências. - Publicado no D. O.
de 16 e retificado no de 21
de novembro de 1972
71.388 - Decreto de 14 de '1':0vembro de 1972 - Prorroga,
até 31 de d-ezembro de 1973,
o prazo para aproveitamento
dos navios estrangeiros na cabotagem nacional. - Publicado no D. O. de 16-11·72 ..
71. 389 - Decreto de 16 de novembro de 1972 - Altera o
Decreto nv 60.991, de 12 de
julho de 1967, que aprovou o
Quadro tmíco de Pessoal da
Universidade Federal do Rio
Grande do Norte. --- Publicado no D. O. de 17-11-72
71.390 - Decreto de 16 de novembro de 1972 - Concede
à Empresa de Mineração
Santo Antônio de Líndóla Límltada o direito de lavrar
água mineral no Município de
.Lindóia, Estado de São Paulo.
- Publicado no D. O. de 17
de novembro de 1972
71. 391 - Decreto de 16 de novembro de 1972 - Regulamenta os arts. 58 e 59 do
Decreto-lei nv 37, de 18 de
novembro de 1966, que dispõem sobre normas especiais
de controle aduaneiro de
mercadorias abandonadas. Publicado no D. O. de 17 de
novembro de 1972
71.392 - Decreto de 16 de novembro de 1972 - Autoriza a
encampaçâo dos bens e instalações vinculados às concessões dos Serviços públicos
de energia elétrica em diversos municípios do Estado do
Espírito Santo. - publicado
no D. O. de 11 e reto no de
21-11-72 .

204

205

2G6

Decreto de 17 de novembro de 1972 - Autoriza
estrangeiros a adquirirem direitos sobre os terrenos que
menciona, - Publicado no

71.397 -

206

D. O. de 20-11-72 ........•.

Decreto de 17 de novembro de 1972 - Declara de
utilidade pública. para fins
de desapropriação, áreas de
terrenos necessárias à expansão do Porto de Santos. Publicado no D. O. de 20 de
novembro de 1972
, ,.
71.399 - Decreto de 20 de novembro de 1972
Declara
sem efeito o Decreto número 64.372, de 18 de abril de
1969, - Publicado no D. O.

212

71.398 -

207

de 21-11-72

209

71.393- Decreto de 16 de novembro de ·1972
Dispõe

215

................•

Decreto de
vembro de 1972 Decreto no 71.072,
setembro de 1972,

71.401 -

210

212

71.400 - Decreto de 20 de novembro de 1972 - Redlstrlbuí cargos, com os respectivos ocupantes, e dá outras
providências.
Publicado
no D. O. de 21 e reto no
de 23-11-72

sobre a retificação do Decreto nc 70.891, de 28 de julho de 1972. - Publicado no

D. O. de 17-11-72

Págs ,

Decreto de 16 de novembro de 1972
Dispõe,
sobre a organização do Quadro de Pessoal do Ministério
da Indústria e do Comércio e
dá outras providências.
Publicado no D. O. de 21 de
novembro de 1972 (Suplemento)
210
71.395 - Decreto de 17 de novembro de 1972 - Transfere
o Instituto de Pesquisas Rodoviárias, do Conselho Nacional de Pesquisas para o Departamento Nacional de Estradas de Rodagem e dá
outras providências. - Publicado no D. O. de 20 de
novembro de 1972
211
71.396 - Decreto de 17 de novembro de 1972 - Retifica o
Decreto nv '69.812, de 21 de
dezembro de 1971, que dispõe
sobre o Quadro de Pessoal do
Departamento Nacional de
Portos e Vias Navegáveis, e
dá outras providências.
Publicado no D. O. de 20e
reto no de 22-11-72
211
71.394 -

71.387 - Decreto de 14 demovembro de 1972 Publicá
os índices de atualização mo-

20 de noRetifica o
de 11 de
que torna

215
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'sem efeito o aproveitamento
«íe disponíveis na Uníversída-

Págs .

.de Federal Rural de Pernambuco e dá outras providên-

ctas. -

Publicado no D. O.

de 21-11-72

.
Decreto de 20 de no-

71. 4:ü2 -

218

vembro de 1972 - Autoriza a
ocupação dos bens e instalaÇÕ2S

vinculadas à

ooncessg.,

de serviços públicos de energia elétrica no Município de
Baixo Guandu,
Estado do

Esoírrto Santo. -

110

D.

Q.

Publicado

de 21-11-72

....

218

71.403 - Decreto de 20 de novembro de 1972 Abre ao
1vrillistério do Exército, o crédito suplementar de
.
Crs 250.600.000,00, para re-

forço de dotações consignadas no vigente Orçamento.
.- Publicado no D. O. de
21 e reto no de 23-11-72 ..

219

'71. 4{)4 - Decreto de 20 de novembro de
1972 Abre I)
crédito suplementar de ...
Cr$ 3.714.000.'000,00 em reforço de dotação do Orçamento Geral da União. Publicado no D. O. de 21
de novembro de 1972
.

220

Decreto de 20 de novembro de 1972 - Concede à
Alumínio Poços de Caldas
S. A. o direito de lavrar

71.405 -

bauxita no município de Barão de Cocais, Estado de M,inas Gerais. - Publicado 110
D. o. de 21-11-72
.
71.4:06 - Decreto de 20 de novembro de
1972 - Concede
reconhecimento do Curso de
Letras da Fundação Uníverstdade
Regional
do
Rio
Grande do Norte. - Publícado no D. o. de 21-11-72

Decreto de 20 de novembro de 1972 - Dispõe sobre o Instituto Nacional de
Estudos e Pesquisas Educacionais, do Ministério da
Educação e Cultura, e dá
outras providências. Publicado no D. O. de 22 e retificado no de 23-11-72 ....

220

221

71. {-D7 -

71.408 - Decreto de 20 de novembro de 1972
Dispõe
sobre a execução do Ajuste
de Complementação nc 19 50-

221

Págs.
bre produtos da Indústria
Etetrcníca e de Comunicações
Elétricas. concluído entre a
Argentina, o Brasil, o México e o Uruguai. - Publicado no D. O. de 22 e reto no
de 28-11-72
223
71.409 - Decreto de 2-D de novembro de 1972 - Autoriza
a cessão à Universidade de
São Paulo de bens móveis e
imóveis atinentes ao Centro
Regional de Pesquisas Educacionais "Professor Queiroz
Filho", do Instituto Nacional
de Estudos Pedagógicos, do
Ministério
da Educação e
Cultura. e dá outras providências.
Publicado no
D. O. de 22-11-72
224
71.410 - Decreto de 21 de novembro de 1972 - Autoriza a
permuta dos
terrenos
que
menciona, situados em Teresópclís, Estado do Rio de Janeiro. - Publicado no D. O.
de 22-11-72
225
71.411 - Decreto de 21 de novembro de 1972 - Declara de
utilidade 'pública, para fins
de desapropriação o acervo
de bens da Rede Telefônica
Sergtpana, - Publicado no
D. O. de 22-11-72
225
71.412 - Decreto de 21 de novembro de 1972 Fixa os
preços mínimos líquidos básicos para financiamento ou
aquisição de juta e malva
da safra de 1972-73, produzidas nos Estado do Amazonas
e do Pará. - Publicado no
D. O. de 22 e reto no de 27
de novembro de 1972
225
71.413 - Decreto de 21 de novembro de 1972 - Concede à
Míneraçâo e Cimento Vale do
Irajá. S. A. - CTh1:El\fVALE
o direito de lavrar calcário,
no município de Vidal Ramos, Estado de Santa Catarina. - Publicado no D. O.
de 22-li-72
227
71.414 - Decreto de 21 de novembro de 1972 Concede
a Itapetlnga Agro-Industrial
S. A. o direito de lavrar calcárto no município de Mossoró, Estado do Rio 'Grande
do Norte. - Publicado no
D. O. de 22 e reto no de 28
de novembro de 1972
228

íNDICE

XXI

Pága.
71. 415 - Decreto de 21 de novembro de 1972 Concede
a Roberto Kautsky & Cla ,
Ltda., o direito de
lavrar
água potável de
mesa
no
município de Domingos Martins, Estado do Espírito Santo. - Publicado no D. O.
de 22-11-72
7i.416 - Decreto de 21 de novembro de 19"72 - Declara de
utilidade pública, para fins
de desapropriação pelo Departamento Nacional de Obras
de Saneamento, área de terras situada no município de
Pelotas, Estado do Rio Grande do Sul. - Publicado no
D. O. de 20 e reto no de
27-11-72 .

71.417 - Decreto de 21 de novembro de 1972 Declara
de utilidade
pública, para
fins de desapropriação, em
favor da Petróleo Brasileiro
S. A. - Petrobrás, imóveis
e 'benfeitorias situados nos
Municípios de Araucária e
Curitiba, no Estado do Paraná. - Publicado no D. O.
de 20 e reto no de 27-11-72
71.418 - Decreto de 22 de novembro de 1972 - Abre ao
Ministério do Exército, o crédito suplementar de ...• , ..
Cr$ 62.000.000.00. para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento. Publicado no D. O. de 22 e
reto no de 27-11-72 .••..••.
71.419 - Decreto de 22 de novembro de 1972 - Abre em
favor do subanexo Encargos
Gerais da União - Recursos sob Supervisão do Ministério
do
Planejamento e
Coordenação Geral, o crédito suplementar de ".. ".....
Cr$ 136.161.421,00, para reforço de dotação consignada
no vigente Orçamento.
Publicado no D. O. de 24
de novembro de 1972 ... " . .
71.4Z0 - Decreto de 22 de novembro de 1972
Dispõe
sobre a inclusão de cargos
TIl.'. relacâo de
aue trata .0
art. 19, "do Decretõ nv 55.244.
de 21 de" dezembro de 1984,1
e dá outras providências.'-Publicado no D. O. de 23
de novembro de 1972
-.

229

229

230

231

232

Págs.
71.421 - Decreto de 22 de novembro de 1972 - Altera a
organizaçã-o do Serviço do
Patrimônio da União e dá
outras providências. - Publicado no D. O. de 2.4 de
novembro de 1972
.
71.422 - Decreto de 22 de novembro de 1972 Abre ao
Ministério dos Transportes Entidades Supervíslonadas, em
favor do Departamento N acíonal de Estradas de Ferro,
o crédito suplementar no valor de Cr$ 1.500. ODO,OO para
reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento.
- Publicado no D. O" de 24
de novembro de 1972 .... ".
71.423 - Decreto de 23 de novembro de 1972 - Abre ao
Mínlstérlo da Fazenda em
favor da Secretaria Geral e
Delegacias Fiscais do Tesouro Nacional o crédito suplementar de Cr$ 1.763.500,00,
para reforço de dotações consignadas no
vigente Orçamento. - Publicado no D. O.
de

2~-11-72

233

234

235

..............••

71 .424 - Decreto de 23 de novembro de 1972 - AbreraoMinistério da Aeronáutica o
crédito suplementar de
Cr$ 34.272.100,00, para reforço de dotações consignadas no
vigente Orçamento. - Publicado no D. O. ae 24-11-72
71. 425 ~ Decreto de 23 de novembro de 1972 Abre à
Presidência da República, em
facor da Agência Nacional, o
crédito especial de
c-s 475.000,00, para o fim
que especifica. - Publicado
no D. O. de 24-11-72 .....
71.426 - Decreto de 23 de novembro de 1972 Abre à
Presidência da República em
favor do Conselho de Segurança Nacional, o crédito suplementar de Cr$ 8{} .{I-QO,OO,
para reforço de dotação consigna-da no vigente Orçamento. - Publicado no D. O. de
24-11-72

23~

.

71. 427 - Decreto de 23 de novembro de 1972 Abre ao
Ministério dos Transportes,
em favor da Secretaria-Geral Entidades Supervisio-

236

239
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Págs.

nadas, o crédito suplementar
de

Cr$ 121. 700.000,00,

para

reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento. Publicado no D. O. de 24 de
novembro de 1972

241

71.42'8 - Decreto de 23 de novembro de 1972 Abre ao
Ministério da Justiça, em favor de diversas unidades 01'çamentártas.• o crédito suplementar de crs 493.100,00 para
reforço de dotações consigna-

das no vigente Orçamento. Publicado no D. O. de 24 de
novembro de 1972
.
71.429 - Decreto de 24 de no-

vembro de 1972 -

242

Autoriza o

funcionamento da Faculdade
de Ciências Contábeis e Ad-

ministrativas, com os Cursos

de Ciências Contábeis e Ad-

ministração de Empresas, em
São ,Paulo,
mantida
pela
Instituição, Educacional de
São Miguel Paulista. - Publicado no D. O. de 24 e retificado no de 28-11-72
'11.430 - Decreto de 24 de novembro de 1972 - Abre aos
Ministérios do Planejamento
.e Coordenação Geral de Relações Exteriores e o crédito
suplementar de Crê 2..540.980,00,
para. reforço de dotações consignadas no vigente Orçamenta. - Publicado no D. O.
de 27-11-72
'71. 431- Decreto de 24 de novembro de 1972 Abre ao
Ministério das Minas e 'Ener";
gia, "em favor do Departamento Nacional da Produção
Mineral, o' crédito suplementar 'de Cr$ 620.000,00, para
reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento.
- Publicado no D. O. de 27
de novembro de 1972
'71.432- Decreto de 24 de novembro de 1972 Abre a
Justiça Militar em favor do
Superior Tribunal Militar e
Auditorias da Justiça Militar
o crédito suplementar de
crs 370.200,00 para reforço
de dotações consignadas no
vigente Orçamento. - Publicado no D. O. de 27-11-72
'71.433 - Decreto. de 24 de novembro de 1972 Abre ao

Ministério da Indústria e do
Comércio o crédito suplemental' de Cr$ 183.0DO,00, para
reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicada no D. o. de 27 de
novembro de 1972
71.434 - Decreto de 24 de novembro de 1972 Abre a
Justiça do Trabalho em favor do Tribunal Regional do
Trabalho da 6\'1 Região o crédito suplementar de
Cr$ 40.000,00 para reforço de
dotação consignada no vigente Orçamento. Publicada no D. O. de 27-11-72 ..
71.435 - Decreto de 24 de novembro de 1972 Abre a
Presidência da República, em
favor do Gabinete da Presidência, .o crédito suplementar de Cr$ 1.699.000,00, para.
reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento.
- Publicado no D. O. de 27
de novembro de 1972

247

248

249

243

71.436 '-'- Decreto de 24 de novembro de 1972 - Retifica a
lotação dos cargos de Procurador da
República,
do
Quadro do Ministério Públíco Federal, de que trata o
Decreto ns 69.260, de 22 de
setembro de 1971. - Publicado no D. O. de 27-11-72 ..

243

245

246

71. 437 - ' Decreto de 24 de novembro de
1972 - Aprova
tabela .díscrímínatíva de cargos em comissão e funções
gratíffcadas integrantes do
Quadr.o de Pessoal do Ministério .das Minas e Energia, e
dá outras
providências.Publicado no D. O. de 27 e
reto no de 30-11-72
71.438 - Decreto de 27 de novembro de 1972 - Autoriza
o funcionamento dos Cursos
de Pedagogia, Letras e Estudos Sociais da Faculdade
de Filosofia, Ciências e Letras "Geraldo Rezende"
Suzana - SP. - Publicado
no D. o. de 28-11-72
71 .439 - Decreto de 27 de novembro de 1972 - Autoriza
o funcionamento dos Cursos
de Licenciatura de 1ÇI grau
em Ciências e
Licenciatura

250

251

252
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Págs.
de 19 e 21? graus de Estudos
Sociais na Faculdade de Filosofia Ciências
e
Letras
"Profe~sor José Augusto Vieira". - Publicado no D. Q.
de 28-11-72
"71.440 - Decreto de 27 de novembro de 1972 - Autoriza
o funcionamento da Faculdade de Administração e Financas de Machado, Estado
de Minas Gerais. - Publicado no D. O. de 28-11-72 ..
"71.441 -..,. Decreto de 27 de novembro de 1972 - Autoriza
o funcionamento do Curso de
Estudos Sociais - habilitação
em Educação Moral e Cívica
a ser ministrado na Faculdade de Filosofia, Ciências e
Letras de Mogi das Cruzes.
- Publicado no D. O. de 28
de novembro de 1972
"71 .442 - Decreto de 27 dê novembro de 1972 - Torna sem
efeito a inclusão de cargos
na extinta Superintendência
do Plano de Valorização da
Amazônia no então Ministério da Guerra, e dá outras
providências. -..,. publicado .no
D. O. de 23-11-72
"71.443 - Decreto de 27 de novembro de 1972 -- Altera o
Decreto nv 70.7-69, de 27 de
julho de 1972, que alterou o
Decreto nc 65.647, de 27 de
outubro de 1969,
retificado
pelo Decreto nv 66.285, de2
de março de 1970, que aprovou o .enquadramento do pessoal beneficiado pelo parágrafo único do art. 23 da Leí
nv 4.069, de 11 de junho de
19-62, da extinta Comissão do
Vale do São Francisco, e dá
outras providências. Publicado no D. O. de 28-11~72
'71. 444 ~ Decreto de 27 de novembro de 1972 -..,. Aproveita,
no Quadro de Pessoal do Minístérto da Agricultura, servidores em disponibilidade e
dá outras providências. Publicado no D. O. de 28 de
novembro de 1972
71.445 - Decreto de 27 de novembro de 1972 - Declara de
utilidade pública,
para fins
de desapropriação, - O· imóvel

253

253

253

254

254

255

que menciona, necessário ao
Ministério do Exército.
Publicado no D. O. de 28 de
novembro de 1972
'. . .
71.446 _- Decreto de 29 de novembro de 1972 Cancela
autorização para funcionamento no Brasil do Great
American Insurance Comparry . Publicado no D. O.
de 30 e reto no de 15 de dezembro de 1972
~..
71.447 - Decreto de 30 de novembro de 1972 - Abre ao
Ministério do Trabalho e Pre..
vidência Social o crédito suplementar de Ors 4.812.500.00,
para reforço
de
dotações
consignadas no vigente Orçamento. - Publicado no D. O.
de 1 e reto no de 7-12-72 ..
71.448 - Decreto de 1 de dezembro de 1972 Abre ao
Ministério da Educação 8
Cultura o crédito suplemen-:
tar de c-s 58.601. 200,00, para
reforço de dotações consigna..
das no vigente Orçamento. -..,.
Publicado no D.O. de 4 e retificado no de 13-12-72
71.449 - Decreto de 1 de dezembro de 1972 Abre ao
Governo-do Distrito Federal o'
crédito, suplementar de .... '.,;
CrS 60.000.00-0,00 para reforço
de dotações .consígnadas no
vigente Orçamento. - Publicado no D,O. de 1 e reüü,.. ·
cadovnc de 7-12-72 ..... '...
7"1.450 - Recreto de 1 de de-:
zembro de 1972 - Abre ao Minístérto-das Minas e Energia,
em favor
do Departamento
Nacional de Aguas e Energia
Elétrica; o crédito suplementar de Cr$ 300.000,00, para o'
reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento. Publicado no D.O. de 1.,.12-72
71.451 - Decreto de 1 de dezembro de 1972 - Abre ao Ministério' das Minas e Energia
em favor do Gabinete do Ministro,' o crédito suplementar
de crs 3.452.000,00, para reforço de dotações consignadas
no vigente Orçamento. - Publicado no D,O. de 1 e retificado no de 7-12-72
'-'.
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256

256

258
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blicado no D.a. de 1 e retificado no de 7-12-72
71.453 - Decreto de 1 de dezembro de 1972 - Abre ao Ministério da Fazenda em favor
de diversas unidades o crédito
suplementar de c-s 540. GOO.OO,
para reforço de dotações consignadas no vigente Orça-

reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento.
- Publicado no D.O. de 1 e
retificado no de 6-12-72 ....

270

de 1-12-72 ..................•
71.454 - Decreto de 1 de dezembro de 1972 - Abre ao Ministério do Interior - Secretaria-Geral - Entidades Su-

272

pervisionadas, o crédito suplementar

de

c-s

6.400.000,00

para reforço de dotações consignadas no vigente Orça-

mento. - Publicado no D.C.
de 1 e retificado no de 7
e 14-12-72

272

Decreto de 1 de dezembro de .1972 - Abre ao Ministério dos Transportes, em

71.455 -

favor da Secretaria-Geral Entidades Supervisionadas, o
crédito suplementar de
.
Cr$ 7.271.{)OQ,00, para reforço
de dotações
consignadas no
vigente Orçamento. - Publi.c edo no D.O. de 1 e retificado no de 7-12-72 ...•....••
'11.456 - Decreto de 1 de dezembro de 1972 - Abre ao Ministério da Marinha, em favor
da Secretaria Geral da Marinha e Tribunal Marftimo, Q
crédito suplementar de
.
Cr$ 395.662.900,00, para reforço de dotações consignadas
no vigente Orçamento. - Publicado no tso. de 1-12-72 ..
71.457 - Decreto de 1 de dezembro de 1972 - Abre à Justiça do Distrito Federal e dos
Territórios e a Encargos Fi:nanceíros da União com os
Estados, Distrito Federal e
Municípios Recursos sob
Supervisão do Ministério da
Fazenda o crédito suplemen-

274

276

Decreto de 1 de dezembro de 1972 - Abre ao Ministério dos Transportes, em
favor da Secretaria Geral Entidades Supervisionadas, o
crédito suplementar de
.
Cr$ 220.976.500,00, para reforço de dotação consignada
no vigente Orçamento. - Publicado no D,O. de 1 e retificado no de 7-12-72

278

71.458 -

Publicado no D.a.

mento. -

Págs.

tar de Cr$ 40.836.800,00 para

71.452 - Decreto de 1 de dezembro de 1972 - Abre ao Ministério da Aeronáutica, o crédito suplementar de
.
Cr$ 254.167.000,00, para reforço de dotações consignadas
no vigente Orçamento. - Pu-

71. 459 - Decreto de 1 de dezembro de 1972 - Abre a diversos órgãos o crédito suplementar de ors 106.110.000,00
para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento. - Publicado no D.O.
de 1-12-72
71.460 - Decreto de 1 de dezembro de 1972 - Abre ao Ministério da Educação e Cultura
o crédito suplementar de ....
Cr$ 119.160.800,00, para reforço de dotações consignadas
no vigente Orçamento. - Publicado no D.O. de 4 e retificado no de 13-12-72
71.461 - Decreto de 1 de dezembro de 1972 - Abre ao Ministério dos Transportes, em
favor da Secretaria Geral Entidades Supervisionadas, o
crédito suplementar de
.
Cr$ 17.713.500,00,
para reforço de dotações consignadas
no vigente Orçamento. - Publicado no D.O. de 1 e retificado no de 7 -12-72
71.462 - Decreto de 1 de dezembro de 1972 - Abre ao Ministério dos
TransportesEntidades Supervisionadas, em
favor do Departamento Nacional de Entradas de Rodagem, o crédito suplementar de
c-s 47.647.500,00, para reforço
de dotações consignadas no
vigente Orçamento.
- Publicado no D.a. de 1-12-72 ..
71.463 -- Decreto de 1 de dezembro de 1972 - Abre ao Ministério dos Transportes, em
favor da Secretaria Geral Entidades Supervisionadas, o

280

281

282

289

290

.XXV
Págs
crédito suplementar de
.
Cr$ 55.000.0üO,CO, para reforço
de dotações consignadas no
vigente Orçamento. - Publicado no D.a. de 1-12-72
71.464 - Decreto de 1 de dezembro de
1972 - Outorga.
concessão à Univer-sidade Federal do Rio Grande do Norte
para. estabelecer na. cidade de
Natal, Estado do Rio Grande
da Norte, uma estação ele I'8.díodífusâo de sons e imagens
(televisão), com fins exclusivamente educativos. - Publicado no Ir.O, de 4-12-72 ....
71.465 - Decreto de 1 de dezembro de 1972 Confisca
bem do
cidadão Germano
Brum Mugarte, domiciliado no
Estado do Paraná, para a reparação de danos causadDS ~o
patrimônio público e dá outras providências. - Publicados no n.o. de 1-12-72
.

292

293

71. 466 - Decreto de 1 de dezembro de 1972 - Confisca

bens dos Senhores Mauro
Villar Furtado e Samuel da.

Rocha Monteiro, domiciliados

o primeiro no Estado do Pará
e o segundo
no Estado da.
Guanabara, para a reparação
de danos causados ao patrimônio público, e dá outras
providências. - Publicado no
D.O. de 1-12-72
.

293

Decreto de 1 de de1972 - Regulamenta o item TI do artigo 6"
da Lei nv 5.754, de 3 de dezembro de 1971, e dá outras
providências. - Publicado no
D.O. de 1-12-72
.

296

71.472 - Decreto de 4 de dezembro de 1972 - Declara de
utilidade pública e interesse
social, para fins de desapropriação pelo Departamento
Nacional de Obras Contra as
Secas, área de terreno necessária à .amplíaçâo do. Projeto
de Irrigação do Açude Público
SUMft,
no município do
raíba, - Publicado no D.O.
de 5..12-72

296

perior Tribunal Milita! e Au-

71. 468 - Decreto de 4 de dezembro de 1972 Concede
reconhecimento ao Curso de

Administração de Empresas da
Administração
de Ribeirão

Publicado no D. O .

de 5 de dezembro de 1972 ..
71.469 - Decreto de 4 de dezembro de J.972 - Concede
reconhecimento ao Curso de
Administração de Empresas da
Faculdade de Ciências Econômicas de São Paulo - SP.

295

71.471 - Decreto de 4. de dezembro de 1972 - Concede teconhecimento dos Cursos de
Ciências Econômicas e Administração de Empresas da Faculdade de Ciências Econômtcas, Contábeis e de Administração de Empresas - Piracicaba. - S. P. - Publicado
no D.O. de 5-12-72

71.473 - Decreto de 4 de dezembro de 1972 - Abre a JlL3tiça Militar em favor do Su-

zembro de

Preto. -

295

71.470 - Decreto de 4 de dezembro de 1972 - Autoriza o
funcionamento do Curso dê
Psicologia
(licenciatura)
e
Curso de Comunlcaçôes (modalidades: Jornalismo, Relações Públicas, Publicidade e
Propaganda) da Paculdade de
Filosofia Ciências e Letras do
Jnsttttuo
Cultural
Newton
Paiva Ferreira. - Publicada
no D.a. de 5-12-72
"...

mesmo nome, Estado da Pa-

71.467 -

Faculdade de
de
Empresas

- Publicado no D.O. de 5 de
dezembro de 1972

295

ditoria da Justiça Militar o
crédito suplementar de
Crs 8.000.000,00.
para reforço de dotações consignadas.
no vigente Orçamento. - Publicado no o.o. de 5 e retificado no de 18-12-72
71.474 - Decreto de 4 de dezembro de 1972 - Abre B.Q Ministério das Comunicações o
crédito suplementar de
.
crs 344.000,00 para reforço
de dotações consignadas no
vigente Orçamento. - Publicado no o.o. de 5-12-72..
71. 475 - Decreto de 4 de dezembro de 1972 - Abre ao
Ministério das Comunicações,

2!}S
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Págs.
em favor de diversas unidades orçamentárias ,0 crédito
suplementar de
.
Cr$ 2.535.000,00, para reforço
de dotações consignadas no víg-ente Orçamento. - Publícada no D.a. de 5-12-72 .. '.
71.476 - Decreto de 4 de dezembro de 1972 Abre ao
Ministério da Justiça, em f11.vor do Ministério Público do
Distrito Federal
e Territórios, o crédito suplementar -íe
Cr$ 160.800,00, para reforço
de dotações consignadas no vi-

gente Orçamento. -

297

Publi-

cado do D.a. de 5-12-72 ....

299

71.477 - Decreto de 4 de dezembro de 1972 Abre ao

Ministério da Justiça, em favor do Conselho Penitenciário 'Federal e Departamento
de Polícia Federal, o crédito
'suplementar de Cr$ 185.000,00,
para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamenta. - Publicado no D.O.
de 5-12-72
~-.......
71.478- Decreto de 4 de dezembro de 1972 - Abre ao
MinjBtéria da Indústria _e do
Comercio o crédito suplementar _"de Cr$ 205.000,00, para
reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento. Publicado no D.O. de 5 de
dezembro de 1972
71.479 - Decreto de 4 de dezembro de 1972 --'- Abre ao
Ministério da Justiça, em favor do Ministério
Público
junto à Justiça do 'I'rabalho
e Departamento de Polícia
Federal, o crédito suplementar
de Crg 8.728.900,00 .para reforço de dotações consignadas
no vigente Orçamento. --,--. Publicado no D.a. de 5-12-72 ..
71.480 - Decreto de 4 de dezembro de 1972 Abre ao
Ministério do Trabalho e Previdência Social em favor da
Fundação de Assistência aos
Garimpeiros o crédito suplementar de Crâ 450.000,00, para
reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento. -Publicado no D.O. de 5-12-72
71.481 - Decreto de 4 de dezembro de 1972 Abre ao

Ministério da Indústria e do
Comércio, em favor de diversa
unidades, o crédito suplementar de Cr$ 150.000,00, para reforço de dotações consignadas
no vigente Orçamento. - Publicado no D.O. de 5-12-72
71.482 - Decreto de 4 ele dezembro de 1972 - Abre B..O
Ministério da Saúde em favor de diversas Unidades o
crédito suplementar de ....
Cr$ 39.621.500,00 para reforço de dotações consignadas
no vigente Orçamento.
Publicado no D.O. de 5-12-72
Decreto de 4 de dezembro de 1972 - Abre a Encargos Gerais da União o credito suplementar de
.
Crê 29.818.500,00 para reforço
de dotação consignada no vigente Orçamento. - Publícadono DO, de 5-12-72 ....

304

305

71.483 -

Decreto de 4 de dezembro de 1972 - Abre ao
Ministério da Agricultura o
crédito suplementar de
.
Cr$ 5.036.500,00, para reforço
de .dotações
consignadas no
vigente Orçamento. - Publicado no D.a. de 5 e retlrícado.no de 18-12-72
71.485 ---,--. Decreto de 4 de dezmebro de 1972 Abre ao
Ministério
da Educação
e
Cultura - Entidades Supervisionadas o crédito suplementar de Cr$ 175.000,00, para
reforço de dotação consignada no vigente Orçamento.
- Publicado no D.a. de 5 de
-dezembro de 1972

311

71.484 -

300

301

~

de 18-12-72

303

328

Decreto de 4 de dezembro de 1972 - Abre ao
Ministério das Comunicações
em favor da Secretaria Geral
Entidades Supervisionadas. o crédito suplementar de
Cr$ 65."í28.1CO,OO para reforço
de dotações consignadas no vigente .orçamento , - Publicado
no D.a. de 5 e retificado no

71. 486
3'02

311

71.487- Decreto de 4 de de-

zembro de 1972 - Abre ao
Ministério das Comumcaçôes

328

XXVII

íNDICE

Págs.
_ Entidades gupervísionadas,
em" favor da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos,
o crédito suplementar de ....
crs 4.6-06.500,00 para reforço
de dotações consignadas no
vigente Orçamento. - Publicado no D.a. de 5-12-72 ....
'71. 488 - Decreto de 4 de dezembro de 1972 - Abre ao
Ministério das Comunicações,
em favor da Secretaria Geral
- Entidades Supervisionadas,
o crédito suplementar de ....
eis 10.000. QOO,ü'Ü, para reforço
de dotações conslgriadas :"10
vigente orçamento - Publicado no D.a. de 5-12-72 .....
71. 489 - Decreto de 4 de dezembro de 1972 Abre ao
Ministério do Interior, em favor da Fundação do Indio FUNAI, o crédito suplementar
de Cr$ 1. 727 . aOO,OO,para reforço de dotações consignadas
no vigente Orçamento. - Publicado no D.a. de 5-12-72 ..
71.49G - Decreto de 4 de dezembro de 1972 - Abre a Encargos Gerais da União - Recursos .sob Supervisão do Ministério do Planejamento e
Coordenação Geral e Fundo de
Desenvolvimento de Areas Estratégicas o crédito suplemenhentar de Cr$ 266.390.000,00
para reforço de -dotações consignadas no
vigente Orçamenta. - Publicado no D.a.
de 5 e retificado no de 11 de
dezembro de 1972
~ Decreta de 4 de dezembro de 1972 - Abre ao
Ministério das Minas e Enermenta Nacional da Produção
Mineral e Recursos sob Supervisão do Ministério das Minas e -Energia, o crédito suplementa-r de
.
Cr$ 25.ÜOO.OOO,OO, para reforço
de dotação consignada no vigente Orçamento. Publicado no D.a. de 5-12-72 ....

330

331

331

Págs.
3. 474. 70D,00, para reforço

de dotações consignadas no
vigente Orçamento. - Publicado no D.C. de 5-12-72 ....
71.493 - -Decreto de 4 de dezembro de 1972 Abre ao
Ministério da Aeronáutica o
crédito suplementar de
.
crs 10.500. 000,00, para reforç,?, de dotações consignadas no
vigente Orçamento. - Publicado no D.a. de 5-12-72 ....
71.494 - Decreto de 4 de dezembro de 1972 - Abre em
favor de
diversos órgãos o
crédito suplementar de ... , ..
ors 199.558.300,00, para reforço de dotações consignadas
no vigente Orçamento.
Publicado no DO, de 5 e retificado no de 18-12-72
71.495 - Decreto de 5 de dezembro de 1972 - Dispõe sobre
assinatura de
CartasPatentes de Capitães e Oficiais Subalternos do Exército.
- Publicado no D.a. de 6 de
dezembro de 1972
17.496 - Decreto de 5 de dezembro de 1972 - Autoriza
cessão; sob a forma de utilidade gratuita, de terreno que
menciona, situado em Pouso
. Alegre, no Estado de Minas
Gerais. - Publicado no D.a.
ele 6-12-72
71. 497 - Decreto de 5 de dezembro de 1972 - Inclui, na

3'33

"71. 491

71.492 - Decreto de 4 de dezembro de 1972 - Abre ao
Ministério das Minas e Energia. em favor de diversas unidades orçamentárias, o crédito suplementar de
.

c-s

334

Parte Especial do Quadro de
Pessoal da Superintendência
do Desenvolvimento da Pesca
(SUSEPE), cargos de professores de ensino elementar, com
os respectivos ocupantes, retifica as
relações nominais
anexas aos Decretos números
64.172, de 6-3-69, 69.374, ne
19 de outubro de 1971 e 70.298,
de 20 de março de 1972, e dá
outras providências. - Publicado no D.a. de 6-12-72 ....
71 .498 - Decreto de 5 de dezembro de 1972 - Define como
beneficiários do
Programa
instituido pela Lei Complementar no 11, de 25 de maio
de 1Q71, os pescadores, nas
condições que menciona e dá
cada no D'D, de 6-12-72 ....
outras providências. - Publí-
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71.499 - Decreto de 5 de dezembro de 1972 - Abre à Presidência da- República, em IaVO).· do Conselho Nacional de
Pesquisas, o crédito suplementar de

Cr$

311.&CJ.D,OO,

para

reforço de dotações consignada-s no vigente Orçamento.
- Publicado no D.O. de 6 de
dezembro de í972

71. 500 -

342

Decreto de 5 de de-

z-embro de 1972 -

Dispõe so-

bre o Conselho de Disciplina
e dá outras providências.
Publicado no D.O. de 12 e ;:etlficado no de 15-12-72 ....
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71.501 - Decreto de 5 de dezembro de 1972 - Abre ao Ministério das Minas e Energia,
em favor da Secretaria-Geral
Entidades Supervisionadas. o crédito suplementar de
Cr$ 5.436.000,00, para reforço
de dotações consignadas no vigente Orçamento. Publicado no D. O. de 6-12-72 ..
71.502 - Decreto de 5 de dezembro de 1972 - Abre ao Ministério do Trabalho e Previdência Social o crédito suplementar de Cr$ 23.449.500,00, para
reforço _de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no D. O. de 6 de
dezembro de 1972
71. 503 - Decreto de 5 de dezembro de 1972 - Autoriza a con'tratação de operações de credito externo para financiamento das obras do Aeroporto
Internacional de Manaus. e dá
outras providências. - Publicado no D.O. de 6 de dezembro de 1972
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71.505 - ri-ereto de 7 de dezembro de 1972 - Autoriza o funcionamento elos cursos de
Ciências Contábeis e de Administração. da Faculdade de

Pã"'s
"

71.507 - Decreto de 7 de dezembro de 1972 - Transforma o
Consulado Honorário do Brasil
em Guayaramlrim em ConsuJado Privativo e extdngüe o
Consulado Privativo do Brasil
em Paysandu. - Publicado no
D. O. de 7 de dezembro de
1972
,............
345
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71. 504 - Decreto de 6 de dezembro de 1972 - Concede autorização às firmas Arthur Levy

Boat Servíce. Ine. e Arthur
Levy do Brasil Ltda. para-operarem no mar territorial do
Brasil, com a embarcação
"Gulf Sea Horse", de nacionalidade norte-americana. a
servíco da Petrobrás. - Publícado no D. O. de 7 de dez-embro de 1912

Ciências contábeis e de Admtnístração "Guerreiro Britto",
da Sociedade Universitária
Professor Nuno Lísbôa. Estado
da Guanabara. - Publicado
no D. O. de 7 de dezembro de
1972
o.....
71.506 - Decreto de 7 de dezembro de 1972 -- Autortza o funcionamento da Faculdade de
Economia São Luiz. mantida
pela Sociedade Brasileira de
Educação. com sede na cidade
de São Paulo, Estado de 88,0
Paulo. - Publicado no D. O.
de 7 di'! dezembro de 1972 ....
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71.508 - Decreto de 7 de dezembro de 1972 - Torna sem efeito aproveitamento de disponível na Universidade Federa!
da Bahia e cassa a disponibilidade do mesmo. - Publicado no D. O. de 7 de novembro de 1972
71.509 - Decreto de 7 de dezembro de 1972 - Dispõe sobre a
Comissão de Comércio com a
Europa Oriental - CQLESTE.
- Publicado no D. O. de 11 e
retiricado no de 15 de dezembro de 1972
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71.510 - Decreto de 7 de dezembro de 1972 - Confisca bens
do cidadão Isaac Mariz Nobre,
domicUiado no Estado da Paraíba, para a reparação de danos causados ao patrimônio
público, e dá outras providências. - Publicado no D. O.
de 11 de dezembro de 1972 ..
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71.511 - Decreto de 7 de dezembro de 1972 - Aprova o Regulamento para os Hospitais Navais. - Publicado no D.· O.
de 11 de dezembro de 1972 ....
71.512 - Decreto de 7 de dezembro de 1972 - Torna sem efeito aproveitamento de disponível no Ministério da. Marinha
e cassa a disponibilidade do
mesmo. - Publicado 110 D. O.
de 11 de dezembro de 1972 ...
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71. 513 - Decret-o de 11 de dezembro de 1972 - A..utorlZa o
funcionamento da Faculdade
de Ciências Humanas e Exatas da Organização 'I'atuapecase de Educação e Cultura
__ 'j'atuapé ~ São Paulo. publicado no D. O. de 11 de
dezembro de 1972
71.514 ~ Decreto de 11 de dezembro de 1972 - Autoriza o
tuncíonamento da Faculdade
de Educação Física de Mogi
das Cruzes. São Paulo. - Publicado no D. O. de 12 de dezembro de 1972
71.515 - Decreto de 11 de dezembro de 1972 - Autoriza o
funcionamento da Faculdade
de Administração da Fundacão Armando Álvares Penteado - São Paulo - SP. - Publicado no D. O. de 12 de dezembro de 1972 ......•.......
71. 516 - Decreto de 11 de dezembro de 1972 - Autoriza o
funcionamento da Faculdade
Paulista de Serviço Social. São
Caetano do Sul. - Publicado
no D. O. de 12 de dezembro
de 1972
71.517 - Decreto de 11 de dezembro de 1972 - Concede a
Ibramar Mármore Limitada o
direito de lavrar mármore e
calcita no município de Cachoeíro do Itapemirlm, Estado
do Espírito Santo. - Publicado no D. O. de 12 de dezembro de 1972
71.518 - Decreto de 11 de dezembro de 1972 ~ Concede à
Companhia Siderúrgica
de
Mogt das Cruzes ~ COSIM o
direito de lavrar minério de
ferro no municípto de Nova
Lima, Estado de Minas Gerais. ~ Publicado no D. a. de
12 de dezembro de 1972 ....
71. 519 - Decreto de 11 de dezembro de 1972 - Concede à
Mineração Abel S. A. o direito
de lavrar areia quartzosa no
município de Peruíbe. Estado
de São Paulo. - Publicado no
D. O, de 13 de dezembro de
1972
71. 520 - Decreto de 11 d~ dezembro de 1972 Concede
a Míneraçâc Irapuru Ltda. o
direito de lavrar calcário no

Município de Castro, Estado
do Paraná. - Publicado no
D. a. de 12 de dezembro de
1972
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71.521 - Decreto dp. 11 de dezembro de 1972 - Concede à
Mineração Abel S.A. o direito
de lavrar areia quartzosa no
município de Peruíbe. Estado
de São Paulo. - Publicado no
D. O. de 12 de dezembro de
,......
1972
71.522 - Decreto de 11 de dezembro de 1972 - Estabelece
novas datas para promoções de
graduados no Exército e dá
outras providências. - Publicado no D.a, de 12 de dezembro de 1972
71.523 - Decreto de 11 de dezembrode 1972 ~ Prorroga o
prazo para a execução dos serviços concernentes aos registros públicos regulados pelo
Decreto-lei nv 1. 000, de 21
de outubro de 1969. - Publicado no D. O. de 12 de dezembro de 1972
71. 524 - Decreto de 12 de dezembro de 1972 - Concede reconhecimento da Faculdade
de Química Industrial, de Ribeirão Preto, São Paulo,
Publicado no D. O. dp. 13 de
dezembro de 1972 ... _.... '
71. 525 - Decreto de 12 de dezembro de 1972 - Autoriza o
funcionamento da Faculdade
de .Administração e Ciências
Contábeis "I'ibiriçá", (SP), Publicado no D. O. de 13 de
dezembro de 1972
71. 526 - Decreto de 1.2 de dezembro de 19'j2 - Concede reconhecimento da Faculdade de
Ciências Econômicas e Contábeis de Sanb'Ana do Livramento. - Publicado no D. Q.
dp. 14 de dezembro de 1972 ..
71. 527 - Decreto de 12 de dezembro de 1972 - Concede reconhecimento do Curso de Licenciatura em Ciências, da
Faculdade de Filosofia, Cíênelas e Letras de Marília, Estado de São Paulo. - Publicado no D.a. de 13 de dezembro de 1972 _....... . . . .
71.528 - Decreto de 12 de dezembro de 1972
Retifica o
enquadramento de servidores
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do Ministério do Exército amparados pelo parágrafo único,
do artigo 23 da Lei nv 4.069, de
11 de junho de 1962. - Publicado no D. O. de 13 de dezembro de 1972
71. 529 - Decreto de 12 de debro de 1972 - Rtifica o artiBo 19, do Decreto nv 68.662, de
24 de maio de 1971. - Publicado no D. O. de 13 de dezembro de 1972
71.-530 - Decreto de 12 de dezembro de 1972 - Concede à
S.A. Indústrias Votorantim o
direito de lavrar calcário no
Estado de São Paulo. - Publicado no D. O. de 13 de dezembro de 1972
71.531 - Decreto de 12 de dezembro de 1972 - Torna sem
efeito a cassação da disponibilidade de vários servidores do

368
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Decreto de 13 de dezembro de 1972 - Autoriza a
contratação de empréstimo em
moeda estrangeira. para o fim
que menciona e dá outras pro-

71.536 -

de 1972
71.538 - Decreto de 13 de dezembro de 1972 - Retifica os
Decretos nva. 51.907. de 19 de
abril de 1963.
55.280, de 22
de dezembro de 1964, com as
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Departamento Nacional de
Obras Contra as Secas. - Pu-

blicado no D. O. de 13 de dezembro de 1972 ..... . . . .. . .
71.532 - Decreto de 12 de dezembro de 1972 - Muda a sede
de Organizações Militares e dá
outras providências. - Publicado no D. O. de 13 de dezembro de 1972
71.533 - Decreto de 12 de dezembro de 1972 Regulamenta as férias e outros afastamentos totais do serviço,
previstos no Estatuto dos Militares. - Publicado no D. O.
de 12 de dezembro de 1972 ..
71.534. - Decreto de 12 de dezembro de 1972,- Dispõe sobre
a estrutura, funcionamento e
competência do Ministério das
Relações Exteriores, e dá outras providências, Publicado no D. O. de 13 e retificado no de 20 de dezembro
de 1972
71.535 - De-ereto de 13 de dezembro de 1972 - Dispõe sobre a progressão funcional na
carreira de Diplomata, - Publicado no D. O. de 14 de dezembro de 1972

Págs .

dêncías . - Publicado no D. O.
de 14 de dezembro de 1972
71.537 .,.- Decreto dp. 13 de dezembro de 1972 - Autoriza a
contratação de empréstimo em
moeda estrangeira, para o fim
que menciona. e dá outras providências, Publicado no
D. O. de 14 de dezembro

alterações
posteriores,
que
aprovaram o Quadro de Pessoal do extinto Departamento dos Correios e Telégrafos,
e dá outras providências. Publicado no D. O. de 14 e
retificado no de 21 de dezembro de 1972
Decreto de 13 de dezembro de 1972 - Concede à
Mineração Sebevi Ltda. o direito de lavrar feldspato, cauIim e quartzo no município de
Monte Sião. Estado de Minas
Grads , - Publicado no D. O.
de 14 de dezembro de 1972..
71.540 - Decreto de 13 de dezembro de 1972 - Altera dispositivo do Decreto nv 57.814,
de 15 de fevereiro dp, 1966. modificado pelo Decreto nv 70.239,
de 6 de março de 1972. que
fixa a composição da Delegação Brasileira na Comissão
Mista Executora do Acordo
Brasil-Estados Unidos sobre
Serviços Cartográficos. define
sua vinculação com órgãos do
Governo Brasileiro e dá outras
providências. - Publicado no
D. O. de 14 de dezembro de
1972

380

71. 539 -

370

371

371

Decreto de 14 de dezembro de 1972 - Publica os
índices de atualização monetária dos salários dos últimos
24 (vintp, e quatro) meses, na
forma estabelecida na Lei número 5.451. de 12 de junho
de 1968, e dá outras providências. - Publicado no D. O. de
21 de dezembro de 1972 ....
71.542 - Decreto de 14 de dezembro de 1972 - Declara de
utilidade pública as instituições que menciona - Publí-
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Pága,
cado no D. O. de 15 de dezembro de 1972

383

Decreto dr'; 14 de dezembro de 1972 - Cancela autorização para funcionamento
no Brasil da Phoenix Assurance Lornpany Límíted , - .e-ublícado no D. a. de 15 dezembro de 1972 .. . . . . . . . . . .

384

71.'543 -

Decreto de 14 de dezembro de 19'12 - Cancela autorização para funcionamento
no Brasil da "A Suíssa" S. A. de Seguros Gerais. publicado no D. a. de 15 de
dezembro de 1972 ..... . . . .

384

Decreto de 15 de dezembro de 1972 - Aprova as
Tabelas de Etapas. de Complementos da Ração Comum e
ouantitanvo das Rações Operacionais das Forças Armadas,
para o primeiro semestre de
de 1973, e dá outras providências. - Publicado no D.a. de
18 de dezembro de 1972......

384

71.544 -

71. 545 -

Decreto de 15 de dezembro de 1972 - Retifica o
Decreto n? 71.463. de 11} de
dezembro de 1972. que abre ao
Ministério dos Transportes. em
favor da Secretaria-Geral Entidades Supervisionadas, o
crédito suplementar de ....
Cr$ 55.000.000,00. Publicado no D. a. de 15 e retificado no de 28 de dezembro
de 1972

388

Decreto de 15 de dezembro de 19n Abre ao
Ministério dOS Transportes. em
favor da Secretaria-Geral Entidades Supervisionadas, o
crédito suplementar de
.
crs 5.277.000,00, para reforço
de dotações consignadas no vigente Orçamento. - Publicado no D. O. de 15 de dezembro de 1972

388

Decreto de 15 de dezembro de 1972 - Retifica o
Decreto nv 71.501, de 5 de dezembro dp. 1972, que abre ao
Ministério das Minas e Energia em favor da SecretariaGeral - Entidades Supervisionadas, o crédito suplementar
de Cr$ 5.436.000,00. - Publicado no D. a. de 15 de dezembro de 1972

389

71. 546 -

71.547 -

71. 548 -
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Decreto de 15 de dezembro de 1972 - Abre ao Mt'nístérto dos Transportes, em
favor de diversas unidades Orçamentárias, o crédito suplementar no valor de .,
.
Cr$ 1.532.000.00, para reforço
de dotações consignadas no vigente Orçamento. Publi-:
cada no D. a. de 15 de dezembro de 1972 ...... . . . . . . .. ..
390
71.550 - Decreto de 15 de dezembro de 1972 - Abre aos
Ministérios do Planejamento
e Coordenação Geral e Fazenda, o crédito suplementar
de Cr$ 45.222.560,üO, para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento.
- Publicado no D. O. de 15
e retificado no de 28-12-72 .. 391
71. 551 - Decreto de 15 de dezembro de 1972 - Abre ao Ministério do Planejamento e
Coordenação Geral Entidades Supervisionadas, o crédito suplementar de .....
Cr$ 2 A05. 000,00, para reterço de dotação consígnadn no
vigente orçamento. --..:. Publicado no D.a. de 15-12-"72 393
71.552 - Decreto de 15 de dezembro de 1972 - Abre à Câmara dos Deputados o créuíto suplementar de
.
Cr$ 8.850.000,00 para reforço de dotações consignadas
no vigente Orçamento. - Publicado no D. O. de 15 e 1'8tífícado no de 28-12-72 ....
394
71.553 - Decreto de 15 de dezembro de 1972 - Abre ao
Ministério da Educação e Cultura em favor da SecretariaGeral - Entidades Bupervistonadas o crédito suplementar de Cr$ 160.388.500,00, para
reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento. Publicado no D· O. de 15 e retificado no D.a. de 28-12-72 39!5,
72.554 - Decreto de 15 de dezembro de 1972 - Abre ao Ministério das Relações Exteriores o crédito suplementar
de Cr$ 5.250.000,00, para roforço de dotações coneígnadas
no vigente Orçamento. - Publicado no D. a. de 15-12-72 396
71. 555 - Decreto de 15 de dezembro de 1972 - Abre em ra71.549 -
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vigente Orçamento. - Publicado no D.a. de 15-12-72 ..
71. 556 - Decreto de 15 de dezembro de 1972 - Abre à Presldêncta da República e ao
Mínístéríc da Justiça, o crédito suplementar de ...•....
Cr$ 1.862. '700.00, para rcrorco de dotações consignadas ao
vigente Orçamento - Publicado no D. O. de 15-12-72 ..
71.557 - Decreto de 15 de dezembro ele 1972 Abre ao
Mínístérto dos Transportes,
em favor do Departamento
Nacional de Estradas de Rodagem, o crédito suplementar
de Crs 44.955.000,00 para reforço de dotações consignadas
no vigente Orçamento. - Publicado no D.a. de 15-12-72
71 . 558 - Decreto de 15 de dezembro de 1972 - Abre ao Ministério do Planejamento c
Coordenação Geral em favor da secretane-oereí
Entidades Supervísíonadas, o
crédito suplementar de .....
eis 3.463.500,00, para retorço de dotações consignadas no
vigente Orçamento - Publicado no D.a. de 15-12-72 ..
71.559 - Decreto de 15 de dezembro de 1972 - Abre ao
Ministério da Agricultura o
crédito suplementar de ., ..
Crê 35.150.000,00, para reterco de dotações consignadas no
vigente Orçamento. - Puhltcado no D. O. de 15 e retificado no de 29-12-72 .. ,.....
71.560 - Decreto de 15 de dezembro de 1972 - Abre ao !\.!1nístérro dos Transportes, em
favor da Secretaria-Geral Entidades Bupervisíonadas, o
crédito suplementar de
.
Cr$ 23.811. 600,00, para tef'orço de dotações consignadas no
vigente Orçamento. - Ptthllcado no Ir.O, de 18-12-72..
71.561 - Decreto de 15 de dezembro de 1972 - Abre ao
Ministério dos Transportes,
em favor da secretaria-Gera!
- Entidades Supervisionadas.
o crédito suplementar de ..

Págs,.

era

vor de diversos órgãos o ...
dito suplementar de
.
crs 20.856.500,00, para reforço de dotações consignadas no

20.000. ÜOO,OO, para reforço de dotação consígnada
no vigente Orçamento. - Publicado no D.O. de 18-12-72.
397
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404
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Decreto de 15 de dezembro de 1972 - Retifica o
Decreto nv 71. 488, de 4 de dezembro de 1972. que abre ao
Ministério das Comunicações,
em favor da Secretaria-Geral
- Entidades Supervisionadas,
o crédito suplementar de ....
Crg 10.000.000,00. ~ PubhC8.àO no D.a. de 18-12-72 ..
71.563 - Decreto de 15 de (lezembro de 1972 - Abre ao JVSlnístério na tãducação e ':;'J1tura o crédito suplementar ele
Cr$ 12.551.300,'ÜQ pa-ra reforço de dotações consígnauas
no
vigente
OrçamentoPublicado no D.O. de 18 de
dezembro de 1972 , ..... . . .
71.564 - Decreto de 15 de dezembro de 1972 - Abre a Encargos Gerais da União - Recursos sob Supervisão do :v.Iinistério do Planejamento e
Coordenação Geral o crédito
suplementar de " .... , .. " ...
2.059,700,00 para reforço de
dotação consignada no vrgen-

te Orçamento
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71. 562 -

-

410

411

Publicado

no D.a. de 18-12-72
71.565 - Decreto de 15 de dezembro de 1972 - Abre ao
Ministério da Educação e Cuttura em favor do Departamento de Assuntos Untversltartos - Entidades Supervtsíonadas, o crédito suplementar de Cr$ 10.808.800,00, para
reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento. Publicado no D. O. de 13 e retificado no de 28-12-72 ....
71.566 - Decreto de 15 de dezembro de 1972 - Abre .':1, diversos órgãos o crédito suplell1entar de
,
.
Cr$ 433.011.600,00 para reforço de dotações consignadas no
Orçamento Publicado no
D.a. de 18 e retificado no
de 28-12-72 . .
71.567 - Decreto de 15 de dezembro de 1972 Abr~ ao
Ministério do Exército o crédito suplementar de , , . ,
.
c-s 1.500.000,00, para ref'cr-

416
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ço de dotação consígnada no
vigente Orçamento. - Publicado no D.Q. de 18-12-72 ..
71,568 - Decreto de 15 de dezembro de 1972 - Abre em
favor do subanexo Encargos
Gerais da União - Recursos
sob Supervisão do Ministério
do Planejamento e Coordenação Geral o crédito suplemen ~
tar de Cr$ 74,300.000,00, para
reforço de dotação consignada no vigente Orçamento. publicado no D. a. de 18 d8
dezembro de 1972 .
71.569 - Decreto de 15 de dezembro de 1972 - Abre ao
Ministério dos 'I'ransportes.
em favor de diversas unidades
orçamentárias, o crédito suplementar no valor de
.
crs 2.074.000,00, para reforço
de dotações consignadas no
vigente Orçamento. - Publicado no D.a. de 18 e reurtcada no de 29-12-72. .....
71.570 - Abre à Justiça Eleitoral em favor de diversos Tribunais Regionais Eleitorais o
crédito suplementar de
.
c-s 721.200,00, para reforço
de dotações consignadas no
vigente Orçamento - Publicado no Ir-O, de 18 e rettífcado no de 28-12-72
71.571 - Decreto de 18 de dezembro de 1972 - Declara etc
utilidade pública e interesse
social, para fins de desapropriação pelo Departamento
Nacional de Obras Contra as
Secas, área de terreno necessária a implantação de Projeto de irrigação de J aguaruana, no município do mesmo
nome, Estado do Ceará. -Publicado no D.a. de 19 de
dezembro de 1972
71.572 - Decreto de 18 de dezembro de 1972 - Declara de
utilidade pública, para fins de
constituição de servidão administrativa, uma faixa de
terra destinada a passagem
de linha de transmissão, no
Estado de São Paulo. - Publicado no D_a. de 19 de dezembro de 1972 . .
_. . .
71.573 - Decreto de 18 de dezembro de 1972 - Declara de
utilida:de públíca; para fins

423

424

~24

426

de constituição de servidão
administrativa, uma faixa de
terra destinada à passagem
de linha de transmissão no
Estado de Minas Gerais. Publicado no D.O. de 19 de
dezembro de 1972
71.574 - Decreto de 18 de dezembro de 1972 - Declara de
utilidade pública, para fim; ele
constituição de servidão administrativa, uma faixa de
terra- destinada à passagem de
linha de transmissão, no Estado de São Paulo. - Publícado no D. O. de 19-2-72..
71.575 - Decreto de 18 de dezembro de 1972 - Concedetà
Mineração Abel S.A. o direito de Javarar areia qua.rtzosa e feldspato no município de Peruíbe, Estado de São
Paulo. - Publicado no D·O.
19-12-72 . .
71. 57ü - Decreto de 18 de dezembro de 1972 - Autoriza a
encampação dos bens e instalações vinculados aos serviços
públicos de energia elétrica
no muníclcto de Itabaiana,
Estado de Sergipe, determína
intervenção administrativa e
dá outras provídêncías ,
Publicado no D.a. de 19 de
dezembro de 1972 .
71.577 - Decreto de 19 de dezembro de 1972 - Institui Comissão para organizar e executar as comemorações do
Centenário de Alberto Santos Dumont e dá outras prhvidêncías , Publicado no
D.O.

de

20-12-72

430

4:\1

432

433
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71.578 ~Decreto de 19 de de-

429

42[J

zembro de 1972 - Dispõe sobre a coordenação das solenidades de substituição da.
Bandeira Nacional hastearla
no mastro especial ímplantndo na Praça dos Três Poderes, em Brasília, e dá outras
providências. - Publicado no
D.a. de 20-12-72 . '" _.. _.
71.579 ~ Decreto de 19 de dezembro de 1972 - Fixa o valor tributável dos produtos do
item 24.02.02.99, da Tabela
anexa ao Decreto n? 70.162,
de 18 de fevereiro de 1972, alterando a margem do. vere-
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jísta.. Publicado no D.a.
de 2ú de dezembro de 1972 ..
71. 580 - Decreto de 20 de dezembro de 1972 -

Págs.
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Abre a En-

cargos Gerais da União -

Re-

cursos sob Supervisão do M!nistério da Fazenda, o crédito
especial de

crs

6.640. OOD,aO,

para o fim que espectftca -

Publicado no D.a. de 21 de
dezembro de 1972.
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71.581 - Decreto de 20 de dezembro de 1972 - Abre ao
Ministério da Educação e CUl-

tura, em favor do Departamento de Assuntos Universitários, o crédito suplementar
de ors 400.000,00, para

re-

forço de dotação consígriada
no vigente Orçamento. - Publicado no D.a. de 21 e retltlcado no de 28-12-72
71.582 - Decreto de 20 de dezembro de 1972 - Abre ao
Mtnístérío dos Transportes,

435

em favor do Departamento da
Administração, o crédito suplementar no valor de .....
Cr$ ,480.000,00, para reforço
de dotação consignada no vr..
gente Orçamento. Publicado no D.O. de 21-12-72 ..
Decreto de 20 de dezembro de 1972 Abre à
Universidade Federal do Rio
Grande do Sul, o crédito especial de Cr$ 900.000,00 para
o fim que especifica. - Publicado no D.O. de 25 e retificado no de 2'8-12-72
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71. 583 -

71. 584 - Decreto de 20 de dezembro de 1972
concede
autorização à empresa Zapata Marine Servíce Ltd. S.A.
para operar no mar territorial
do Brasil, fixado pelo Decretelei nv 1. 098, de 25 de março de
1970, as emba-rcações M/V Paramount Service e M/V tmperial Service, de nacionalidade brltâníca, e M/V Invrn
cible Servíce, M/V Sampson
Service e M/V Blue Service,
de nacionalidade panamenha,
a serviço da Petróleo Brasíleiro S. A. - FETROBRAS.
- Publicado no D.O. de 21
de dezembro de 1972 .
71. 585 - Decreto de 20 de dezembro de 1972 - Concede au-
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torlzação à empresa Amstcrdâmsche Ballast Bagger en
Grond (Amsterdam Ballnst
Dredging) N. V., para operar no mar territorial do Brasil, fixado pelo Decreto-lei
n" 1. 098, de 25 de março dI;::
1970, com a draga "Humber
River", de nacíonalídade 1l1glesa, em substituição à draga "Prins Der Nederlandor".
nos serviços de dragagem elo
canal de acesso ao Terminal
Marítimo Almirante Barroso.
no Estado de São Paulo . .Publicado no D O de 21 de
dezembro de 1972 .
71. 586 - Decreto de 21 de dezembro de 1972 - Cria, 11'J
Ministério do Exército, a Diretoria Patrimonial de Brasília. - Publicado no D.O. de
22-12-72 ,
,.
í1. 587 - Decreto de 21 de dezembro de 1972 - Muda a sede
de Organização Militar e dã.
outras providências. Publicado no D.O. de 22-12-7::'
71.588 - Decreto de 21 de dezembro de 1972 - Atribui cargo de Comandante de Grupamento a- General-de-Brigada Combatente. - Publicado
no D.O. de 22-12-72
71.589 - Decreto de 21 de dezembro de 1972 - Retifica, o
Decreto nv 70.859, de 25 de
julho de 1972, o qual alterou
enquadramento de pessoal dos
extintos Institutos de Aposentadoria e Pensões, do Servíço de Assistência Médica
Domiciliar e de Urgência e
do Hospital Júlia ;Kubitschek
- Publicado no D.O. de 22
de dezembro de 1972
71.590 - Decreto de 21 de dezembro de 1972 - Dispõe "Obre alterações no Quadro trntco de Pessoal da Universidade Federal do Espírito Santo e dá outras provídêncías .
Publicano no D.O. ria 22
de dezembro de 1972 .
71. 591 - Decreto de 21 de dezembro de 19'72 - Dispõe sobre o Quadro de Pessoal da
Escola Técnica Federal do Rio
Grande do Norte e dá outras
providências. - Publicado no
D.O. de 22-12-72
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Decreto de 21 de dezembro de 1972. - Declarada
de utilidade pública, para fins
de desapropriação, uma área
de terreno urbano, com benfeitorias, situada na cidade de
trberaba, Estado de Minas
Gerais, destinada à ampliação
da estação de microondas e
Instalacâo de equipamentos
de teléx, telegrafia e outros
serviços afins, integrantes do
Sistema Nacional de Telecomunicações. - Publicado no
D.O. de 22-12-72
Decreto de 21 de dezembro de 1972 - Rettnca o
Decreto n- 53.937, de 26 de
junho de 1964, que outorga
concessão ao Governo do Estado de Goiás para estabcIecer uma criação de radtodifusão. - Publicado no 1).0.
de 22-12-72
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71. 593 -

de 22-12-72 .
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Decreto de 21 de elezembro de 1972 - Abre, em
favor de diversos órgãos, o
crédito suplementar de
.
Cr$ 65.648.000,00, para retorço de dotações consígnadas
no vigente Orçamento.
Publicada no D.a. de 22 de
dezembro de 1972 . ..
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Decreto de 21 de dezembro de 19'i2 - Concede à
Empresa de Mineração oremasco Ltda. o direito de lavrar água mineral no Município de Lindóia, Estado de
São Paulo. - Publicado na
D.a. de 22-12-72 .
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Decreto de 22 de dezembro de 1972 - Estabelece
normas de execução orçamentária, define a programação financeira do Tesouro
Nacional no exercício de 1973
e dá outras providências. Publicado no D. O. de 213 e
retificado no de 29-12-72 ..
71. 601 - Decreto de 22 de deConcede
zembro de 1972 reconhecimento da Faculdade
de Direito de Anápolis, mantida pela Associação Educativa Evangélica. - Publicado
no D. O. de 26-12-72
71.602 - Decreto de 22 de dezembro de 1972 - conce-te
reconhecimento do Curso de
Comunicação Social (habilitação Jornalista Pollvalente) ,
da Faculdade de Filosofia e
Ciências Humanas da Universidade Federal de Minas
Gerais. - Publicado no D.
O.

71.596 -

Decreto de 21 de dezembro de 1972 - Abre a Encargos Gerais da União - Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda o crédito
suplementar de
.
crs 252.000.000,00 para reforço de dotações consignadas no
vigente Orçamento. - Publicado no tr.o, de 22-12-72 .'
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71. 600 -

71.594 -

Decreto de 21 de dezembro de 1972 - Dispõe sobre reservas de acidentes não
liquidados das Sociedades de
Seguros que operavam no Ramo de Acidentes do Trabalho.
.- Publicado no D. O. de 22
de dezembro de 1972 .

Decreto de 21 de de .
zembro de 1972 - Abre ao
Ministério do Planejamento e
Coordenação Geral em favor
da Diretoria de Administração o crédito suplementar de
Cr$ 400.000,00 para reforço de
de dotação consignada no vigente Orçamento.
Publicado no D. O. de 22 de dezembro de 1972 .. '
71. 599 - Decreto de 22 de
dezembro de 1972 - Concede
indulto a sentenciados primários e dá outras providências. - Publicado no D. O.

71. 598 -

71.592 -

de 26-12-72
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'Decreto de 22 de dezembro de 1972 - Concede
reconhecimento da Faculdade
de Educação Física de Batatais, da Sociedade Civil Colégio São José, São Paulo,
com os cursos de Licenciatura
em Educação Física e Técnica
Desportiva. - Publicado no

71.603 -
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71.597 -

D. O. de 26-2-72
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Decreto de 22 de dezembro de 1972 Concede
reconhecimento à Faculdade
de Administração de Empresas do Alto Vale do rtajat SC. - publicado no D.a de

71. 604 -
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71.605 - Decreto de 22 de dezembro de 1972 - Concede
reconhecimento do Curso de
Relações Públicas da Federação de Estabelecimentos de
Ensino Superior em Nove.
Hamburgo, mantido pela Associação Pró-ensino Superior
em Novo Hamburgo - RS Publicado no D. O. de 26 de
dezembro de 1972
459
71.606 - Decreto de 22 de dezembro de 1972 - Autoriza o
funcionamento da Faculdade
Ideal de Letras e Ciências
Humanas, do Instituto de Desenvolvimento Educacional e
Assistencial Novo São Paulo,
com os cursos de Pedagogia,
Turismo, Letras e Estudos
Sociais.
459
71.607 - Decreto de 22 de dezembro de 1972 - Concede
reconhecimento do curso de
Matemática da Faculdade de
Filosofia, Ciências e Letras
de Sorocaba, mantida pela
Fundação 'Dom Aguirre -- Sorocaba - SP
459
71.608 - Decreto de 22 de dezembro de 1972 - Concede
reconhecimento do curso de
Psicologia e à autorização
de funcionamento da modalldade psicólogo, na Faculdade
Saleslana de Filosofia, Cíêneras e Letras de Lorena, mantida pela Inspetoria Saleeiaxa as normas para a ímplanna do Sul do Brasil, Estado
de São Paulo. - Publicado
no D. O. de 26-12-72
460
71.609 - Decreto de 22 de dezembro de 1972 - Autortza
o funcionamento da Faculdade de Filosofia, Ciências e
Letras São Manuel, mantida
pelo Instituto Toledo de Ensino, com sede em São Paulo.
- Publicado no D. O. de 26
de dezembro de 1972
460
71.610 - Decreto de 22 de dezembro de 1972 - Concede
reconhecimento da Faculdade
de Engenharia Souza Marques, da Fundação TécnicoEducacional Souza Marques,
com os cursos de Engenharia
Civil e Engenharia Mecânica,
na Guanabara. - Publicado
no D. O. de 26-12-72
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71.611 - Decreto de 22 de dezembro de 1972 - Concede
reconhecimento ao Curso de
Ciências e Curso de Estudos
Sociais, ministrados pela Faculdade Salesíana de Filosofia.
Ciências e Letras de Lorena,
mantida pela Inspetoria Sale .
slana do Sul do Brasil.
Publicado no D. O. de 26
de dezembro de 1972
71.612 - Decreto de 22 de dezembro de 1972 - Concede
reconhecimento ao curso de
Engenharia Industrial e do
curso de Engenheiros de
Operação, mantidos pela Fundação de Ciências Aplicas,
em São Bernardo do Campa
- SP. - Publicado no D. O.
de 26 e retificado no de 29
de dezembro de 1972
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71.613 - Decreto de 22 de dezembro de 1972 - Auotrizo o
funcionamento da Faculdade
de Arquitetura e Urbanismo
"Farias Brito", mantida pela
Associação Paulista de Educação e Cultura, de Guarulhos,
São Paulo. -- Publicado no
D. O. de 26-12-72

461

71.614 - Decreto de 22 de dezembro de 1972 - Concede
reconhecimento da Faculdade
de Filosofia, Ciências e Letras de Dracena, mantida peda Fundação Dracenense de
Educação e Cultura - Dracena - SP. - Publicado no
D. O. de 26-12-72

71.615 - Decreto de 22 de dezembro de 1972 - Regulamenta o Decreto-lei nv 1.164,
de 1 de abril de 1971, alterado pelo 'Decreto-lei nv 1.243,
de 30 de outubro de 1972, e fixa as normas para a implantação de projetos de colonização, concessão de terra e
estabelecimento ou exploração de indústrias de Interesse
da Segurança Nacional, nas
terras devolutas localizadas
ao longo de rodovias, na
Amazõni a Legal. - Publicado
no D. O. de 26-12-72
71.616 - Decreto de 22 de dezembro de 1972 - Aprova a
reforma parcial dos Estatutos
da EMBRAER Empresa
Brasileira de Aeronáutica S.
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D. O. de 26-12-72
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71. 618 - Decreto de 26 de dezembro de 1972 Regulamenta a aplicação da Lei
Complementar no 8, de 3 de
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71.619 - Decreto de 26 de dezembro de 1972 -- Declara de
utilidade pública as instituicões que menciona. - Publl .
cado no D. 0, de 27 de dezembro de 1972
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para o Departamento
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Publicado no D. O. de 29
dezembro de 1972
71,625 - Decreto de 29 ele dezembro de 1972 - Altera o
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no D. O. de 29-12-72
71. 626 - Decreto de 29 de dezembro de 1972 - Reconhece
a existência do estado de calamidade pública do Municipio de Bagé, no Estado do Ria
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estabelece, e dá outras providências . - Publicado no D.
O. de 29-12-72
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Ministério da Fazenda, o crédito especial de Cr$
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71. 628 - Decreto de 29 de dezembro de 1972 Abre ao
Ministério do Exército, o crédito suplementar de crs ....
19.460.000,00, para reforço etc
dotações consignadas no vigente Orçamento. Publicado no D. O. de 29-12-72.
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71.622 - Decreto de 29 de dezembro de 1972 .- Dá nova
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Imposto de Renda. Publicado no D. O . de 29 de
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71.637 -

492

71. 638 -

493
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projeto de irrigação. - Publicado no D. O. de 2-10-72
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cia do Vale do São Francisco uma área de terra de 5.300
héctares,
aproximadamente,

irrigação. - Publicado no D.
O. de 2-10-72
n .179 - Decreto de 29 de ,'"ctembro de 1972 - Declara de

no Município de São Desidé-
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?u-

blicado no D. O. de 2-10-72
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Figuram neste volume os decretos que, expedidos no quarto
trimestre de 1972, foram publicados no D. O. até o último dia
útil do trimestre.
As datas de publicação, retificação e reprodução figuram no
índice.

ATOS DO PODER EXECUTIVO
DECRETO N.o 71.180 -

DE

2

DE OUTUBRO DE

1972

Abre ao Ministério da Fazenc!a, em favor da Divisão de segurança e tntormacôee. o crédito suptementor de Cr$ 2.700,00, para re!Qrço de do-

tação consignada no vigente Orçamento.

O Presidente da Repúblir a, usando da atribuição que lhe confere o
arttgn 81, item lII, da Constdtuicâo, e da autorização contida no artigo 6.0
da Lei n.s 5.754, de 3 de dezembro de 1971, decreta:

Art. L" Fica aberto ao Ministério da Fazenda, em ta ver da Divisao
de Segurança e Inf'ormaçôea, (, crédito suplementar no ·,I'.'t1<Jr de
.
Cr$ 2.700,'00 (dois mil e setecentos cruzeiros), para reforço de dotação orçament.arra consignada ao subanexo 17.00, a saber:

c-s 1,CO
17.00 -

MINISTtlRIO DA FAZENDA

17.05 17U5.0809.2009 -

Divisão de Segurança e Informações
Assessoria Relacionada à Segurança Nacional

3.2.3.3 -

Salárío-Famflla •........•.•................

2.70C

Art. 2.° Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão
de anuíaçâo parcial de dotação orçamentária consignada no vigente Orçamente ao subanexo 28.00, a S~:bH:
C1'$ 1,OU

28.00 -

ENCARGOS GERAIS DA UNIAO

28.02 -

Recursos sob Supervisão do Ministério do
Planejamento t:' Coordenação Geral

AtivIdade 2802.1800.2003
3 .2.6 . ~- Reserva de Ccntíngêncía •.........•..•.•.•

°

2.700

Art. 3.~ Este Decreto entrara em vigor na data de sue publícação,
revogadas as disposições em ccntrárío.
Brastlía, 2 de outubro de 1972; 151,<' da Independência e 84.0 da
Repúblíca,

EMíLIO G. MÉDICI

Jose Flávio Pécora
JOão Paulo dos Reis

t-czzosc
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DO

PODER EXECUTIVO

DECRETO N.o 71.181 -

DE

2

DE OUTUBRO DE

1972

Abre ao Ministério dos Transportes, em favor da Secretaria-Geral ~ Enf.tdades Supervisionadas, o credito suplementar de Cr$ 4.1.687.000,00
para retorço de dotações c01~s~gnadas no vigente Orçamento,

o Presidente da República. usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item III, da Constituição, e da autorização contida no artigo 6.°
da LeJ TI.O 5.754, de 3 de dezembro de 1971, decreta:

Art. 1.0 Fica aberto ao Mmístérlo dos Transportes, em favor da Setaria-Geral - Entidades Supervisionadas, o crédito suplementar no valor
de crs 41.687.000,00 rquarenta e um milhões, seiscentos e oitenta e sete
rrut eruzeírosj para reforço de dotações orçamentárias consignadas ao
suuanexo 27.00, a saber:

crs

27.00 27.03 -

1.00

MINISTERIO DOS TRANSPORTES

secretana-oers r -

Entidades Supervisiona-

das

2703.1604.1001 -

Projetos a Cargo do Departamento Nacional
Rodagem (Cota-parte do

de Estradas de
IULCLG)

4.3.7.1 -

Entidades P'ederats

03 -- Vinculações Trlbutárlas

270:3.1604.2009 -

.

24.792.000

Atividades a Cargo do Departamento Nacional de getre cae de Rodagem (Cota-parte
do IULCLG)

Entidades Pede-ais
Outros Custeios
4.3.7.1 - Entidades Federais
03 - Vinculações Tributárias .

~.2.7.2

-

.

03 -

.

.

TOTAL

16.610.('00

279.0011
41.687.000

Art. 2. OS recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão
de anulação parcial de dotações orçamentárias, consignadas no vigente Orçamento ao subanexo 27.00, a saber:
Q

crs

27.00 -

MINISTERIO DOS TRANSPORTES

27.03 -

ê'ecretaría-Geraí -

1,00

Entidades Bupervlslona-

das

Projeto - 2703.1601.1014
4.3.7.1 - Entidades Federais
03 - Vinculações Trfbutárías

.

5.000.000

Entidades Federais
Outros Cudeks

.

Diversas . .

.

1.822.000
23.865.000

.
.

10.400:0'JO
60C.000

TOTAL ..................................•

41. oêf(. 000

Projeto -

~703.1Ô04 .1001

3.2.7.2 0;3 OS -

Atividade
3.2.7.2
07
08

--

2703.1604.2009

Entidades Federais
Contribuições de Previdência Social
Diversas . . .. ,

A'TOS DO PODER EXECUTIVO

5

Art. 3.'" O presente crédito nc Orçamento próprio tio uepartamento
jxacionaí de Estradas de Rodagem, obedecera a seguinte programação:
CrS l,Cf)
67.00 -

MINIST"RIO DOS TRANSPORTES -

67.04 -

tidades Supervísícnadas
Departamento Nacional de Estradas de RJdagem

6704.1604.1504 6704.1604.2002 -

Obras Diversas
,
.
Admínístraçào e Cooruenaçao da Execução
do Plano Nacrc »a: de Viação
.

a)

En-

SUPLEl\IIEN'IANDO

27"a4.UOO
fl.073.CUO

b) CtiNCELANDO

Projeto -- 6704.1604.1508
Art. 4.0 Este Decreto eutrar em vigor na data de sua punncação,
revogadas as disposições em coou ária .
Brasnía, 2 de outubro de 1972; 151." da Independência e 84.0 da
Eepüb.lica.
à

EMÍl.IO G. MÉDICI

Jose Fldvío Pécora
Mário Damd Aruireazza
João Paulo dos Reis VeUos6

DECRETO N.o 71.1H2 -

DE

2 DE OUTUBRO

DE

1972

Abre a Encargos Financeiros rJa União com 08 Estados, Dietrtic Feâerci e
Municípios, em favor de Encargos com o Governo do ãístrüo Federal,
Q
credito suplementar c~e Cr$ 48.058.800,00, para reforço de dotações
consignadas no vigente Orçariento.

o Presidente da República, usando das atribuições que lhe confere o
artigo 81, item lI, da Constituição, e da autorização contida no artigo 6.0
da LeI número 5.754, de 3 de dezembro de 1971, decreta:
Art, 1.0 Fica aberto a Encargos Financeiros da União com os Estados,
Distrito Federal e Municípios, em favor de Encargos Ftnanceiros com o
Governo do Distrito Pederal, o crédito suplementar no valor de Cl'$ .... ,.
48.l158 . 800,OO (quarenta e oito rrulhôes, cínquenta e oito mt! e oit-ocentos
cruzeiros), para reforço de dot.açôes orçamentárias consignadas ao subanexo
290U. a saber;
crs

1,00

29.00 -- ENCARGOS
FINANCEIROS DA UNIAO
COM OS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL
E IVIUN1C1PIC.S
29 05 -- Encargos cem

Q

Governo do Dístrlto Federal

290.'S.0101.2001 -- Atividades a Cargo do Governo do Dístrrto

Pederal
3.2.7.3 - Entidades Estaduais
01 -- Pessoal .
2905.0301.2002 - Atividades a Cargo do Governo do Distrito
Federal

) .673.000

ATOS
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3.2.7.3 01 2905.0812.1005 -

4.3.4.0 2905.0812.2003 -

DO

PODER

EXECUTIVO

Entidades msteõuaís
1.516.000

Pessoal . . ...............................•.
Projetos a Cargo do

GOverno do Distrito

Federal
Auxílios para Equípamentos e Instalações

OCO.OOO

Atividades a Cargo do Governo do Dístrtte

Federal
3.2,7.3 -

01 2905.0904.2004 3.2.7.3 -

01 3805.1101.2005 3.2.7.3 -

Entidades Estac'uals

12.195.800

Pessoal .
Atividades a Cargo do Governo do Dtstrlto
Federal
Entidades Estaduais

1ô.645_000

Pessoal .
Atividades a Cargo do Governo do Distrito
Federal
Entidades Estaduais

01 - Pessoal . ., ...............................•
2905.1505.2006 - Atividades a Cargo do Governo do Distrito

4.712.ÚOC

Federal
3.2.7.3 -

01 2905.11301.2007 3.2.7.3 -

01 -

Entidades Estacuals

Pessoal . . .......•.
Atividades a Cargo do Governo do Distrito
Federal
Entidades Estaduais
Pessoal
.

TOTAL

0.386.UOO

1.141.000

48.058.200

Art. 2.° Os recursos necessários à execução deste Decrete decorrerão
de anulação parcial de dotação orçamentária consignada no vigente Orçamenro subanexo 28.00, a saber:

crs
28.00 -

ENCARGOS m'RAIS DA UNIÃO

28.02 -

Recursos SOl1 Supervisão do Ministério de
Planejamento e Coordenação Geral

Atividade 3.2.6. O -

1.00

7.802 .1AOO. 2003

Reserva de Contingência . .

.

TOTAL

48.058.800
48.068.800

Art. 3.° O presente crédito, no orçamento do Governo ':10 Distrito Federal, obedecerá a seguinte programação constante do Anexo In do Orçamento vigente.

Cr$ 1,00
69.00 -

ENCARGOS FINANCEIROS DA UNIAO
COM OS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL
E MUNICiPIOc

69.01 -- Governo do Dístrlto Federal

7
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ADMINISTRAÇAO
Adminisbraçâc
6901.0101.200') -

Manutenção das Atividades
de Viação e Obras

da

gecretarra
.

6901.0101.2011 -

Manutenção das

6901.0301.2012 -

llSSlSTB:NC!A fi; PREVIDENCIA
Admmístraçâo
Manutenção das Atividades da Secretaria
de Serviços Sociais e órgãos Vinculados
DE'FESA E 5Eí;iURANÇA

de Aom!nístraçã-

'150.000

Atividades da Becretarta

......................•.••

923.00CJ

1. 516. COO

Segurança Pútlíca
e901. 0812 .1023 -

Eeequipnmentc ds secretaria e dos órgãos
de Segurança Pública
.

SOO.COO

6901.0812.2008 -

Manutenção das Atividades da Secretaria
de Segurança Pública
.

4.016.000

{HJOl.0812.2C09 -

Manutenção das Atividades da Polícia Militar da Dístr-to Federal
.

5.180300

G901. 0812.2010 -

Manutenção das Atividades do Corpo de
Bombeiros da Distrito Federal
.

2. 99fLOOO

EDUCAÇAO
6001.1101.2007 -

Ensino Puudnmental
Manutenção elas Atividades do Ensino Oftcíaj do Distrito Federal
.

16.625.000

HABI'.rAÇãO E FLANEJAMENTO URBANO

6901.1101.2007 -

Adminístracâo
Manutenção das Atividades da Companhia
Urbanízadora ca Nova Capital do Brasil -

6301.1505.2014 -

NOVACAP
.
SAúDE E SiJ.NEAMENTO
Assistência HOspitalar Geral
Manutenção das Atividades Médíco-Hospítalares do Dlstaito Federal
.
TRANSPORTE
Administração

6901.1601.2015 -

4.712,000

9.386.000

Manutenção das Atividades do Departamento de Estl',,-óas de Rodagem do Dístrrto
Federal
.,
.
TOTAL.

1.]41. OGO

43.058.800

Art. 4." Este Decreto entrará em vigor na, data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brastüa, 2 de outubro
Repúhl ica .

de 1972; 151." da

EMÍLIO G. MÉDICI

A ljredo Bueaiâ
José Flávio Pécom
João Paulo dos Reis vellOSD

Independência

e

84.0 da

8

ATOS

DECRETO N° 71.183 -

3

no

PODER ExECUTIVO

OUTUBRO DE 1972

Art. 2°. Este Decreto entrara ern
vigor na data de sua publicação. tevogadas as disposições em contrário.

Declara de utilidade pública a Fundação Orquestra Sinfônica de Porto
Alegre, com sede em Porto Alegre,
Estado do Rio Grande do Sul.

Brasília, 3 de outubro de 1972;
151° da Independência e 84° da
República.

DE

DE

o

Presidente da República, usan,
do da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item IH, da Constituição,
e atendendo ao que consta do Processo MJ-26.907, de 1972, decreta:
Art. 1°. E' declarada de utilidade
pública, nos termos do artdgo 2°, in
fine, da Lei n'' 91, de 28 de agosto de
1935, comomado com o artigo :Lo, in
fine, do Regulamento aprovado pelo
Decreto ns 50.517, de 2 de maio de
1961, a Fundação Orquestra Sinfônica de Porte Alegre, com sede em
Porto Alegre, Estado do Rio Grande
do Sul.

Art. 29 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 3 de outubro de 1972;
151" da Independência e 34° da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Alfredo Buzaid

DECRETO N° 71.184 OUTUERO DE 1972

DE

3

DE

Declara de utilidade pública a' AsSO~
ciação para Manutenção do ncspttal Moinhos de Vento, com sede
~m Porto Alegre, getaao do Rio
Grande do Sul.

o

EMÍLIO G.

MeDICI

Alfredo Buzaid

DECRETO

N° 71.185 DE 3 'DE
OUTUBRO DE 1972

Declara de utilidade pública (L tnstituiçtic Sinodal de Assistência, Educaçâo e Cultura (lSAEC) com sede
em Sâo Leopoldo, Estado do Rto
Grande do Sul.
O Presidente da República, usanao da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item III, da Constituição,
e atendendo ao que consta do Pro;
cesso MJ -26.903, de 1972, decreta:

Art. I". E' declarada de utihdane
pública, nos termos do artigo 2°, in
tme, da Lei n'' 91, de 28 de agosto de
1935 combinado com o artigo 1°, in
fine, do Regulamento aprovado pelo
Decreto n'' 50.517, de 2 de maio de
1961, a Instituição Sinodal de Assistência, Educação e Cultura (ISAEC"
com sede em São Leopoldo, Estado
do Rio Grande do Sul.

Art . 2°. Este decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, Te·
vogadas as disposições em contrário.
Brasília, 3 de outubro
151° da Independência
República.
EMíLIO G.

e

de

1972;
da

34':>

MEDICI

Alfredo Buzaid

Presidente da República, usando

na atribuição que lhe confere o a:tdgo 81, item III, da Constítulção, e

atendendo ao que consta do Precesso MJ-19.182, de 1972, decreta:
Art. 1°. E' declarada de utiüctade
publica, nos termos do artigo ~o, in
nne, da Lei n'' 91, de 28 de agosto
de 1935, combinado com o artigo 19
tn fine, do Regulamento aprovado
pelo Decreto n" 50.517, de 2 de maio
de 1961, a Associação para Manutenção do Hospital Moinhos de Vento,
com sede em Porto Alegre, Estado
do Rio Grande do Sul.

DECRETO N." 71.186 -

DE

3

DE

OUTUBRO DE 1.9'72

Dispõe sobre o Departamento do Pessoal do Ministério do Truôtüno e
Previdência Social e dá outms providências.

O Presidente da República, no uso
da atribuição que lhe confere o artigo
81, itens III e V, da Constituição. e
tendo em vista o artigo .131, itens I e
IH, do Decreto-lei nv 200, de 25 de
fevereiro de 1967, e o disposto no De-

9
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ereto n." 67.326, de 5 de outubro de
1970, decreta:
Art. 1.0 O Departamento do Pessoal
p órgão Setorial do Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal
{SIPEC), subordinado diretamente ,10
Ministro de Estado e vinculado tecnicamente ao Departamento Admtntstrattvc do Pessoal Civil (DASP), competindo-lhe as atividades te gestão, execução, supervisão, controle orfentaçâo
e pesquisa de assuntos concernentes à
Administração de Pessoal, na área tio
Mmístérto do Trabalho;; Previdência
Social.
Art. 2.° O cargo de provimento em
comissão, do Quadro de Pessoal
Parte Permanente, do Mmtstérto do
Trabalho e Previdência Social, de Diretor do Departamento do Pessoal,
srmbolo l-C, constante da Tabela. I
anexa ao Decreto TI.O flJ.014, de 4 de
agosto de 1971, passa a denominar-se
Diretor-Geral.
Art. 3.° O Departamento do Pessoal
compreende em sua estrutura básica:
I - Gabinete
II
Divisão de Classificação de
Cargos e Empregos
III - Divisão de Cadastre e Lotação

IV

~

Divisão de Recru-s.mento e Se-

leção
V -

Divisão de Legislação de Pes-

soal
VI -

Centro de I'r-unamento e
Aperfeiçoamento
VII - Serviço Fmancetrc
VIII - Serviço de Administração
IX - Serviço de Assistência Medico-Social.

Art. 4.° O Departamento do Pessoal
será administrado por um DiretorGeral, nomeado em comissão pelo Presidente da República.
Art. 50 As Divisões, o Centro de
Treinamento e Aperfeíçoamento e os
Serviços serão administre.dos por Diretores, nomeados, em comissão, pelo
Presidente da República.
Art. 6.° O Diretor-Geral do Departamento do Pessoal terá .:1: {quatro) Assessores, 1 (um) Secretárto-Admmlstrattvo e 2 (dois) Auxiliare".
Art. 7.° Os Diretores de Divisões e
do Centro de Treinamento e Apertei-

çcamento terão, cada Um, 2 (dois) ABsistentes e 1 (um) Secretátto, e os DIretores de Serviço cada um, 1 (um)
Assistente e 1 (um) Secretário.
Art. 8.-' A organização, ccmpetêncla
e funcionamento dos óreáos mencionados no artigo 3,° serão estaoeieardoa em
regimento interno aprovado pelo Ministro de Estado.
Art. 9.° Fica aprovada, na forma. do
anexo, a tabela discriminativa dos cargos em comissão Integr-antes do Quadro de Pessoal - Parte Permanente dO Ministério do Trabalho e Previdência Social, resultante da adaptação do
Departamento de Pessoal à estrutura
estabelecida neste Decreto.
Art. 10. As transformações de que
trata este Decreto, constantes do a,nexo, somente se efetivarão com a publicação dos respectivos B,~,()S ne provimento, mantido, até então, o preenchimento das funções gratificadas que figuram na situação anterior da tabela
hora aprovada.
Art. 11. O custeio das medidas de
que trata o presente Decreto continuarã- a ser atendido pelas dotações orçamentárias próprias do Mtmstério do
'I'rabalho e Previdência Soctal .
Art. 12. Fica o Deoa-tamerr;o de
Pessoal incluído entre os órgãos beneficiários dos recursos do Serviço da
Conta Emprego e Salário. do Ministério do Trabalho e Previdência Socíal .
Art. 13. Este Decreto entrará em
vigor na data de sua PU'Jl\CJ.ção, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 3 de outubro de 1972;
151.° da Independência, e 84.~ da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Júlio Barata
João Paulo dos Reis

veüoeo

O anexo mencionado no presente
foi publicado no D.a. de 4-10-72.
DECRETO

Na

71.187 -

OUTUBRO

DE

DE

3

DE

1972

Transforma função gratificada em
cargo em comissão e cria funções
gratificadas no Quadro de Pessoal
do Ministério da Educação e Cultura, e dá outras providências.

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

10
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tlgo 81, item In, da Constituição,

e

tendo em vista o que dispõem o artigo 181, item IH, do Decreto-lei nú-

mero 200, de 25 de fevereiro de 1967,
e o artigo 11 da Lei nv 3.780, de 12
de julho de 1960, decreta:
Art. lo Fica transformada no car-

go de provimento em comissão, símbolo 3-C, de Secretário-Geral da Co-

missão Nacional de Moral e Civismo,
a função gratificada de Auxiliar de
Gabinete, símbolo 14-F, da antiga,

Diretoria de Ensino Agrícola, do Quadro de Pessoal - Parte Permanente
- - do Ministério da Educação e Cul-

tura.
Art. 2° "ícam criadas no Quadro

de Pessoal - Parte Permanente do Ministério da Educação e cultura,
e classificadas provisoriamente, as
funções gratificadas constantes da
tabela anexa, previstas no Regimento
Interno da Comissão Nacional de Moral e Civismo, aprovada pela Portaria nv 524-BSB, de 10 de julho de
1972, do Ministro da Educação e Cultura.
Art. 3° A despesa com a execucão
deste Decreto será atendida pelos
cursos orçamentários próprios do Ministério da Educação e Cultura.
Art. 4° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, ,'gVOgadas as disposições em contrário.
Brasília, 3 de outubro de 1972;
151° da Independência e 84° da
República.

re-

EMíLIO G. MÉDICI
Jarbas G. Passarinho

o anexo mencionado no art. 2Ç1 foi
publicado no D.a. de 4-10-72.
DECRETO

N9 71.188 DE
OUTUBRO DE 1972

3

DE

Autoriza o funcionamento âa tracutdade de Filosofia, Ciências e Letras
de Ouro Fino, Minas Gerais,

o Presidente da República usando das atribuições que lhe confere o
artigo 81, item III, da Constttutçâo,
de acordo com o artigo 47 da Lei
n- 5.540, de 28 de novembro de 1968.
alterado pelo Decreto-lei nv 842, de
9 de setembro de 1969 e tendo em
vista o que consta do Processo número 209.301-72, do Ministério da
Educação e Cultura, decreta:
Art. 1°. Fica autorizado o funcionamento da Faculdade de Filosofia,

EXECUTIVO

Ciências e Letras de Ouro Fino, com
os cursos de Licenciatura de 1° grau
em Pedagogia (160 vagas anuais); Le.,
tras (100 vagas anuais paru Português-Inglês e Português-Francês) e
Estudos Sociais 000 vagas anuais),
em um só turno, mantida pela Instituição Ourofinense de Ensino, com
sede na cidade de Ouro Fino, Estado
de Minas Gerais.
Art. 2(>. Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 3 de outubro de 1972;
15P da Independência e 84° da
República.
EMíLIO G. MEDrcI
Jarbas G. Passarinho

DECRETO

N9 71.139

OUTUBRO DE

DE 3 DE

1972

Dispõe sobre a âescenircuizacão
do
processamento e pagamento das pen-:
sôes militares e pagamento dos ina~
tivas civis e militares.

O Presidente da Repúbüca, usando
das atribuições que lhe conferem o ar;
tdgo 81, item IIl, da Constituíçáo, e os
artigos 10 e 146, parágrafo único, do
Decreto-lei nc 200, de 25 de fevereiro
de 1967, decreta:
Art. 1Ç1 O processamento e o pagamento das pensões muttares, ainda a
cargo do Ministério da Fazenda, inclusive os casos de reversão, transferência e melhoria, passarão a ser da competência dos Ministérios a que perten.,
ceram os contribuintes.
Parágrafo único. A data da passagem das atribuições a que se refere
este artigo será fixada em entendimento direto entre os Ministérios interessados.
Art. 2Q OS Ministérios MUitares e o
da Fazenda designarão representantes
para, no prazo de 60 (sessenta) dias,
promoverem o levantamento dos pensionistas cujos nomes, para efeito de
pagamento de pensões, devem ser
transferidos para as unidades pagadoras dos respectivos Ministérios.
Art. 39 O processo de pagamento será
implantado pelos Ministérios Mítítares em 60 (sessenta) dias contados do
recebimento das guias de transferên-

A'1'OS DO PODER EXECUTIYO
ela expedIdas pelo Ministério da Fazenda.
Parágrafo único. A guia financeira.
de transferência conterá:
a) nome da. pensionista;
õ) relação de parentesco com o con~
trtbuínte;
c) data da maioridade dos filhos, netos, irmãos e do beneficiário msntm..
do, do sexo masculino e válidos;
d) nome, posto ou graduação do mstdtuídor do benefício;
e) número do processo de nabílíta-

ção;
f) valor da pensao ou da cota de
pensão;
g) fundamento legal da concessão:
h) entidade bancária e número da
respectiva conta corrente;
i) data do último pagamento pela
Ministél'io da Fazenda.
Art. 4'" O disposto neste Decreto não
se aplica:
a) aos pensionistas da Policia MIlitar e do Corpo de Bombeiros do antig o Distrito Federal, transterrdos para
o Estado da Guanabara ex vi da Lei n'J
3.752, de 14 de abril de 196D~
b) aos pensionistas que
recebem,
cumulatd vamente, pensao civil e pensão militar ou pensões militares de
Ministérios diversos.
§ 19 Os pensionistas referidos neste
artigo continuarão vinculados ao Minístárío da Fazenda, a quem compete
apreciar e decidir os casos de nannttaçao, reversão, transferêncía e melhoria.
~ 29 Cessando, por qualquer motivo,
o direito à percepção da pensão civil,
sem que implique em reversão, o pagamento da pensão mnirar sera transferido para o Minístérío respectivo,
observado o disposto no artigo 39 e pa.~
ràgrafo único.
Ar t. 59 Os recursos necessários ao
atendimento da transferência de pagamentos de que trata o artigo 19
constarão do orçamento de Encargos
Gerais da üníâo - Recursos sob a eu,
pervísão do Míriíetéríc da Fazenda.
§ 19 No exercício de 1973 e seguintes, o Ministério da Fazenda províden;
cíará os destaques da dotação orçamentária própria em tavor dos Mímstéríos Militares.
§ 29 A parttr do exercício de 1974, o
Mínístérío da Fazenda íncíuírá na Pl'O~
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posta Orçamentária os meios destinados ao pagamento dos inativos civis e
militares. como Encargos Gerais d~
União, providenciando OS respectivos
destaques na forma do parágrafo anterior.
Art. 69 Este Decreto entrará em vigor na data de SUa publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 3 de outubro de 1972;
1519 da Independência e 849 da
República.
EMÍLIO G. MÊDICI

Aaauxerto de Barros Nunes
Orlando Geisel
José Fldvio eeeora
J. Araripe Macedo

DECRETO N° 71.190
DE 3 DE
OUTUBRO DE 1972
Autoriza o funcionamento da Faculdade de Ciências, Letras e Bancação de presidente Prudente - São
Paulo.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item. III, da Constituição, de
acordo com o artigo 47 da Lei número 5,540, de 28 de novembro de
1968, alterado pelo Decreto-lei número 842, de 9 de setembro de 1969
e tendo em vista o que consta do
Processo n'' 206.222-72, do Ministério
da Educação e Cultura, decreta:
Art. 1'"'. Fica autorizado o funcionamento da Faculdadeie CIências,
Letras e Educação de Presidente Pru.,
dente, CGm os cursos de Letras. Pedagogia, Estudos Sociais e Complementação Pedagógica, com 120 vagas,
anualmente, por curso. em dois t.llrnos, num total de 480 vagas por ano,
mantida pela Associação 'orudentina
de Educação e Cultura, com sede na
cidade de Presidente Prudente, Estado de São Paulo.
Art. 2°. Este Decreto entrará em
vlgor na data de sua publicação, revogadas as disposições em centrário.
Brasília, 3 de outubro de 1972:
151° da Independência e 84° da.
República.
EMÍLIO G. MÉDIcr
Jarbas G. Passarinho
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DECRETO N° 71.191 -

DE

PODER EXECUTIVO

DO

3

DE

OUTUBRO DE 1972

Concede autorização à firma Astro
Marine Incorporated, para operar
no mar territorial do Brasil, com a
embarcação especialízada M/V «DrJ~
roao", de nacionalidade norte-amerícana.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item III da constituição, e ten-

do em vista o que consta do Processo
n'' 115-72 do Ministério das Minas e

Energia, decreta:
firma Astro Marine Incorporated, de

nacionalidade norte-americana, para.
operar, no mar territorial do Brash.
fixado pelo Decreto-lei n? 1.0gB, (1~
25 março de 1970, a embarcação M/V
"Dotado", a serviço da Petróleto "êraS.

A.

-

PETROBRAS,

.to

acordo com o contrato celebrado cn~
tre as mesmas, para apoio dos equipamentos de perfuração de poços na
plataforma continental brasileira, e
que substituirá a embarcação I/l/V
"Mercury", mencionada no Decreto
n'' 62.718, de 17 de maio de 1968.
Art. 2° A autorização de qUE: trata
este Decreto vigorará pelo prazo de 1
(um) ano, prorrogável mediante novo
Decreto, sem prejuízo de sua caductdade a qualquer tempo, se ocorrer a
conclusão dos serviços contratados nu
a extinção das obrigações respectiva 'i,
na forma da lei ou do contrato.
Art. 3° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 3 de outubro de 1973;
151" da Independência e 84° da,
República.
EMÍLIO G.

Art . 1° Fica autorizado o runcicnamento da Faculdade de Pedagogia
e Letras "Professor Lourenço Filho",
com os cursos de Pedagogia e Letras,
mantida pela "Sociedade untversitéria Celso Lisboa" COI"'.... sede no Es-

tado da Guanabara.

Art. 19 E' concedida autcrrzação à

stleiro

tigo 81, item IH, da Constituição, de
acordo com o artãgo 47 da LeI número
5.540, de 23 de novembro de 1968, alterado pelo Decreto-lei ne 842, de 9 de
setembro de 1969 e tendo em vista o
que consta do Processo n'' 787-72-CFE,
do Ministério da Educação e Cultura,
decreta:

MÉDICI

Adalberto de Barros Nunes
Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO N° 71.192 OUTUBRO DE 1972

DE

4

DE

Autoriza o funcionamento da Faculdade de Pedagogia e Letras "Professor Lourenço Fíüio", no Estado
da Guanabara.

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

Art.
2° Este Decreto entrará em
VIgor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrárro .
Brasília, 4 de outubro de 1972;
151" da Independência e 84" da
República.
MEDrCI
Jarbas G. Passarinho

EMíLIO G,

DECRETO N° '71.193 OUTUBRO DE 1972

DE

4

DE

Declara de utilidade
pública, para
fins de desapropriação,
áreas de
terra e benfeitorias, nos Estados de
Minas Gerais e São Paulo, destinadas ao canteiro de obras do aproveitamento
tuareiemoo de Agua
Vermelha.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IH, da
Constituição,
nos termos do artigo 151, letra b, do
Código de águas, do Decreto-lei número 3.365, de 21 de junho de 1941,
e conforme requerido no processo
MME n'' 702.120-72, decreta:
Art. 1" Ficam declaradas de utttidade pública, para fins de desapropriação, áreas de terra e benfeitorias
situadas nos munrcípíoe de Iturama
e Guarani D'Oeste, nos Estados de
Minas Gerais e São Paulo, destinadas
a implantação do canteiro de abras co
aproveitamento progressivo da energia
hidráulica de um trecho do rio Grande, entre os mencionados Estados, cuja
concessão foi outorgada a Centrais
Elétricas de São Paulo S. A., pelo Decreto n'' 68.214, de 11 de fevereiro de
1971.

13

A.orQS DO PODER EXECUTIVO

Art. 20 As diversas áreas de terra e benfeitorias referidas no .u-tígo
anterior compreendem aquelas constantes das plantas AGV-CAD-Ol,
AGV-CAD-08, AGV-CAD-16, .. ", ..
GEPE-13, relativas aos estudos de
viabilidade técníco-econômíco-fínanoeíra aprovados pelo Diretor-Geral
do Departamento Nacional de Aguas
e Energia Elétrica, do Ministério das
Minas e Energia, apresentados no
processo MME n" 702.120-72.
Art. 30 Fica autorizada a Centrais
Elétricas de São Fau!.] S.A. a promover a desapropriação das referidas
áreas de terra e benfeitorias, na forma da legislação vigente.
Parágrafo único. Nos termos do
artígc 15 do Decreta-ler n« 3.365, de
21 de junho de 1941, modificado pela
Lei n'' 2.786, de 21 de maio de 1956,
fica a expropriante autorizada a ínvocar o caráter de urgência no proCe.'3S0 de desaproprtação para fins de
imissão de posse das áreas de terra
e benfeitorias abrangidas por este Deereto.
Art. 40 Este Decreto entrara. em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrárro .
Brasilla, 4 de outubro de 1972;
1510 da Independência e 840 da
República.
EMÍLIO G.

Brasília. 4 de outubro de 1972;
1510 da Independência e 840 da
República.
EMÍLIO G. Msnrcr
Mário David Andreazza

DECRETO N" 71.195 OUTUBRO DE

MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnioi

DECRETO N" 71.194 OUTUBRO DE 1972

aproximadamente, 50.000 m2, no Município de Ladárto. Comarca de Corumbá, Estado de Mato Grosso, deetinada à implantação de um terminal
rodo-ferra-fluvial, caracterizada na
planta n" DVN-131 e no projeto aprovado que constam do Processo número
MT-37 .191-72.
Parágrafo único. As despesas decorrentes desta uesapropríação correrão à conta de recursos do Departamento Nacional ue Portos e Vias Navegáveis.
Art. 20 A desapropriação a que se
refere o presente Decreto é considerada de urgêncía nos termos do artigo 15 do Decreto-lei n" 3.365, de 21
de junho de HJ41, com a redação dada pela Lei n° 2.786, de 21 de maio
de 1956, para efeito de imediata Imíssão de posse.
Art. 30 Este Decreto entrara. em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

DE

4

DE

Declara. de utilidade pública, para fins
de
desapropriação pelo Departamento Nacional de Portos e Vias
Navegáveis, uma área de, aproxi.
maaamente, 50.000 mâ, no município de Ladário, Comarca de Corumbá, Estado de Mato Grosso, destinada à implantação de terminal
rodo- ferro-fluvial.

O .c'resídente da República, usando das atribuições que lhe confere o
artigo 81, item :LI! da Constttuíçào,

e nos termos do Decreto-Ieí nv 3.365,
de 21 de junho de 1941, modificado
pela Lei nv 2.786, de 21 de maio de
1956, decreta:
Art. 10 Fica declarada de uttlidaee
pública, para fins ele desapropriação
pelo Departamento Nacional de Portos e Vias Navegáveis, uma área de
terreno e respectivas benfeitorias de,

DE

4

DE

1972

Dispõe sobre a inclusão de áreas ursoríuiria, para fins de reforma agrdria, no Estado do Maranhão.

o Presidente da Repubhca, no uso
das atribuições que lhe confere o artigo 161, da Constituição, e nos termos do artigo 43 da Lei nc 4.504-64,
de 30 de novembro de 1964, decreta:
Art. 10 Ficam incluídos, para. nna
de reforma agrária, no Estado do
Maranhão, as áreas abrangtuas pelos
muníclpíos de Olho d' Agua das
Cunhãs e Pio XIl para os efeitos de
que trata o Decreto !1° 70.220, de I"
de março de 1972.
Art. 2" Este Decreto entrará. em
Vigor na data de sua punlícação revogadas as disposições em contrario.
Brasflta, 4 de outubro de 1972;
1510 da Independência e 84° da
República.
Ei\I1ÍLIO G.

MÉ:DICl

L.F. Cirne Lima
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DECRETO N° 71.196 OUTUBRO DE 1972

DE

4

DE

Autoriza o funcionamento da Faculdade de Ciências e Letras Alta Serocabana de Presidente Prudente SP.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, oe
acordo com o artigo 47 da Lei numero 5.540, de 28 de novembro de
1968, alterado pelo Decreto-lei nv 842,

ue s de setembro de 196t e tendo em

VIsta o que consta do Processo número
879-72, do Ministério da Educaçác e

Cultura, decreta:
Art. 1° FIca autorizado o runcio.
namento da .e'acumade de Ciências e
Letras Alta Borocabana, com cursos de
Letras (100 vagas anuais, sendo 50 por

turno, nas modalidades de PortuguêsInglês, Português-Francês e Porrugues-Líteraturaj , pedagogia (100 VRgas anuais, sendo 50 por turno, nas
habilitações de Orientação Educactonal - 1° e 2° graus, Administração Escolar - 1° e 2° graus, Supervisão Escolar - 1° e 2° graus e Atividades Praticas dos cursos normais), Geografia
(80 vagas anuais em um só turno),
História (80 vagas anuais em um só
turno), Estudos Sociais - Iícencíatura
plena, com 100 vagas anuais, sendo 50
por turno e licenciatura de curta duração com 80 vagas anuais para uníco
turno, ambas com habilitação para
Magistério em Educação Moral e Cívica, perfazendo todas as vagas o total
de 540 (quinhentas e quarenta.Lmantida pela Instituição Toledo de Ensino, com sede na cidade de presidente
Prudente, Estado de São Paulo.
Art. 2° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação~ revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 4 de outubro de 1972;
151° da Independência e 84" da
República.
EMÍLIO G. MÉDIC!
Jarbas G. Passarinho.
DECRETO N° 71.197 OUTUBRO

DE 4 DE

DE 1972

Autoriza o funcionamento da Faculdade de Educação Física de Barra
Bonita, São Paulo.

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

tigo 81, item !II, da Constituição, de
acordo com o artigo 47 da Lei número 5.540, de 28 de novembro de
1968 alterado pelo Decreto-lei número 842, de 9 de setembro de 1969 e tendo em vista o que consta do Processo
n'' 244.844-71 do Ministério da Educação e Cultura, decreta:
Art. 1° Fica autorizado o funcionamento da Faculdade de Educação
Física de Barra Bonita com os cursos de Licenciatura e Educação Física, Infantil, mantida pela Fundação
Barra Bonita de Ensino com sede na
cidade de Barra Bonita. Estado de
São Paulo.
Art. 2° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 4 de outubro de 1972;
151 ° da Independência. e 84° da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

DECRETO N° 71.196 OUTUBRO

DE 4 DE

DE 1912.

Autoriza o funcionamento da Facuuiade de Ciências Contábeis e Adm,~ms
tratinas de Uriunuuana, no Es!,ado
do Rio Grande do Sul.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item 111, da Constituição, de
acordo com o artigo 47 da Lei número 5.540. de 28 de novembro de
1968, alterado pelo Decreto-lei número 842, de 9 de setembro de 1969 e
tendo em vista o que consta do Processo n- 205.269-72 - do Ministério
da Educação e Cultura, decreta:
Art. 1° Fica autorizado o funcionamento da Faculdade de Ciências
Contábeis de Uruguaíana, com os
cursos de Ciências Contábeis e de Administração, com 100 vagas anuais por
curso, em dois turnos no máximo, num
total de 200 vagas. mantida pela Pontificia Universidade Católica do Rio
Grande do Sul, com sede na cidade d:~
Uruguaíana, Estado do Rio Grande do
Sul.
Art. 2° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrárto .
Brasília, 4 de outubro de 1972;
151° da Independência e 84" da
República.
EMÍLIO

G.

MÉDICI

Jarbas G. Passarinho.
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DECRETO NQ 71.199 -

DE 4 DE

OUTUBRO DE 1972
Autoriza o funcionamento da Faculdade de
Turismo do
Litoral
Santista de Cubatão - SP.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição de
acordo com o artigo 47 da Lei número 5.540, de 28 de novembro de
1968, alterado pelo Decreto-lei número 842, de 9 de setembro de 1969 e
tendo em vista o que consta do processo nv 200.988-72 do Ministério da
Educação e Cultura, decreta:
Art. 1° Fica autorizado o funcionamento da Faculdade de Turismo do
Litoral Santista, mantida pela Associação Educacional do Litoral Santista com sede na cidade de Cubatão,
Estado de São Paulo.
Art. 2° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 4 de outubro de 1972;
151" da Independência e 84° da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Jarbas G. Passarinho.

DECRETO

N° 71. 200 DE 4 DE
OUTUBRO DE 1972

Concede reconhecimento aos cursos
de Pedagogia e Ciências da Faculdade de Ciências e Letras e Pedagogia, da Universidade tâackensie
no Estado de São Paulo.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, de
acordo com o artigo 47 da Lei número 5.540, de 28 de novembro de
1968, alterado pelo Decreto-lei número 842, de 9 de setembro de 1969 e
tendo em vista o que consta do Processo nc 256.030-71 do Ministério da
Educação e Cultura, decreta:
Art. 1° E' concedido reconhecimento aos cursos de Pedagogia e Ciências da Faculdade de Ciências, Letras e Pedagogia da Universidade
Mackenzie, mantida pelo Instituto
Mackenzie, com sede na cidade de
São Paulo, Estado de São Paulo.

Art. 2° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 4 de outubro de 1972;
da Independência e 84° da
151
República.
0

EMÍLIO G.

MÉDICI

Jarbas G. Passarinho,

DECRETO N.? 71.201 -

DE

4 DE

OUTUBRO DE llJ"':'2
Autoriza a transferência rnrc o 'Patrimônio do SERPRO, do terreno que
menciona, situado em Curitiba, no
Estado do Paraná.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
81, item UI, da Constttulção e tendo
em vista o disposto no acttgo 195, do
Decreto-lei n.« 200, de .l5 de fevereiro
de 1967, alterado pelo d8' n.v 900, de 29
de setembro de 1969, decreta:
Art. 1,0 Fica o Serviço do Patrimônio da União autorízaztc a. promover
a transferência para o oatrllnõiUõ-"do
Serviço Federal de Processamento de
Dados "SERPRO", de SOiLfIC (cinqüenta cem avos) do terreno com a área de
34.000m2, situado nas .R'1'l.3 J~:10 Peçanha, Mateus Leme e Carlos Pioli, em
Curitiba, no Estado do Paraná, de
acordo com os elemen'cs constantes
do processo protocolizado no Minístério da Fazenda sob o n.s 4i5.962, de
1970.
Art. 2.° O terreno a que se refere o
artigo anterior se destina à construção
das instalações da 9." Unidade Regional de Operação da referida empresa
pública.
Art. 3.° Fica o SERPRO autorfzado
a promover, nos termos da lei, a extinção do condomínio existente.
Art. 4.° ll:: fixado o prazo de CinCO
(5) anos, a contar da data da assinatura do contrato de transferência, a
ser lavrado em livro prcprro do Serviço do Patrimônio da União, para que
se concretize a fínalidaue prevista no
actdgo 2.° deste decrete. tornando-se
nula a transferência, Independentemente de qualquer índe-nzação, mclustve por benfeitorias realízadas, St; ao
terreno, no todo ou em parte, v'er a
ser dada destinação diversa, ou, ainda,
se houver ínadímplemento de cláusula
contratual.
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Art. 5." Este Decreto entrará em vj-

DECRETO N." 71.203 - DE 4: ne
OUTUERO DE 1972

gor na data de sua pubücacao, 'revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 4 de outunro de 1972;
151.0 da Independência e 84.0 da
República.

Autoriza a cessão, sob a forma ~e utilização gratuita, do terreno que
menciona, situado no Estado da
Guanabara.

EMÍLIO G. MÉDICI

JOsé Flávio Pécora
DECRETO N." 71.202 - DE 4 DE
OUTUBRO DE 1972
Autoriza o Serviço do r-ürimómo aa
Uniâo a aceitar a doactio do terreno
que menciona, situado em Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul.

o Presidente da Repúcüca, usanóo

da atribuição que lhe ec-nfere o aztigo
81, item IH, da constttutcao. e de
acordo com os artigos 1.165 e 1.180 do
Código Civil, decreta:
Art. 1.0 Fica o Serviço do Patrlmõ-

nío da União autorizado a aceitar a
doação que, de acordo "mil a Lei número 3.595, de 22 de dezembro de 1971,
a Prefeitura Municipal de Porto Alegre, no Estado do Rio Grande do Sul,
quer faze'! à União Federal. de um terreno com a área de 8.100,00 m2 ,OItO
mil e cem metros quadrados), situado
na 1" Avenida Perímetral, no Bairro
Praia de Belas, no Centro Admlntstratívo da Cidade de Porto Alegre, de
acordo com os elementos constantes
do processo protocolizado no Mínísterio da Fazenda sob o n- 11.385, de
1972.
Art. 2.° O terreno a que se refere o
artigo 1.0 se destina à construção do
edifício-sede das repartições fazendárias naquela cidade.
Art. 3.° Este Decreto entrará em vJgor na data de sua publicação. revogadas as disposições em contrário,

Brasília, 4, de outubro de 1972;
151.° da Independência e 84.° da
República.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe co-rte.. . e o artôgo
81, item IH, da Constituição, e de
acordo com o artigo 1.0 co Decreto-lei
n." 178, de 16 de fevereiro de 1067, decreta:
Art. 1.0 Fica autortzada a. cessão, sob
a forma de utilização gratuita, ao Banco do Brasil S. A., do terreno nacíonal interior com a área de 1.043,00 m2
(hum mil e quarenta e três metros
quadrados) situado na Avenida Duque de Caxias, em Deod.. -. ro, Estado da
Guanabara, integrante de área maior
de propriedade da União Federal, de
acordo com os elementos constantes do
processo protocolizado no Ministério
da Fazenda sob o n.s 58.098, de 1970.
Art. 2.° O terreno a que se relere o
artigo anterior se destina à construção e instalação de uma agência bancária.
Art. 3.° E' fixado o prazo de dois
anos, a partir da data da. assinatura
ao contrato de cessão, PR.Vt que se
concretize a finalidade prevista no
artigo 2.°, tornando-se n'110 o ato, sem
direito a cessionária a qualquer indenização, se ao imóvel vier a ser dada,
no todo ou em parte, destinação diversa, ou, ainda, se ocorrer inadimplemento do contrato que oeverá ser lavrado no Serviço do Patrimônio da
União.
Art. 4.° Este Decreto entrará em vigDT na data de sua publicação, revogadas as disposições em coutrárto.
Brasílta, 4 de outubro de 1972;
151.° da Independência e 84." da
República.

EMÍLIO G. MÉDICI

EMÍLIO G. MÉDICI

JOsé Flávio Pécora

José Flávio Pécora

DECRETO N." 71.204 -

DE

4

DE OUTUBRO DE

1972

Abre à Presidência da Repubttca em favor do Gabinete da Presidência, 0,
crédito suplementar de Cr$ :J.150.000,00, para retorço de àotaÇões coaszgnadas no vigente Orçamento.

U Presidente da Repubüca, usando da atribuição que lhe confere o artigo HI. item lI!, da Constituição, e da autorização contida no artigo 6.°
da Lei n,v 5.754, de 3 de dezembro de 1971, decreta:
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Art. 1.0 Fica aberto à Presidência da República, em favor do Gabinete da Presidência o crédito suplementar no valor de Cr$ 2.150.000,00
unns milhões, cento' e cinqüenta mil cruzeiros), para reforço de dotações
orçamentartas consignadas ao subanexo 11.00, a saber:

crs

11. 00 11.01 l1U1.U104.1UOl 4.1.4.U -

1101. 0104.1003 ~.l.~.::l

-

11O.!.. U104. 2001

-

:::.1.2.0 -

1,00

PRESIDENCIA DA REPúBLICA

Gabinete da Presidência
Reequipamento do Gabinete da Presidência
da República
Material Permanente
.
Adaptação de Residências Funcionais da
Presidência da República
Outros Serviços de Terceiros
.
Assessoria Presidencial
Material de Consumo
.
Total

850,000
800.000

500.000

.

2.150.000

Art 2." Os recursos necessários â execução deste Decreto decorrerão
(te anulação parcial de dotação orçamentária consignada no vigente Orçarnento ao suuanexo 28.00, a saber'
Cr$ 1.00
28.00 - ENCARGOS DA UNIÃO
::l8.02 - Recursos sob Supervisão do Ministério do
Planejamento e Coordenação Geral
Atividade - 2802.1800.2003
:::.2. ti. U Reserva de Contingência . .
.
2.150.000
Art. 3.° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Brasnía, 4 de outubro

jzepúmíca.

de

1972; 151." da

Independência

e

84." da

l!;MILIO G. MÉDICI

José Flávio Pécora
Joâo Paulo dos Reis vctzoso
João Leitão de Abreu

DECRETO N." 71.205

~-

DE Li DE

OUTUBRO DE l;:)72

Consolida as disposições aos Decretos
ns. 68.806, de 25 de jU7/Jw de 1971, e
69.451, de 1 de nove7hbro de 1971,
referentes à Central .ie Meiiicamentos e dá outras prcoíaêncías,

Presidente da República, no uso
da atribuição que lhe confere o artigo
SI, item V, da Constrt-ncão. decreta:
o

I -

DO óRGÃO E Sí-':;US FINS

Art. L" A Central de Medicamentos
(CEME), órgão da Prest âência da Repúbllca, destina-se a promover e organizar o fornecimento, por preços acessíveis, de medicamentos d'.~ uso humano a quantos não puderem, por suas

condições oconómicas. edquirl-Jos a
preços comuns no mercado.

Parágrafo único. Po.Ierá R. CEME
estabelecer gratuidade !\<.l, dlstr.ibuição
de medicamentos ou, mediante abatimentos percentuais sobre o custo destes. fixar preços para cada faixa de
renda das populações a serem atendidas.
Art. 2." A CE:ME Iunc.onará como
reguladora da produção ::; dlstriuuícão
de medicamentos dos laboratórios farmacêuticos subordinados 0'J. vinculados
aos Ministérios da Marmha, do Exer-.
cito, da Aeronáutica, de. Saúde, do
Trabalho e Previdência Social e daqueles com os quais manttvcr convênios.
II -

DA DIREÇAO

Art. 3.° A CEME terá um Presidente
e uma- Comissão Diretora composta
de cinco membros, representantes dos
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Ministérios indicados TI'J artigo anterior.
§ 10 O Presidente da CEME e os
Membros da Comissão rvrretora são nomeados pelo Presidente ca República.
§ 2.° Os Membros da Cora'ssão Di-

retora exercerão suas l-tilidades riurante as reuniões do -o.egiado, bem
como em missões tsolacis ou coletivas
qUE' lhes forem atribuídas pelo Presídeu te da CEME.
§ 3.° As deliberações

::a

Oomlssão

Diretora serão tomadas por maioria.
simples de voto.
Art. 4.° Funcionará r.mto à CEME
um Conselho Consultivo integrado por
6 (seis) Membros de notore. compeiên-

cía em assuntos medico-farmacêutrcoso
§ 1.0 Os Membros do Conselho Consultivo serão nomeados ~)01o Prcsidentf. da Repúbltca .
§ 2.° O Conselho Cons.ntívc terá um

Presidente eleito por maioria absoluta
de votos.
IH -

DA COMPETltNCIA

Art. 5.° À CEME compete:
a) supervisionar a aq'r-slção e o suprimento de medicamentos para todos
os órgãos da Adminíst-ação Federal,
Direta e Indireta, e Fundações, estabelecendo linhas de produtos básicos a
serem adquiridos, bem corno níveis de
preço;
b) atuar em todo o território nacional, diretamente ou por descentralização e delegação de comcetêncla ;
c) coordenar os seu" programas e
projetos com os programas dos órgãos
públicos e privados, atinentes a sua
área de atuação;
d) firmar convênios e acordos -om
entidades federais, estaduais e munlcípata, da administração direta e indireta, e Fundações, para produção, distribuição e transporte -íe medicamentos;
e) incentivar, medíance convênios e
acordos, as atividades de pesquisa,
para descobrimento de novas matérias-primas de utilização terapêutica
e aperfeiçoamento de Aenicas e processos de fabricação de -necücamemos:
t) firmar contratos :1"" fornecimento de medicamentos, com la boratórtos
€" entidades representativas da 'nuústria farmacêutica privada, visando à
utilização de sua capacidade oclcsa,

bem como à obtenção de preços mínl-.
mos, a longo prazo;
g) promover reuniões perro.Iicas entre os responsáveis pelas atividades.
de produção, distríbulçao, pesquisa, e
controle de qualidade de entidades
públicas e privadas, com listas à unidade de ação em seus ~.J'",JpóBitOS;
h) encaminhar às autortdades rOlTIpetentes estudos e suges'ióes que COIT,,patibilizem a compcsiçã-. e a. C0m8"Tcíalização de medicamentos com a sua
indicação terapêutica;
i) incentivar a Inste.lacão no território nacional de fábricas -íe matéríasprimas necessárias a conteeção de medícamentos essenciais;
1) colaborar na instalação de Iaboratórios-píloto em Escolas de Farmácias localizadas em áreas príorttárías
de desenvolvimento.
Art, 6.° A Comissão rxlretora compete:
a) velar pela observância das diretrizes da CEME;
b) aprovar a prcgramaçâc plurlanual da CEl\I.IE;
c) aprovar a celebração de acordos,
com entidades públicas;
d) velar pela manutencáo ds política de preços mínimos para os produtos adquiridos pela :;~ME de laboratór íos públicos e prtvacos:
e) conhecer o relatório «e atividades.
e a proposta orçamentária:
f) aprovar, ouvido o Conselho Consultivo, a Relação de \tledicamenLos.
Essenciais ;
g) apreciar os assuntos que Lhe forem submetidos pelo P~'ef;idente,
Art. 7,° Ao Presídense da CEME
compete:
a) presidir os trabalhos da Comissão:
Diretora, com direito de "0tO;
b) dirigir, coordenar ~ ortcntar a
execução 10s õrabalhos da CE:~E;
c) cumprir e fazer cu-nprrr as leis eregulamentos aplicáveis 'W órgão:
d) gerir a aplicação -íos recursos:
e) movimentar contas ordenar despesas e autorizar pagamento, observa-.
das as disposições legada.
f) celebrar convênios, acordes, contratos e ajustes;
g) elaborar a proposta orcamentária e o relatório de atr-idades, dandoc-onhecimento à Conussõo Dlretora.;

HJ1

AoTOS DO PODER EXECUTIVO
h) determinar a abertura de licitação, e aprovar seus resultados;
i) admitir, designar, movimentar P.
dispensar pessoal, hem como aplicar
penalidades;
1) requisitar pessoal, O"T intermédio
do Gabinete Civil da Presidência. da
República;
l) aprovar planos e projetos:
m) editar o "Memento Terapêutico";
n) delegar competência.
Art. 8.0 Ao Conselho Consultivo
compete:
a) assessorar a CEME no que se taça
necessário ao bom desempenho de
suas atribuições;
b) manter a CEME -nformada, com
o fim de atualizar a Relação de Medicamentos Essenciais;
c) emitir parecer sobre os assuntos
que digam respeito às atividades ele
pesquisa e controle de j.mlídade:
d) estabelecer a composição e a posologia exigidas para fabricação dos
medicamentos adotados :)~la CEME.

IV -

DOS RECtJRSOS

Art. 9." Constituem recursos da
CEME:
a)
os consignados '1') Orçamento
Geral da União e em cr-dttoa adicionais ou destaques;
b)
doações, subvenções, auxílíos,
transferências, contribuições, legados
GU quaisquer outras transferências de
pessoas físicas ou [urídícaa, de direito
público ou privado;
c)
contribuições provenientes de
convênios, acordos com entidades públicas, nacionais ou estrangeiras I,,; internacionais ;
d) rendas de operações de natureza
comercial ou eventuais;
e) transferências de dotações orçamentárias específicas los GiVerS03 órgãos da administração federal, direta
ou indireta;
f) importâncias transrertâas .to Instituto Nacional de Previdência Social
(INPS, para o custeio ~th;al ou parcial
dos seus serviços admin .stra.r 'VOG, nos
limites de um plano -íe a.ollcação ela~
borado pela CEME e aprovado pelo
Presidente da República com reapücação nos anos subseqüe.ues de importâncias não movimenta Ias ou não entregues no exercício fína-iceíro,

Art. 10. A receita ~ a despesa. da'
CEME, serão contabílizadas com base
no Plano de Contas da t/níáo, permitíd- .nodíftcaçôes que correspondam
a diversificação de suas fontes de recursos.
Art. 11. Os recursos da CEME. S€rã" movimentados na ~~lr.i_~l.a do ~ 2."
do arTIgo 172 do Decreto-lei n." 200.
de 25 de fevereiro de 19.,7
Parágrafo único. A CEME. encummhará. anualmente. <',0 tribuna. de
Contas da União, por ; n-erméd!o 60
Gabinete Civil da Presidência da República. a prestação de contas relativas aos recursos mov uenta-ícs de
acordo com a aubono-nía financeira
concedida por este artigo.
V - DA RETRIBUrçAO
Art. 12. Os parbíctpa-des das reuniões da Comissão Diretor l farão jus,
além da gratificação 'íe presença, a
diárias e transporte ou mdentzação de
despesas de alimentação e pousada,
quando for o caso.
Art. 13. Os Membros do Conselho
Consultivo farão jus a -Itárias e transporte ou indenização l-ê .tespesa rte
alimentação e pousada, quando for o
caso.
Art. 14. O presidente da CEME.
rea jus ao recebimento 1'-: tmportâncta
correspondente a oito [etons mensais,
em valor arbitrado pelo Pvesrdentc da
República.
VI

DA EXECUÇAO DOS.
SERVIÇOS

Art. 15. Os trabalhos da
CEMr.,
desenvolvidos com apoio em um N:tícleo Central, serão executados:
a) por pessoal técnico especializado"
contratado na forma prevista ':lOS a--.
tigos 96 e 97 do Decreto-lei n'' ?,OO de
25 de fevereiro de 1967;
b) por servidores requisitados
de
órgãos e Entidades da Admíntstracãc
Federal, Direta e Indireta, bem comoempregados de Sociedades de ECOnOmia Mista, Fundações, correndo a cespesa correspondente a seus satártos e
demais vantagens percebidas, por conta das repartições ou entidades .te o-Igem, se for o caso;
c) excepcionalmente, mediante colaboração de natureza eventual, sob a.
modalidade de prestação de sarvíço.
na forma estabelecida no artigo 111
do Decreto-lei nv 200, de 25 de teve-
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jreiro de 1967, independente de quaís-

quer outras exígêncías;
d)

EXECUTIVO

DECRETO N" 71. 206 - DE 5 DE
OUTUBRO DE 1972

mediante desempenho de íun-

ções de Assessoramento Superior

da

.ôdmínístraçác Civil.
Parágrafo único A CEME terá uma
"Tabela de Gratificação de Representaçâo de Gabinete.
VII -

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 16. Os órgãos da Administração Federal, Direta e Indireta, bem
como as Sociedades de Economia Mis-

ta e Fundações, darão o necessário
apoio para a consecução das nnahdades da CEME nas respectivas áreas do

atuação.
Art. 17. Os representantes dos M1mstérícs da Malinha, do Exército, da
Aeronáutica, do Trabalho e Previdênda Social e da Saúde efetuarão, periodicamente, o levantamento da capacidade dos respectivos laboratórios,
bem corno indicarão a
capacidade
'Ociosa de cada um deles.
Art.. 18. A CEME contará com boletins, para. publicação dos atos administrativos, jurisprudências e decisões pertinentes, bem como estudos de
natureza técnica e científica.
Art. 19. Para atender aos custos
dos produtos a serem fornecidos
à
CE:3.iIE, poderá esta conceder supri-

mento de fundos. como antecipacâo
de recursos, aos laboratórios tarmscêutícos da Marinha, do Exército, ela
Aeronáutica, da Saúde e do Trabalhe
e Previdência Social, bem como. mediante convênio, àqueles da Administração Federal Indireta,
Pundacões,
Admmistracâo Estadual (direta e indireta) e Municipal.
Art. 20. O primeiro Plano Diretor
da CEIvIE será aprovado pelo Presidente da República.
Art. 21. Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publícaçâc, revogadas as disposições em contrári-o.
Brasília, 4 de
outubro de
1972;
1519 da Independência. e 849 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Aaaicerto de Barras Nume«
Orlando Geisel
Júlio Barata
J. Araripe Macêdo
Mário Lemos

Autoriza o Estado do Maranhão a
transferir o domínio útil dos terrenos que menciona.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere (' artigo 81, item III, da Constituição, e
tendo em vista o disposto no Decreto n'' 66.227, de 18 de fevereiro
de
uno, decreta:
Art. 1" Fica o Estado do Mar'L:Lll8.0
autorizado a transferir, para a Socredade de Melhoramentos e Urbanização da Capital S.A. - SDRCA?
o
domínio
útil da área denormnada
"Rio-Anil", com H.690 hectares, aprcxtmadamente, situada em São Luis,
Capital do referido Estado -jue lhe
foi cedida por força do Decreto. .. ,.
n- 66.227, de 18 de fevereiro de 1970,
atendidas as finalidades da cessao e
demais encargos e obrigações constantes dos artigos 4" e 5" do mencionado
decreto, de acordo com os e.ementos
constantes do processo protocolízad.
no Ministério da Fazenda ';'(1) o ....
n- 22.993, de 1972.

Art. 2.° A SURCAP poderá valer-se
das faculdades previstas no ;\1';:.. 2", letras a. e b, do Decreto-lei n'' 178 de
16 de fevereiro de 1967, e ficará isenta elo pagamento do foro enquanro o
terreno permanecer .110 seu patrtmc..

nío .
Art. 3" Ficam ratarícadas as .li,3PO·
stçóes do Decreto n" 66.227, de J:.j de
fevereiro de 1970, que nua COnri·;.1.'::8.."
rem o presente ato.
Art. 4.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 5 de outubro de
é!)72;
1510
da
Independência e 84°
na
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

José Flávio Pécora
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DECRETO N9 71. 207
DE 5 DE
OUTUBRO DE 1972
promulga o Acordo de CO<Jperação
Relativo aos Usos Ci'1}'IS na Energia
Atômica entre o Brasil e os Estados
Unidos da Amér-ica e a Emend:1 C/I
Acordo entre a Açêncui Internacional de Energia Atôm1(~{t, o Gorerno da República Federativa do Brasil
e o Gooerne dos Estados Uruaos da·
América para a Aplicação tie Salva.guardas.

O Presidente da República,
Havendo o congresso Nacional aprovado, pelo Decreto Legialatrvc nc 49,
de 14 de setembro de 1972, o Acordo
de Cooperação Relativo aos Usos Civis
da Energia Atômica entre c Brasil e
os Estados unidos da América firmado em Washington, a 17 de julho de
1972. e a Emenda ao Acordo entre a
Agência
Intemacíonar de Energia.
Atômica, o Governo da Repúbt.cn Federativa do Brasil e c GovenlO dos
Estados Unidos da Amertca para a
Aplicação de Salvaguardas. firmado
em Viena, a 27 de julho de 1972;
E havendo sido tro-cadas entre os
dois GOvernos, em wasntngton a 18 e
20 de setembro de 1972. as notas destinadas a promover a sua entrada em
vigor;
Decreta que os referidos Atos, apen50S por cópia ao presente
Decreto,
sejam executados
e cumpridos tác
inteiramente como neles se contém.
Brasílía, 5 de outubro de 1972:
151Q da Independência e 849 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Mário Gibson Baro'),::a
O acordo mencionado no presente
decreto foi publicado no D. O. de 9
de outubro de 1972.
DECRETO

N~

T. 208
1972

DE

5

D~

OUTUBRO DE

21

go 81, item UI, da Constituição. e tendo em vista o que consta do Processe
n'' 1.935-72. do Departamento Administrativo do Pessoal Civil (D,'\SP),
decreta:
Art. 1" Fica sem efeito a dlspontbllida de dos servidores do Departamento
Nacional de Obras Contra as S82&S,
do Ministério do Interior, constantes
do Anexo do presente Decreto. colocados
naquele regime pelas Portarias
n-s 273, de 7 de agosto de 1969, e 300,
de 25 de setembro de 1969, e 355, de 30
de setembro de 1969, do Ministro do
Interior, com fundamento no Decreto
11(' 64.394. de 23 de abril de 1969.
Art. 2° Ficam. igualmente, sem ereíto os aproveitamentos de díspnruveis
do Departa mento Nacional de Obras
Contra as Secas. efetuados pelos Decretos abaixo indicados:
a) de Aluysio Costa, no cargo de Escrevente-Datilógrafo, código
.
AF-204.7, do Quadro de Pessoal do
Instituto de Previdência e Assistência
dos Servidores do Estado, constante do
Decreto n'' 70.134, de 9 de fevereiro de
1972, publicado no Diário Oficial de 10
seguinte:
b) etc João Gonçalves Filho e Lm-

doardo Inácio da Silva, no cargo de
Servente, código GL-104.5, do Quadro
trmco de Pessoal oa Uruversrctaoe t-ederal da Bahia, constantes do Decrete
n'' 70.603, de 23 de maio de HJ72, publicado no Diário Oficial de 26 seguinte.
ArL 3° Este Decreto entrara em {lIgor na data da sua pu btícacào, cevogadas as disposições em contr arro .
Brasília, 5 de outunro (te '/87ó;
UI" da Independência e 84" da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Torna sem eleito disponibWdrute e
aproveitamentos de servidores do
Departamento Naczonal
Contra as Secas.

de

ObTOS

o Presidente da Republíca. usando
das atribuições que lhe confere o artt-

Jarbas G. Passarinho
Julio Barata
Jose Costa Cavalcanti

O anexo mencionado no art. 19 foi
publicado no D.O. de 10-10-72.
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DECRETO .N9 71. 209 -

DE

5 DE

OUTUBRO DE 1972

Declara de

unnaoae

públicn as ínsti-

tituiçôee que menciona.
o Presidente da Repúbnca no uso
da atrfbuição que lhe conferi" o ai tigo

81, item IH, da Oonstttuícãc, decreta:
Art. 1°, São declaradas

ce utilidade

pública nos termos do :l.::tig(\ 1° da
Lei 91, de 28 de agosto de 1935 com-

binado com o artigo 19 do Regulamen-

to aprovado pelo Decreto 50.317, de 2
de maio de 1961, as seguintes instituições:
MJ -

02.690-70 -

Asscruaçãc Cul-

tural e Beneficente Coração de Jesus, com sede em Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais;
MJ - 52.889-71 - Associação de
Proteção e Assistência à Maternidade
e à Infância de Ipanguaçu, com sede
em Ipanguaçu, Estado do Rio Grande
do Norte;
MJ - 54.861-71 - Associação Educativa e Assistencial Imaculada Conceição, com sede em Machado, Estado
de Minas Gerais;
MJ - 28.702-71 - Associação Hospitalar de Conceição de Macabu, com
sede em Conceição de Macabu, Estado do Rio de Janeiro;
MJ 8.845-72 Casa Maternal
Maria Helena, com sede em Juiz de
Fora, Estado de Minas Gerais;
MJ - 8.486-71 - Casa da Criança
Nair Aguiar, com sede em Rio Pequeno, Subdistrito de Butantá, Estado de São Paulo;
MJ - 27.522-70 - Casa da Criança
de Leme, com sede em Leme, Estado
de São Pauto,
MJ 6.152-72 Centro de .asststência Social São Judas Tadeu, com
sede em Aracaju, Estado de Sergipe;
MJ -

59.114-71 -

Comunhão Es-

pirita Crrsta, com sede em Uberaba,
Estado de Minas Gerais;
MJ - 36.388-71 - Conferência, São
Vicente de Paulo "São José", com seetc em Cruz Alta, Estado do Rio G.
do Sul;
MJ - 58.168-71 - Cruzada das Senhoras Católicas - Dispensário Santo Antônio, eom sede em Americana,
Estado de São Paulo;

MJ· - 58.818-71 - Fundação Educacional e Cultural de Araruama, com
sede em Araruama, Estado do Rio de
Janeiro;
MJ 17.439-71 Hospital de
Guarani, com sede em Guarani, Estado de Minas Gerais.
MJ - 56.053-71 - Irmandade de
Misericórdia de Monte Alto, com sede
em Monte Alto, Estado :-le São Paulo;
MJ - 15.539-72 - Irmandade da
Santa Casa de Míserícórrüa de cruarantã, com sede em Guarantâ, Estado
de São Paulo;
MJ - 60.276-71 ~ Pia Sociedade
dos Missionários de São Carlos, com
sede em São Paulo;
MJ - 15.648-72 - Santa Casa de
Misericórdia de Fartura, com sede
em Fartura, Estado de São Paula;
MJ 56.447-69 Sociedade de
Proteção à lV1aternidad e c à Infância
de Alrenas, com sede em à.líenas Estado de Minas Gerais;
MJ 51.159-72 Hospital São
Vicente de Paulo para 'Tuberculosos,
com sede em Teófilo Otom Estado de
Minas Gerais;
MJ - 38.369-71 - Vila de São Vicente de Paulo de Bragança Pauüsta.
com sede em Bragança Paulista, Estado de São Paulo.
Art. 2". São declaradas de utilidade pública nos termos do artigo 2"
zn tine da Lei 91, de 28 de agosto de
1935, combinado com o ar-tigo ro in
tine, do Regulamento aprovado pelo
Decreto 50.517, de 2 de maio de H161,
as seguintes instituições:
MJ - 33.880-69 _. Dlacorna, com
sede no Rio de Janeiro, Estado da
Guanabara.
MJ 55.044-72 Congregação
Apostólica da Santíssima Tr~ndade,
com sede em Caetés, Estadc, de Pernambuco.
Art. 3". Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, 18vogadas as disposições em centrário.
Brasília, 5 de outubro de 1972;
151" da Independência e 84" da
República.
EMÍLI-O G.

MÉDICI

Alfredo Buzaid
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DECRETO

N.O

71.210 -

DE

5

DE OUTUBRO DE

1972

.A.ltera o Decreto número 60.938, de 4 de julho de 1967, que aprovou o Qua~
dro Único de Pessoal da Universidade Federal de Minas Gerais, e dá
outras providências.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item !II, da Constituição e tendo em vista o artigo 56 da Lei
número 3.780, de 12 de julho de 1960, decreta;
Art. 1.0 Fica alterado, na forma dos anexos, o Decreto número 60.938,
Quadro único de Pessoal da Unlverde 4 de julho de 1967, que aprovou
aídade Federal de Minas Gerais, a fim de reestruturar cargos em comissão
e funções gratificadas, incluir outros, destinados a atender as Rerormaa
Universitarta e Admimstrativa. consubstancíada nos respectivos Estatuto
e Regimento Geral e de remanejar cargos para aplicar a proporcícnalídade
de que trata o artigo 20 da LeI número 3.780, de 12 de julho de 1960.
Art. 2.° A Divisão do Pessoal da Universidade Federal de Minas Gerais, por força do disposto no artigo 5." do Decreto número 6'7 326, de 5
de outubro de Hl70 que mstf tutu o Sistema de Pessoal Civil da Administraçao s'ecteral tSIPECJ, fica transformada em Departamento de Pessoal,
diretamente subordinado ao Reitor, integrado da Divisão de Selecào e Aperfeiçoamento, da Divisão de Controle de Cargos e Empregos e da Divisão de
Legislação, Direitos e Deveres.
Parágrafo uníco . As unidades de pessoal não integrantes do Departamento de Pessoal da Reitoria ficam a este subordinadas tecnicamente.
Art. 3.0 Em decorrência do disposto no artigo 20 da Lei número 4.863.
de 29 de novembro de 1965, no artigo 31 do Decreto-lei número 81, ue 21
dera! de Minas Gerais, para consignar-se que, além das atribuições estatude dezembro de 1966 e no artigo 3.0 do Decreto-lei número 1.121, de 31 de
tárias e regimentais, compete, ainda, ao Vice-Reitor o controle e a coordenação de áreas admlmstratívas da Universidade.
Art. 4.° Fica retificado o Decreto número 52.794, de 31 de outubro
de 1963, a fim de retificar o enquadramento de Paulo Antônio de Almeida
Magalhães para o cargo de Cirurgião-Dentista, código TC-901.1·'.A e alterá-lo, a partir de 1.0 de junho de 1964, para o nível 20.A, por força da
aplicação do artigo 9.'"' da. Lei número 4.345, de 26 de junho de JH64, u-ansrermdo-o para o Quadro único de Pessoal da referida Universidade, a
contar de 1.0 de Janeiro de 1966, em cumprimento ao disposto no artigo 56
da Lei número 4.881-A. de 6 de dezembro de 1965.
Art. 5.° A reestruturação das funções gratificadas para atender às
necessidades das Unidades de Ensino da Universidade Federal de
Minas
Gerais fica aprovada, em caráter provísor.ío, até que entre em vigor o
sistema de classificação de que trata a Lei número 5.645, de 10 de dezembro de 1970, e seja concluída a implantação da Reforma Uníversitàrta
na referida Autarquia.
Art. 6.0 O Departamento de Pessoal da Universidade apostdlará os
tatulos dos funcionários abrangidos par este Decreto.
Art. 7.0 A despesa com a execução deste Decreto será atendida com
os recursos próprios da Universidade Federal de Minas Gerais, vedado,
para esse fim, o encaminhamento de proposta de abertura de crédito
especial.
Art. 8.0 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasnía, 5 de outubro de 1972; 151.° da Independência e 84.0 da
República.

°

EMíLIO G. MEDICI

Jarbas G. Passarinho

Os anexos mencionados no art. 19 foram publicados no D.O. de 16
de outubro de 1972.
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DECRETO N° 71. 211 -

DE

5

DE

OUTUBRO DE 1972

Atribui competéncia. ao Ministro da
Saúde para aprovar a Farmacopéia
Homeopática Brasileira e dá outras
providências.

o Presidente da República, no uso
da atrfbuíçâo que lhe confere o a-tigo 81, itens III e V, da Constituição,
decreta:
Art. 1° Compete ao Ministro de Estado da Saúde aprovar a Farmacorv-ia
Homeopática Brasileira, denomina-s o
que substitui a de Código Homeopa ttco Brasileiro.

Art. 2° As normas da Farmacop-Ia
Homeopática Brasileira são obrtgarorias após quarenta e cinco dj~s -fe sua
publicação no Diário Oficial da Uni ia,
devendo cada farmácia e Iaboratórr-'
industrial farmacêutico horneouático
ter um exemplar do texto em v'gor.

Art. 3.° Este Decreto entrara em vigor na data de sua publicação, revc-

gadas as disposições em contrárto.
Brasília, 5 de outubro de 1::)72;
da
Independência e 84° <1<1
República.
151 0

DECRETO N° 71. 212 - DE 5 DE
OUTUBRO DE 1972
Reduz aZiquota do Imposto sobre Pt odutos Industrialzzados e dá outras
providências.

O Presidente da Repúbl íca, usancc
das atribuições que 111e contere " :Htigo 81, inciso III, da Constituição,
e tendo em vista o disposto no ert gn
4° do Decreto-lei n'' 1.199, de 2j' de
dezembro de 1971, decreta:
Art. 10 Fíca reduzida, de 13% t deZOltO por cento) para 10% r des per
cento 1,
a alíquota tncrdente
cobre
"computador
eletrônico
incluindo
equipamento periférico", classificado
no Código 84.53.01.00 da Tabela «e
Incidência do Imposto sobre Produtos
Industrializados (TIPI), anexa ao Decreto n'' 70.162, de 18 de fevereiro de
1972.
§ 1" A recíuçâo prevista neste arugo abrange. também, as mercadortas
importadas do exterior ~ jà despachadas nas repartições fiscais do Pais,
mediante assinatura de termo de responsabilidade.

*

2~ Em qualquer caso, a apncação
deste Decreto- não poderá originar
restrtuíção de receita.

Art. 2° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação -evogadas as disposições em contrárto
Brasilia, 5 de outubro de 1972 ~
da
Independência e 34°
da
República.
1510

EMíLIO G. I\1ÉDICI

EMÍLIO G. MÉDICI

1Valter Joaquim dos Santos

Jose Flávio Pecam

DECRETO NQ 71.213 -

DE 5 DE OUTUBRO DE 1972

RetiJzca o Decreto no 71. 033, de 28 de agosto de 1972, que abre ao Iâmistéri...
das Comunicações, em favor ela Secretaria-Geral, o crédito especial de
c-s 10.000.000,00.

o Presidente da República, usando da atribuicão que lhe confere o artigo 81, ítem IH, da Constituição, decreta:
~
Art.. 19 Fica retificado, na forma abaixo, o artigo 29 do Decreto número
71.033, de 23 de agosto de 19'72, que abre ao Mtnístério das Comunicações,
crédito especial de Cr$ 10.000.00,00 (dez milhões de cruzeiros).
Onde se lê:
28.00 2<1.02 -

ENCARGOS GERAIS DA UNIAO

Recursos sob Supervisão do Ministério do Pla-

nejamento e Cccrdertaçãc Geral

aros no
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Lei? -se:
28.00 -

28.01 -

ENCARGOS GERAIS DA UNIAQ

Recursos sob Supervrsâo do Ministério da Fa-

zenca
Art. 2° Este Decreto entrará em vigor na data ele sua publicação, rcvogadas as disposições em contrário.
Brasília, 5 de outubro de 1972; 1519 da Independência e 849 da Repúhl'ca ..
EMÍLIO G. MÉDICI

José Flâvio Pecara
João Paulo dos Reis venoso
Hygino C. Corsetti
DECRETO

N9

71. 214 -

DE

5

DE OUTUBRO DE

1972

Abre ao Ministério das Relações Exteriores o crédito suplementar de ., .. ,.
Cr$ 4.680,000,00 para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento,

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe contere o 8..1'tdgc 81, item ITr. da Constituição, e da autorização contida no artigo 69 da
Lei nv 5,754, de 3 de dezembro de 1971, decreta:
Art. 19 Fica aberto ao Ministério das Relações Exteriores o crédito suplementar no valor de Crg 4.680.000,00 (quatro milhões, seícentos e oitenta
mil cruzeíros) . para rerorco de dotações orçamentárias
consignadas aosubanexo 24.00, a saber:

c-n.oc

24,00

~

2400,1301. 1001 4,1 3,0
2400,1304 .2003
3.1.4. O 2400,1304,2004 3.1.4.0 -

MINI8T:8RIO DAS RELAÇdES
RIORES
Reequipamento f: Instalação dos
da. Adnnn'sr.raçõc

EXTE-

órgãos

Equipamentos e Instalações

58:').000

.

Manutenção d~-:.;~ Missões Diplomáticas
Repartições Consulares
Encargos Díversos
"
Execução da Pciittca Exterior
Encargos Dí vr-rsos
, .. ,
"

e
.

1. '155 .000

,.

2.NIJ.(jOO

J..6GO.oao

TOTAL, ,

Art. 29 Os recursos necessários à execucâo deste Decreto decorrerão de
anulação parcial de dotação orçamentária consignada 110 vigente Orçamentoao subanexo 24.00, a saber:

c-s

24,00 -

MINISTÉRIO
HIOR.E:-:-

DAS

projeto - 2400.1301,1002
4,1.1.0 - Obras Públicas

RELAÇdES

1,00

EXTE-

4,\380,000

Art. 31-' Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario,
Brasília, 5 de outubro de 1972; 1519 da Independênc.a e 349 da República..
Er.rÍLlo G, MÉDICI

Mano Gtbson norooza
José Flávio Pécora
João Paulo dos Reis Yetloso
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DECRETO NÇ! 71. 215 -

DE

5 DE OUTUBRO DE 19'72

Abre ao Minisiérw dos Transportes, em favor da Inspetoria-Geral de Finanças o crédito suplementar de Cr$ 38.000,00, para reforço de dotaçõe-s
consignadas no vigente Orçamento.

o Presidente da República, usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item TI'I, da Constituíçâo, e da autorização contida no artigo 61? na
Lei nv 5.754, de 3 de dezembro de 1971, decreta:

Art. 19 Fica aberto ao Ministério dos Transportes, em favor da Inspetoria-Geral de Finanças, o crédito suplementar "de CcS 38.000,00 (tl'inta e

oito mil cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias consignadas ao
subanexo 27.00 a saber:

c-s
27.00 -

1,00

MINISTE:RIO DOS TRANSPORTES

2'7.04 2704.0107.2014 3.1.3.~ -3.1.4.0 -

...nspetoria-Gerar de Finanças
Coordenação e Controle Financeiro
Outros Serviços de Terceiros
Encargos Diversos

.
.

35.000
3.000

TOTAL.

38.000

Art. 29 Os recursos necessários D, execução deste Decreto decorrerão de
anulação parcial de dotação orçamenjárta consignada no vigente Orçamento ao subanexo 27.00 a saber:

crs

1.00

27.00 -- TvlINISTI:RrO DOS TRANSPORTES
27. (;-1 - .rnspetorta-rserut de Finanças
Ativídade -- 2704.0107.2014

4.1.3.0 -

Equipamentos e Instalações

.

38.000

Art. 39 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 5 de outubro de 1972; 1519 da Independência e 849 da Repúblíca.
EM:ÍLIO

G.

MÉDICI

JOsé Flávio Pécora
Mário David Andreazza
João Paulo dos Reis Vello30

DECRETO N9 71.216 -

DE

5

DE úUTUBRO

DE 1972

Abre ao Ministério dos Transportes, em favor de diversas Unidades orçamentárias, o crédito suplementar de Cr$ 12.038.500,00, para reforço de
dotações consignadas no vigente Orçamento.

O Presidente da República, usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item TIl, da Constituição, e da autorização contida no artigo 69 da
Lei nv 5.754, de 3 de dezembro de 1971, decreta:
Art. 19 Fica aberto ao Mtnâstérío dos Transportes, em favor do Gabinete do Ministro, Secretaria-Geral, Inspetoria-Geral de Finanças, Divisão
de Segurança e Informações, Departamento de Administração e Estra.da de
Ferro Tocantins, o crédito suplementar no valor de Cr$ 12.038.500,00 (doze
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milhões, trinta e oito mil e quinhentos cruzeiros), para reforço de dotações
orçamentárias oonsígnadas ao subanexo 270-0, a saber:
CrS l,úO
MIISTli:RIO DOS TRANSPORTES

2700 ~701

-

Gabinete do Ministro

,2701. 0104. 2001 - Assessoria Minístertal
3 1.1.1 __ Pessoa! Civil
o

01 02 -

3.2.3.3 2701. 01D4. 2002 -

3.1.1.1 -

01 ~.2.3.3

Vencimentos e Vantagens Fixas
Despesas varràveís
Sa.lárro-D'amíha

Operaçâ.a Mauâ
Pessoal Civil

.2702.ü103.2003 -

3.1.1.1 -

.

Despesas vartéveís
Secretaria-Geral
Coor cenaçào e Planejamento Setorial

.

30.LllO

.
.

lOfl.OOO

Pessoal Civil

Vencimentos e vantagens Fixas
01 -- Despesa" vnrréveís
2704 - Inspetoria-Geral de Finanças
-

1'í 000

700

01 -

27Q4.C10~(.2014

39:100

27.9.000

Pessoal Civil

,2701.0906,2003 02 -

.

:

Vencimentos e Vantagens Fixas
Salárto-Famílta

2702 -

259.COO

Cooruenação da Política de Transportes pelo
Conselho Nacional de Transportes

-

3.1.1.: -

.
,.

5.l'OO

Coordenação e Controle Financeiro

3> 1.1.1 -- Pessoal Civil

02 3.2.3,:, 2705 '2·705.0309.2015 -

Despesas \I aríáveie .,.
Balárto-Eamlüa

>

•••

>

•••••••••••

>

••••

45 ÚÚO

.

4.500

Divisão de Segurança e Informações

Assessoria

Relacionada à Segurança

cíona

Na-

Salaric-F",mnia
.
2706 ~ Departamento de Administração
270.6.0101.2016 - Coordenação dos Serviços Administrativos
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - Vencrrnvntos e Vantagens Fixas
.
3.2.3.3 -

02 -- Despesas

:1.2.3.3 ~'270ô

U101.2017 -

'.:arjú veís

Salárfo-E'amília

880.000
135.00')

66.400

.

Docun.entação e Divulgação

01 -

Pessoal Civil
venctme ntos

02 -

Despesas vanéveís

3.1.1.1 -

.

z. zuu

~

Vantagens Fixas

.

131,000

.

3.200
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3.2.3.3 2706.0101.2018 -

Salátto-Fumílía

2. SOl}..

Pessoal Devclvidc pelas Antigas Autarquias
de 'Lransporr.es (Decv-Lei n." 5-67)

3. ] .1.1 -- Pessoal Civil

01
3.2.3.2

~-

2íOi1.160l.2,Olll 3.1.1.1 01
3.2.3.3

nos .160;).20':\0
3.2. ~~. (j

Vencimentos E' Vantagens Píxas
Salárío-Farmlin
.. '

.
.

,

Pessoal Servir.co na Diretoria de Obras de
Cooperação do Minístérto do Exército
Pessoal Oivil
'Vencimentos E Vantagens Fixas ... _'.
Salário- Pam! _~ir~

5.542.000·
1.103.000

1.050,000
324 000

Operação da Estrada de Ferro Madeira-Mamaré pelo Mrmsterío do Exército
_.

2707 -

2707 .tô05. 2021 -

Bubvençôcs Económícas

.

1.460. DOa·;

Estrada de Ferro Tocantins

Serviços de 'I'rnnsporte Ferroviário

3.1.1.1 -- Pessoal Cívtt
01
Vencimentos e Vantagens Fixas
3.2,::;.:3 -- Salárlo-Famírta
Total . .

.
.
.

4:Q.COO·

129.1100
12.0?3.~ü8

Art.. 2(l Os recursos necessários à Execução deste Decreto decorrerão de-

anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigente Orça-o
menta ao subanexo 2800, a saber:
2800 -

ENCARGOS GERAIS DA UNIAQ

2802 -- Recursos sob Supervisão do Ministério
Planejamento e Coordenação Geral
Atívldade -

do

280J.J800.2üü3

3 .2 . 5. O-Reserva de Cor, tangência

12.038.500'

Art. Sv Este Decreto entrará em vigor na. data de sua publicação, revo-.

gudas as disposições em contrário.

Brasília, 5 de outubro de 1972; 1519 da Independência e 849 da República..
EMÍLIO G. MÉDICI

José Flávio Pécora
Mário David Andreazza
Jcâo Paulo dos Reis Velloso

DECRETO

N9

71.217 -

DE 5 DE OUTUBRO DE

1972

Abre ao Ministério das Comunicações, em favor do Departamento Nacional'
de Telecomunicações, o crédito suplementar de Cr$ 353.000,00 para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artig:o 81, item IlI, da Constituição, e da autorízaçâo contida no artrgn 5(l da
LeI 119 5.754, de 3 de dezembro de lS71, decreta:
Art. 19 Fica aberto ao Ministério das Comunicações, em favor do De-.
partamento Nacional de Telecomunicações, o crédito suplementar de

A'1'OS

29
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Cr$ 353.000,00 (trezentos e cinquenta e três mil cruzeiros), para reforço de
dotações orçamentárias consignadas ao subanexo 1400, a saber:
crs 1.00
1400 - MINISTERIO DAS COMUNICAÇõES
1407 - Departamento Nacional de Telecomunicações
1407.0705.2009 - Coordenação e Fiscalização dos Serviços de
Telecomunicações
3.1. '2. O - Material de Consumo
.
l18.ano
;> .1. 3.2 - Outros Servíccs de Terceiros
.
150.00U

3.1.4.1)

-~

3.1.5.0 3.2.3.3 -

rxi eiso.

Encargos

.

25.r:OO

Despesas de Exercícios Anteriores
Salárlo-Famílía

.
.

:~5.

Total .

.

.

(100

35.UOO

353.00-0

Art. 29 Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão de
anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigente Orçamento ao subanexo 1400, a saber:

c-s 1.00

1400 1402 -

MINIST:é:RIO DAS COMUNICAÇõES

Secretaria-Geral
Atividade - 14ü2.fllOB.20QS
a.1. ~L2 - Outros ::Jervlças de Terceiros
,.
1407 - Departamento Nacional de Telecomunicações
Atividade ~- 1407.0705.2009
3.2.5.0 -- Contribuições de Previdência Social
.
4.1.:i.O _.- Equipamentos e Instalações
.
Atívídaóe - .:.407.07D5.20lQ
3.1.3.2 - Outros B81'ViçGS de Terceiros
, ..

Total .

5:~.

0-00

35,000

3QO.100

105.000
353.0üü

Art. 3D Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 5 de outubro de 1972; 151Q da Independência e 84 0 da República.
EJvlÍLIO G. MÉDICI

José Flávio Pécorc
João Paulo dos Reis veucso
Hygino C. Corsetii

DECRETO N9 71. 218 -

DE

5

DE OUTUBRO DE

1972

Abre li Presidência da República, em favor do Conselho de segurança Nacional, o crédito suplementar de crs 576.200,00, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item III, da Constttuíçâo, e da autorização contida no artigo 69 da.
Lei nv 5.754, de 3 de dezembro de 1971, decreta:
Art. 19 Fica aberto à Presidência da República, em favor do Conselho
de Segurança Nacional, o crédito suplementar no valor de
576.200,00

crs

30
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(quinhentos e setenta. e seis mil e duzentos cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias consignadas ao subanexo 11.00, a saber:

crs
11.00 -

1,00

PRESID:É:NCIA DA REPúBLICA

11 04 - Conselho de Segurança Nacional
1104.0804.2004- Supervisão e Co-roenação Relacionada à Segurança Nacional
3.':'.::'.0 - Pessoal
3.1.1.1 - Pessoa: Civil

01 ~- Vencimentos e vantagens Fixas
,.
4.3.4.0 - Auxilfos para Equipamentos e Instalações ..

TOTAL

1<1.000
566.200

576.200

Art. 2'1 Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão de
anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigente Orçamento ao subanexo 11.00, a saber:

crs
11.00 -

:11.04 Atividade 3.1.1.0·3,1.1.1 -02 Atívídaóe -3,2.7< O -3.2.7.9 4.3.3.0 4.3.5.0 -

1.00

PRESIDÊNCIA DA REPúBLICA

Conselho de Segurança Nacional
110"L0804.2G04
Pessoal
Pessoal Cívtl
Despesas varíàveíe

.

10.000

.
.
.

200.000

1104,OaüS.2COi:l

Diversas Transferências Correntes
Diversas.
.
Auxílios para Obras Públicas
Auxílios para Material Permanente

TOTAL

160 200
2CO.Ü(lO
576.200

Art. 3 Q Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília,5 de outubro de 1972; 151Q da Independência e 849 da República.
EMÍLIO G. MÉDICI

José Flávio Pécora
João Paulo dos Reis vello3o

DECRETO N9 71.219 -

DE

5

DE OUTUBRO DE

19'72

Abre ao Ministério da Justiça em favor da Divisão de Segurança e Informações o crédito suplementar de ors 50.0'00,00 para reforço de d-Otação
consignada no vigente orçamento.
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, Item TIl, da Constituição, c da autorização contida no artigo 69 da
Lei nv 5.754, de 3 de dezembro de 1971, decreta:
Art. 1? Fica aberto ao Ministério da Justiça, em favor da Divisão de
Segurança e Informações, o crédito suplementar no valor de Cr$ 50.000,00

ArTOS
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(cínquenta mil cruzeiros), para reforço de dotação orçamentária consignada
ao subanexo 20.00, a saber:
CrS 1,00
20.00 ~ MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
20.08 - Divisão de Segurança e Informações
2008.0809.'2009 -

3.1.3.2 -

Assessoria Relacionada à Segurança Nacional
Outros SErviços de Terceiros
.

E-C.OOO

Art. 2Q OS recursos necessários à, execução deste Decreto decorrerão de
anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigente Orçamento ao subanexo 20.00, a saber:
crs 1,00
20.00 - MINIS'l'ltRIQ DA JUSTIÇA
:;::0.02 - Secretaria Geral
Atividade 3.1.3.2 20.08 Atrvíciade -

4.1.4.0 -

20Ü2.Ü10S.201J3

Outros serviços de Terceiros
Divisão de Segurança e Informações

.

20.000

~:llU3_0809.2C09

Material Permanente

:30.CfJO

TOTAL

.

:->0.000

Art. 39 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 5 de outubro de 1972; 151Q da Independência e 849 da República.
EMÍLIO G. MÉDIcI

Alfredo Buzaid
José Flávio Pécora
João Paulo dos Reis Velloso

DECRETO N9 71.220 -

DE

5

DE OUTUBRO DE

1972

Abre à Justiça do Distrito Federal e dos Territórios em favor do Trlbunal
de Justiça do Distrito Federal, o crédito suplementar de Cr$ 520.100,00,
para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item rn, da Constituição, e da autorização contida no artigo 69 da
Lei nv 5.754, de 3 de dezembro de 1971, decreta:
Art. 1Q Fica aberto à Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, em
favor do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, o crédito suplementar no
valor de Cr$ 520.100,00 (quinhentos e vinte mil e cem cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias consignadas ao subanexo 10.00, a saber:
crs 1,00
10.00 .- JUSTIÇA DO DISTRITO
FEDERAL
E
DOS TE:RRIT6RJOS
10.01 - Tribunal de .rus.uca do Distrito Federal
1001.0106.2001 - n·CC2SSalTIE'-nto de Causas no Tribunal de
Justiça do Distrltc Federal

A'l(Os DO PODER EXECUTIVO

:J.1.1.1
01
3.2.3.:::
lüOl.0307.2002

-

3.2.3.1
3.2.3.3

Pessoa] Civil
vencimentos e Vantagens Fixas
Balárío-Família
Pagamento de Inativos

.

274.000

.

17.2ll0

Inativos .
Salártc-Pamílía

192.000

TOTAL.

520.100

6.900

Art. 29 Os recursos necessários à execucão deste Decreto decorrerão de
anulação parcial de dotação orçamentária consignada DO vigente Orçamento ao subanexo 28.00, a saber:

c-s

28.00 -

ENCARGOS GERAIS DA UNIÃO

28. ()2 -

Recursos sob Supervisão do Ministério
F'lunejame-nto e Coordenação Geral

1,00

jo

Atividade --- 2802 .IHOO.2U{)3
3.2. a.o -- Reserva de Ccrmngêncía

520.100

Art. 39 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas M disposições em contrário.
Brasília, 5 de outubro de 1972; 151 9 da Independência. e 849 da República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Actreao Buzazd

José Flávio Pécora
João Paulo dos Reis VelZoso

DECRETO N9 71. 221 -

DE 5 DE OUTUBRO DE 1972

Abre ao Ministério das Minas e Energia, em [aoor do Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica, o crédito suplementar de
Cr$ 230.000,00, para retorço de dotações consignadas no vigente Orça-

mente,

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item TII, da Constituição, e da autorização contida 110 artigo 69 da
Lei 119 5.754, de 3 de dezembro de 1971, decreta:

Art. 19 Fica aberto ao Ministério das Minas e Energia, em favor do
Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica, o crédito suplementar
no valor de Crg 230.000,00 (duzentos e trinta mil cruzeírosj , para reforço
de dotações orçamentárias consignadas ao subanexo 2200, a saber:
CrS 1,00
2200 -

MINISTÉRIO DAS MINAS E ENERGIA

2208 -

Departamento Nacional de Águas e Energia
Elétrica

2208.1001.20lG

Ccordcnacão da Política Nacional de Recursos Hídricos e Energéticos

3.1.5.0
220:3 ,1406 ,1025

Despesas de Exercícios Anteriores
Pesquisa de Recursos Hídricos

130.000

3.1,3. Z -- Outros Serviços de Terceiros

'I'otal . .

1110.000

.

230.000
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Art. 20 Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão de
anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigente Orçamenta ao subanexo 2200, a saber:
Cr$ 1,00
2200 -

MINISTERIO DAS MINAS E ENERGIA

2208 -

Departamento Nacional de Aguas e Energia
Elétrica

Atividade -

2208.1001.20113

~cargos I>iversos
Projeto - 2208.1406.1025
3.1.~.0 Material de Consumo
~.1.4.0

-

.

130.000

.

100.000

Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
230, COO
Art. 39 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 5 de outubro de 1972; 15111 da Jndependêncía e 849 da República.
EMÍLIO G. MÉDICI
José Flávio Pécora
Antônio Dias Leite Júnior
Joâo Paulo dos Reis vezzcso

DECRETO NQ '71.222 -

DE

5 DE OUTUBRO DE 1972

Abre ao Ministério do Exército o crédito suplementar de Cr$ 11.4ü3.000,00,
para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item m, da Constituição, e da autorização contida no artigo 6 9 da
Lei nv 5.754, de 3 de dezembro de 19'71 decreta:
Art. 19 Fica aberto ao Ministério do Exército o crédito suplementar no
valor de Cr$ 11.463.000,00 (onze milhões e quatrocentos e sessenta e três
mil cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias consignadas ao
subanexo 16.00, a saber:
16.00 -

CrS 1.00
MINISTÉlRIO DO EXÉlRCITO

16.01 -- Mlnistérlo do Exército
1501. OS05 .1003 3.1.2.0 -

3.1.3.2 4.1..3. O lôOl. 0805 .1008 -

3.1.2.0 1601.0805.1011 -

4.1.1.0 1601.0805.2017 -.

3.1.3.2 -

Mapeamento do Território Nacional
Material de Consumo
.
Outros Serviços de Terceiros
.
Eqtupamentcs e Instalações
.
Equipamento de Intendência
Materia! de Consumo
.
Aqulsição, Constr uçâo e Melhoramentos ue
C-tuartéis
Obras Públicas
.
Suprimento de Material de Intendência
Outros Serviçcs de Terceiros ••...........
TOTAL . . . "., ••...... , ...........••.. ,."

110.00e
2.442.000
~S8.IiOO

L~O.liOO

7.500.000
843.000

1:.. .463.000

Aros DO PODER EXECUTIVO
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Art. 29 Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão deanulação parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigente Orçamento ao subanexo 16.00, a saber:
crs 1M
~

16.01"\

16.Ul Projeto 4. i. 4. O Projeto -4.2.10 Projeto -

D.!IINr8TERIü

D()

EX~RCITO

vânistérfo de EXErcito
1601.0805.1008

Material Permanente

1601.0805.;Ull
Aquisição de Imóveis o . ,
1601.0805.1013
3.1.3.2 - outros Serviços de Terceiros
4.1.3. O - Equipamentos e Instalações
Atividade - 1601.0805.2017

3.1.2.0 -

Material de Consumo

.
o"

•••••

o ••

120

oú(}

7.500.000

.
.

.. e4.::iOa
2.815.700

0.0.

843.(100

TOTAl,

11.

4~3.

UIJO

Art. 39 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação. revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 5 de outubro de 1972; 1519 da Independência e 849 da República.
EMÍLIO G, MÉDICI

Orlando Geisel
José Flávio Pécora
João Paulo dos Reis Felloso

DECRETO N9 '71.223 -

DE 5 DE OUTUBRO DE 19'12

Abre ao Ministério da Educação e Cultura o crédito suplementar ae
Cr$ 4.677 .900,00, para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item Il'I, ela Constituição, e da autoriaaçào contida no artàgu 69 da
Lei nv 5.754, de 3 de dezembro de 1971, decreta:
Art. 19 Fica aberto ao Ministério da Educação e Cultura o crédito suplementar no valor de Cr$ 4.677.900,00 (quatro milhões, seiscentos e setenta
e sete mü e novecentos cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias
consignadas ao subanexo 15.00, a saber:
Cr$ 1,00
15.00 - MINJSTÉRIO Di; EDUCAÇãO E CULTURA
15.02 - Secretaria. Gerai
1502.0108.2003 - Coordenação e Planejamento Setorial
3.1.2.D ~.. Material de Consumo
.
50.{100
3.1.3.2 - outros Serviços de Terceiros
.
3.1.4.0 - Encargos DIverso;';
'
, ..
35.000
1502.0912.2017 - Sistema de Informações sobre Educação e
Cultura
3.1. 2. O -

3.1.3.1 -

Material de Consumo
Remuneração d., Serviços Pessoais

3.1.4.0 -- Encargos Diversos

.
.
.

4~dlOO

200.000
2.500
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4.1.3.0 - Equipamentos e Instalações
.
15.18 - Departarnentc de Assuntos Universitários
151<L0906.H!30 - Reecuipamento ce Universidades ~ Projeto Leste .E~IUGp2U
3.1.3.2 - Outros Ser viços de Terceiros
.
3.2.4 1 - Juros da Dív ída Pública
02 -- Fundada Externe
.
lG18 0906.20&4 - Adminrstraçâo c: Manutenção do Ensino
Escola de Farmacia e Odontologia de Alfenas
'1.1.3.0 - Equípamentcs e Instalações
.
TOTAT..1

o

••••••••••••••••••••••••••••••••••

20.000

3.0fiO.000
30.400
4: 677. flUU

Art. 29 Os recursos necessanos à execução deste Decreto decorrerão de
anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigente Orçamento ao subanexo 15.00, a saber:

c-s 1,00

15.00 .- 'aINlSTf:RIO DA EDUCAÇAO E CULTURA

15.02 - Secretaria Geral
Atividade - 1502. 0108 .~C03
3.1.3.1 - Remuneração de Serviços Pessoais

.

135.000

Atividade - .I.5U2.0902.~3011
3 1.2.0 -- rvratertai ele Consumo

.

22.000
10.COO
73.000
10.000

3.1.3.1 - Remuneração de Serviços Pessoais
.
;{ .1. 3.2 _. Outros Serviços de Terceiros
.
3.1.4.0 -~ Encargos Dtvers-e
.
Atividade ~ 1502.090~.2012
3.1.2.0 - Material de Consumo
.
3.1. 3. 2 ~ Outros Serviços de Terceiros
.
3.1.4.0 - Encargos Diversos
..
Atividade - 1502.0912.2017
3.1.3.2 - Outros Serviços de, Terceiros
.
15.l8 - Departamento de Assuntos Universitários
Projeto - 1516.0$)05.1030
3.1.3.1 - Icemuneração de Serviços pessoais
.
3. 1. 4, O - Encargos Diversos
.
4.3.1.1 - Amortização da Divida Pública
02 - Fundada Externa
.
Atividade -

4,1.4.0 -

lQ.1100
100.000
2.50H

800. ()(10
400.000

3 050.00G

:1.518.0906.2094

Material Permanente
TOTAL.

.
4-.57'7. soo

Art. 39 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 5 de outubro de 1972; 151Q da Independência e 849 da República.
ElVIÍUO G. JVf....ÉDICI

José Flávio Pécora
Jarbas Passarinho
João Paulo dos Reis veüoeo

ATOS

DECREI'O N9 71. 224 OUTUBRO DE 1972

DE

DO PODER EXECUTIVO

5

DE

Autoriza o Ministério da Aeronáutica
a aplicar saldos de receitas apura·
das de quantitativos de euôeísténcia e de rações operacionais.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item lII, da Constituição, e
tendo em vista o artigo 92 da Lei
n9 5.787, de 27 de junho de 1972,
decreta:
Art. 19 Fica o Ministério da Aeronáutica autorizado a aplicar, em caráter excepcional, no corrente exercício financeiro, os saldos dos Funaos a que se referem as Seções 2 e 4
das Instruções para Aplicação das
Tabelas de Etapas e Respectivos
Complementos das Forças Armadas,
na construção e instalação do Rancho da Base Aérea de Anápolís, desde que, para esse fim, não existam
recursos orçamentários.
Art. 2.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publícaçâo, revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 5 de outubro de 1972;
151Ç' da Independência e 849 da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

J. Araripe Macêdo

DECRETO N.o 71.225 - DE 6
OUTUBRO DE 1972

DE

Autoriza o Serviço do Patrimônio da
União a aceitar a doação do terreno que menciona, situado no Municipio de Sant'Ana do Liorcmento, Estado do Rio Grande do Sul.

o presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o arttgo 81, item lII, da Constituição, e de
acordo com os artigos 1.165 e 1.180 do
Código Civil, decreta:
Art. l° Fica o Serviço do Patrimônio da União autorizado a aceitar a
doação que, de acordo com a Lei Municipal n'' 862, de 11 de maio de 1971,
a Prefeitura Municipal de Sant'Ana
do Livramento, no
Estado do Rio
Grande do Sul, quer fazer à União

Federal, do terreno com a área de
490,84m2 (quatrocentos e noventa metros quadrados e oitenta e quatro decímetros quadrados), situado na Rua
Rivadávia Correa, naquele Mumclpio,
de acordo com os elementos constantes do processo protocolizado no Ministério da Fazenda sob o n« 17.164, de
1972.
Art. 2° O terreno a que se refere o
artigo anterior se destina à construção da sede da Junta de Ooncílíaçãc
e Julgamento, da Justiça do 'I'rabalho.
Art. 3° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 6 de outubro de 1972;
151° da Independência e 84° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Alfredo Buzaid
José Flávio Pécora

DECRETO

N.O 71.226 DE
OUTUBRO DE 1972

6

DE

Autoriza o Serviço do Patrimônio àa
União a aceitar a doação do ierreno que menciona, situado no Muni·
cípio de Joinville, Estado de sonta Catarina.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição, e de
acordo com os artigos 1.165 e 1.180
do Código Civil, decreta:
Art. l° Fica o Serviço do Patrfmônío da União autorizado a aceitar li
doação que, de acordo com a Lei. ...
n'' 1.054, de 21 de maio de 1970, a.
Prefeitura Municipal de Joinville, na
Estado de Santa Catarina, quer fazer à União Federal de um terreno
com a área de 721,24m2 (setecentos e
vinte e um metro quadrados e vinte
e quatro decímetros quadrados), desígnado por lote urbano ns 6, da quadra 7, Setor 1, situado na Rua do
Príncipe, naquele Município, de acordo com os elementos constantes do
processo protocolizado no Ministério
da Fazenda sob o n'' 21.360, de 1972.
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Art. 2" O terreno a que se refere o

artigo anterior se destina à constru
ção do prédio para instalação da sew

de da Junta de Conciliação e Julgamento, da Justiça do Trabalho.
Art. 3° Este Decreto entrará em vígor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 6 de outubro de 1.972:
151° da Independência e 84° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Alfredo Buzaid
Jose Flávio Pécora

DECRETO N° 71.227
OUTUBRO DE 1972

DE

6

DE

Torna sem efeito redistribuição de
cargo, com o respectivo ocupante,
para o Quadro de Pessoal do Departamento de Policia Federal.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item III, da constmncüo, e
tendo em vista o que consta do Processo n° 4.582-72, do Departamento
Administrativo do Pessoal Civil, de ..
ereta:
Art. 1° Fica sem efeito a redístrtnuíçâo para o Quadro de Pessoal do
Departamento de Polícia Federal, de
um cargo de Inspetor de Imigração,
nível 16, com o respectivo ocupante
Geraldíno de Souza, oriundo do extinto Instituto Nacional de rmrgração
e Colonização, constante do Decreto
n- 61.396, de 21 de setembro de 1967,
publicado no Diário Oficial de 22 se~
guinte.
Art. 2" Este Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação. revogadas as disposições em contrártc,
Brasília, 6 de outubro de 1972;
151" da Independência e 84° da
República.
Mtdtct
Alfredo Buzaid
L. F. Cirne Lima

EMÍLIO G.

DECRETO N9

71,228 DE 9 DE
OUTUBRO DE 1972

Autoriza o Serviço do Patrimônio da
União a aceitar a do[~çdo de terrenos em Santos Durn-vat, Estado de
Mmas Gerais, âestinauo ao Ministério da Aeronáutica.

o Presidente da República, usando
da atrtbuíçãc que lhe confere o artigo
81, item lII, da Constdtuiçâo, e de ccordo com OS artigos 1.165 e 1.180 do Código Civil, decreta:
Art. 19 Fica o SerV1';:'> do Patrhnõnio da União autorizado a aceitar a
doação que, de acordo com a Lei Municipal nv 1.129 de 17 de maíc de 1972,
't Prefeitura Municipal de Santos Dumcnt, Estado de Minas Gerais nuer
hlL.f.1 à tjníão, dOS terrenos com a área
de 352.431,00 m2 (trezentos e cinquenta e dois mil quatrocentos e trinta e
um metros quadrados), na cidade de
Síh1tOS Dumont. Estad.o de eaínas Oen.I.L.-' tudo de acordo com os elementos
constantes do processo protocolado no
Ministério da Aeronáutica sob o nv
04-17-1515-72.
Art. 2." Destinam-se os terrenos a
que se refere o artigo anterior à InsInstalação de um Parque Florestal em
torno do terreno onde está localizada
a casa onde nasceu Alberto Santos
Dumont.
Art. 39 Este Decreto entrará em vigor na data de sua puolícaçáo, revogadas as disposições em contrario.
Brasíha, 9 de outubro de 1972;
1519 da Independência, e 849 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio Delfim Netto

J. Araripe Macêdo

DECRETO N9 71.229 _ DE 9
OUTUBRO DE 1972

DE

concede autorizaçâo à Companhia
Penrcâ DriUing COmpan?1 para operar no mar territorial do erosü, fixado peln Decreto-lei -ns 1.098, de 25
de ma1'ço de 1970, a embarcação de
perjuração "Penrcâ 62", de naetc...
naUàade norte-americana.

O Presidente da Republrca, usando
oes atribuições que lhe concede o artigo 81, item III, da Constdtuíçâo, e
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tendo em vista o que consta do processo nv 000.132, de 1972, do Ministério das Minas e Energia, decrete:
Art. 1.0 E' concedida autorização à
companhia norte-americana Penrod
Drilling Company, para operar no mar
territorial do Brasil, fixado pelo Decreto-lei nv 1.098. de 25 de março de
1970, a embarcação de perfuração
«Penrod 62", a serviÇo da Petróleo Brastleíro S. A. - PETROBRÁS, medían.,

te contrato entre as mesmas celebra-

do.

Art. 29 A autorização de que trata
este Decreto vigorará pelo prazo de. 3
(três) anos, prorrogável se necessártc
à
realização dos trabalhos que terem
contratados com a petróleo Brasileiro

S. A. -

PETROBRAS.

Art. 3.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicaçã?,. revogadas as disposições em oontrarto ,
Brasília, 9 de outubro de H172;
151.° da Independência e 84.° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI
Adalberto de Barros Nunes
Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO N.? 71.230 OUTUBRO

DE 10 DE

DE 1972

Dispôe sobre o Departamento do Pessoal do Ministério da Indústria e do
Comércio, e dá outras providências.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
81. itens lU e V, da Constituição, e
tendo em vista o disposto no artigo
181, itens I, II e UI, do Decreto-lei
n.v 200, de 25 de fevereiro de 1967, decreta:
Art. 1,° A Divisão do Pessoal do
Departamento de Administração do
Ministério da Indústria e do Comércio fica transformada em Departamento do Pessoal.
Art. 2.° O Departamento do Pessoei, órgão Setorial do Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal
(SIPEC), fica diretamente subordinado ao Ministro de Estado e vinculado
tecnicamente ao Departamento Administrativo do Pessoal Civil (DASP),
competindo-lhe as atdvídades de gestão, execução e pesquisa de assuntos

relacionados com a administração do
pessoal, na área de competência do
Ministério.
Parágrafo único. As unidades dos
órgãos integrantes do Ministério da
Indústria e do Comércio, com funções
especificas de administração de pessoal, ficam vinculadas ao Departamento do Pessoal, nos termos do § 2.° do
artigo 5.° do Decreto n," 67.326, de 5
de outubro de 1970.
Art. 3.° O atual cargo de provimento em comissão de Diretor da Divisão do Pessoal do Departamento de
Administração, símbolo 4-C, do Quadro de Pessoal - Parte Permanente
- do Ministério da Indústria e do
Comércio, fica transformado em cargo
de Diretor-Geral do Departamento do
Pessoal, símbolo l-C.
Art. 4.° O Departamento do Pessoal compreende em sua estrutura básica:
I - Gabinete (GP);
II - Divisão de Cadastro e Classificação de Cargos e Empregos (PCC);
lU - Divisão de Recrutamento, Seleção e Aperfeiçoamento (PSA);
IV - Divisão de Legislação de Pessoal (PLP):
V - Serviço de Apoio Administrativo (PAA);
VI - Serviço de Assistência Médica
e Social (PMS).
Parágrafo único. Efetivada a mudança do Departamento para o Distrito Federal, funcionará, em caráter
provisório, no Estado da Guanabara,
uma Agência de Pessoal que será extinta ao ser ultimada a transferência
dos demais órgãos do Ministério da
Indústria e do Comércio.
Art. 5.0 O Diretor-Geral do Departamento do Pessoal, nomeado, em
comissão, pelo Presidente da República, terá 4 (quatro) Assessores e 1
(um) Secretário Administrativo.
Art. 6.° O órgão Setorial, visando
a execução uniforme das normas expedidas, poderá manter, junto aos
órgãos regionais que forem criados na
forma do disposto no § 1.0 do artigo
3.° do Decreto D.O 67.326, de 5 de outubro de 1970, agentes permanentes
ou temporártos.
Art. 7.° As Divisões e os Serviços
serão dirigidos por Diretores, nomea-
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dos, em comissão, pelo Presidente da
República.
§ 1.0 A Agência de Pessoal será
dirigida por um Chefe designado pelo
Diretor-Geral.
§ 2.° Os Diretores de Divisão e o
do Serviço de Apoio Administrativa
terão, cada um, 2 (dais) Assletentea
e 1 (um) Secretário, e o Chefe da Representação terá 1 (um) sccreterío.
Art. 8.° A organização, competência e funcionamento dos órgãos mencionados no artigo 4.°, bem como das
unidades ou setores vinculados ao Departamento do Pessoal, serão estabelecidos em Regimento Interno, aprovado pelo Ministro de Estado, na forma da legislação em vigor.
Art. 9.° Incumbe ao Departamento
do Pessoal colaborar na avaliação de
capacidade dos indicados para o provimento das funções gratificadas, no
âmbito do Ministério, bem como de
estagiários e integrantes dos GruposTarefa até o nível médio.
Art. 10. Ffca aprovada, na forma
do anexo, a tabela discriminativa dos
cargos em comissão Integrantes do
Quadro de Pessoal - Parte Permanente - do Ministério da Indústria e
do Comércio, resultante da adaptação
do Departamento do Pessoal à estrutura prevista no art. 4.° deste Decreto.
Art. 11. As transformações de que
trata este Decreto somente as efetivarão com a publicação dos respectivos
atos de provimento, mantido, até então. o preenchimento das funções gratificadas constantes da situação anterior a este decreto.
Art. 12. As despesas decorrentes
do disposto neste decreto serão atendidas pelas dotações próprias do Ministério da Indústria e do Comércio,
Art. 13. Fica o Ministro da Industrta e do Comércio autorizado a
expedir os atos que se fizerem necessàríos à aplicação deste decreto.
Art. 14. Este decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 10 de outubro de 1972'
151." da Independência e 84.° d~

Repnbüca.

EMÍLIO G. MÉDICI

Marcus Vinicius Pratini de Moraes

O anexo mencionado no art 10 foi
publicado no D.O. de 17-10-72.
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DECRETO N' 71. 231 - DE 10
OUTUBRO DE 1972

39
DE

Dispõe sobre o Quadro de Pessoal do
Instituto Nacional de Colonização e
Reforma Agrária, e dd outras providências.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição e
tendo em vista o que dispõem o artigo
56 da Lei n,v 3.780, de 12 de julho de
1960 e o Decreto-lei n.s 1.110, de 9
de julho de 1970, decreta:
Art. 1.0 Fica aprovado, na forma
dos anexes, que constituem parte integrante deste Decreto, o Quadro de
Pessoal do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - ....
INCRA, constituído de Partes Permanente e Suplementar.
§ 1.0 A Parte Permanente (anexo I)
de que trata este artigo é formada
pela fusão dos cargos da Parte Permanente e Especial do Quadro de
Pesssoal do extinto Instituto Nacional
de Desenvolvimento Agrário - INDA
com os da Parte Especial do Quadro
de Pessoal do extinto Instituto Brasileiro de Reforma Agrária - IBRA
de .que tratam Os Decretos n.es 61.646,
de 7 de novembro de 1967, 69.117 de
24 de agosto de 1971, artigo 16, § 3.°,
da Lei n« 4.947, de 6 de abril de 1966,
e Portaria n,v 528, de 21 de novembro
de 1968, e de outros cargos redistribuídos para o INCRA, com a aplicação da proporcionalidade nas respectivas séries de classes, na forma do
disposto no artigo 20 da Lei n.s 3.780,
de 12 de julho de 1960, regulamentado
pelo Decreto D.O 48.921, de 8 de setembro de 1960.
§ 2.° A Parte Suplementar (anexo
II) agrupará os cargos em extinção
dos Quadros dos antigos INDA e '"
lERA.

Art. 2.° A alteração de que trata
este Decreto não acarretará aumento
de despesa, ficando para tanto suprimidos 307 cargos vagos, conforme relação anexa.
Art. 3.° Os cargos integrantes dos
antigos Quadros mencionados no artigo 1.0 e seus parágrafos deste Decreto continuam preenchidos pelos
seus atuais ocupantes.
Art. 4.° O Quadro Especial (anexo
lI!) é conatdtuído pelos cargos ínte-
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grantes da Parte Permanente do
Quadro de Pessoal do extinto Instituto Brasileiro de Reforma Agrária lERA, ficando vedado o respectivo

provimento, por qualquer forma, salvo
promoção e acesso.
Art. 5.° Fica alterado o Decreto nú-

mero 69,117, de 24 de agosto de 1971,

para o fim de incluir um cargo de

Médico, TC-B01.17-A e um Assistente
de Organização Rural, P-201.15.A e

neles

enquadrar,

respectivamente,

Moacir Lopes e Terezinha de Jesus
Ribeiro Brazil, a partir de 15 de junho de 1962, de conformidade com o

disposto no Parágrafo único do artigo
23 da Lei D.O 4.069, de 11 de junho
de 1962.

Parágrafo único. A partir de 29 de
junho de 1964, o cargo de Médico,

mencionado neste artigo, fica reclassificado para o nível 21-A em cumprimento ao que determina o artigo 9.0
da Lei n,v 4.345, de 26 de junho de
1964.
Art. 6. 0 O órgão de Pessoal do ....
INCRA apostilará os títulos do pessoal abrangido por este Decreto.
Art. 7.0 A despesa com a execução
deste Decreto será atendida pelos recursos próprios do Instituto Nacional
de Colonização e Reforma Agrária.
Art. 8.0 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de outubro de 1972;
151.0 da Independência e 84.0 da
República.
EMÍLIO G.

S. A. -

PETROBRAS.

Art. 39 Este Decreto entrará em vígor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrárto.
Brasília, 10 de outubro de 1972;
1519 da Independência e 849 da
República.
EI'l'!.ÍLIQ G. MÉDICI

Adalberto de Barros Nunes
Antõnio Dias Leite Júnior

DECRETO N9 71.233 - DE 10
OUTUBRO DE 1972

MÉDICI

L. F. Cirne Lima

Os anexos mencionados no art. 19
foram publicados no D. O. de 30 de
outubro de 1972 (Suplemento).
DECRETO N9 71.232 - DE
OUTUBRO DE 1972

tigo 81, item IH, da Constituição, e
tendo em vista o que consta do processo número 129-72, do Ministério
das Minas e Energia, decreta:
Art. 19 E' concedida autorização às
firmas Arthur Levy Boat Servíce
Inc., norte-americana, e Arthur Levy
do Brasil Ltda. para operarem, no
mar territorial do Brasil Jíxado pelo
Decreto-lei nv 1.098, de 25 de março
de 1970, a embarcação lvi/V Auster,
a serviço da Petróleo Brasíledrc S. A.
- PETROBRAS, mediante contrato
entre as mesmas
celebrado, para
apoio dos equipamentos «e perfuracão de poços na plataforma contdnental brasileira, a qual substituirá à
embarcação M/V F. S. wade, mencionada no Decreto nv 69.945, de 17
de janeiro de 1972.
Art. 29 A autorização de que trata
este Decreto Vigorará pelo prazo de 2
(dois) anos, prorrogável, se necessário
à realização dos trabalhos que forem
contratados com a Petróleo Brasileiro

10 DE

Concede autorização às firmas Ar~
thur Levy Botü Seroice tnc, e Ar~
tnur Levy do Brasil Ltda., para
operaçao, no
mar territorial do
Brasil, fixado pelo Decreto-lei número 1. 098, de 25 de março de 1970
nacionalidade
de embarcação
de
norte-americana.

o Presidente da República, usando
das atríbutcões que lhe confere
ar-

°

DE

Concede autorização
as
empresas
Penrod Drilling Company e t enroa
Drilling service
Company
para
operarem no mar territorial ao
Brasil~ com (M embarcações especializadas Penrod Rig 59, Hippo,
Penroà Rig 55, Rhino e Ginsboclc,
de nacionalidade norte-americana.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o art.
81, item IH, da Constituição, e tendo
em vista o que consta do Processo ..
MME-Q0106-72, do Mínísréríc dasMinas e Energia, decreta:
Art. 19 E' concedida autorização
às empresas norte-americanas Penrod Drilling Company e Penrcd Drilling Servíçe Company para operarem
no mar territortal do Brasil, fixado
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pelo Decreto-lei nc 1.098, de 25 de
março de 1970, com as embarcações
especializadas Penrod R"g 58, Hippo,
penrod Rig 55, Rhino e Gínsbock, a
serviço da Petróleo Brasileiro S. A,
_ PETROBRÁS, nos termog do COl1trato celebrado com esta última.
Art. 29 A autorização oe que trata
este Decreto vigorara pele prazo de
3 (três) anos, prorrogáveis se necessário à realização dos trabalhos que
forem contratados com a. Petróleo
Brasileiro S. A. - PETROBRAS.
Art. 39 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua pubncaçào revogadas as disposições em contrário,
Brasília, 10 de outuoro de 197:.:'.;
1519 da Independencía e 849::ta
República.
EMÍLIO G. MÉDICI
Adalberto de Barros Nunes
Antonio Dias Leite Junior

DECRETO N9 71.234 - DE 10
OUTUBRO DE 1972

DE

Retifica
decretos de enquaetramento
de cargos e junções do MinistériO
da Marinna, e dà outras proViden~
cias.

o Presidente da República, usando
da atribUição que lhe confere o artigo 81, item IH, na Consntuíçao, e
tendo em vista a Exposição de Motivos nv 846, de 14 de setembro de 1972,
do Departamento Administrativo do
Pessoal Civil, decreta:
Art. 19 Ficam excluídos, da relação
nominal que acompanha o Decreto
nv 51.527, de 31 de julho ae 1962, que
aprovou o enquadramento dos cargos
e funções do Ministério da Marinha,
os servidores Manoel José Fernando
de Carvalho, da série de classes de
metnoísta-rnstaaador, código
.
A-802.9.B, e Roli Max Mair, da série de classes de Mecántcc de armamento, código A-1304.9.B.
Art. 29 Fica sem efeito, no decret-o
de 24 de fevereiro de 1964, publicado
no Diário Oficial do dia 26 subseqüente, a parte que readaptou, no
cargo de Mestre, A-L 801. 13.A, Manoel José Fernando de Carvalho.
Art. 39 Fica retificada a relação
nominal que acompanha o Decreto

41

n» 63.566, de 6 de novembro de 1968,
que
aprovou o enquadramento dos
servidores do Ministério dh Marinha,
beneficiados pelo parágrafo único do
artigo 23 da Lei nv 4.069, de 11 de junho de 1962, para efeito de serem in-

cluídos:

I - um cargo na classe A, nível 8
da série de classes de Eletricista-Ins~
talador, código A-802, e nele enquadrado Manoel José Fernando de Carvalho; e
.II - a série de classes de Mecâroca de Armamento, código A-1304
constituída de um cargo na classe A'
nível 8, e nele enquadrado Rolf Max

Maír .

Art. 49 O disposto no artigo anterior vigora a partir de 7 de novembro de 1966, data em que os servidores ora beneficiados adquiriram a cidadania brasileira.
Art. 59 O presente decreto não homologa situações que, em virtude fie
sindicância ou inquérito administrativo, venham a ser consideradas nulas, ilegais ou contrárias às normas
administrativas em vigor.
Art. 69 Este decreto entrará em
vigor na data de sua pubücaçâc revogadas as disposições em contrá;io.
Brasília, 10 de outubro de 1972'
1519 da Independência e 849 d~
República.
EMíLIO G. MÉDICI

Adalberto de Barros Nunes

DECRETO !'if.o 71.235 -- DE 10 m:
OUTUERO DE 1972
Dispõe sôbre o Grupo - Direção e Assessoramento Superiores, a que se
relere o ortuio 2.0 da Lei n.O 5.E45,
de 10 de dezembro de 1970, e dá outras mmnaénctoe,

O Presidente da República, usando
da. atribuição que lhe confere o artigo
81, item IH, da Constítuiçào e tendo
em vista o disposto no M'lj.1.gD 7.0 da Lei
n." 5.645, de 10 de dezemcrc de 1970 e
no artigo 101 do Decrebo-ieí n.s 200, 'de
25 de fevereiro de 1967, rom a redação dada pelo Decreto-lei n." 900, de
29 de setembro de 1969, decreta:
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CAPÍTULO I

Do Grupo -

Dtreçiic e Assessoramento
Superiores

Art. 1.0 O Grupo ~ Direção e Asses-

soramento Superiores, dt'.signado pelo

código DAS-lDO, compreende Os cargos

de provimento em comíssão

3,.

que se-

jam inerentes atividades de planeja-

menta, orientação, coordenacà-, e controle, no mais alto nível dôo hierarquia

administrativa dos órgãos da admlnistraçâo Federal direta ':; das Autarquias federais, com vistas
formulação de programas, normas e critérios
que deverão ser observados Pelos demais escalões hierárquicos.
à

Art. 2.° Os cargos mtegrantes do
Grupo a que se refere este decret-o dlstribuir-se_ãb, na forma do disposto no

artigo 5.° da Lei

D.O

5.645, de 10 de de-

zembro de 1970, em 4 (quatro, níveis.

c<;p as seguintes caractertstícas
Nível 4 - Direção gera] de órgãos da
Presidência da República, compreendendo atividades de assessoramento
Jurídico, de política de medicamentos
e de pesquisa em âmbito nacional; direção geral do Ministério Público da
União; direção geral do órgao central
normativo do sistema de ;,JeSSOa~ civil;
direção gera] do órgão de nolicia Federal; direção dos órgãos central e setoriais do sistema de planelamento,
coordenação e orçamento dos Ministérios civis e do órgão central (10 sistema
de administracão financeira. COntabilidade e auditoria; direção do ó'::gão central de administração tributária federal e arrecadação de t.ributos.
Nível 3 - Atividades de direção geral ao órgão jurídico do i'vlinistério da.
Fazenda e do Ministério Público junto à Justiça especializada; de direção
do órgão incumbido da realizat,.;ão de
estudos e pesquisas vísan.ío ao planejamento integrado dos t..··::mspr,rtes nacionais; de direção de ALltarquias federais incumbidas do ensino superior.
de estudos e pesquisas de alto nível relacionados com energia n'rciear, do desenvolvimento do País no plano nacional ou regional e da prevtdêncía e assistência de âmbito nactoual e atividades de direcão de Autai q-ua incumbida da Impressão de valo.. .es e cunhagem de moedas.
Nível 2 - Atividades Je direção dos
órgãos setoriais de segurança e mfor-

mações; do sistema de f!..dmini5~Tação
financeira, contabilidade e aud1torla;
do sistema de pessoal cív-L do sistema
de administração trfbutar.ra federal e
arrecadação de tributos; ce chefia dos
Gabinetes de Ministros de Ds-adc e de
dtrlgenta de órgão Integrante da Presidê;cia da República; e.s.vídartes de
Subprocurador-Geral do Mlnistérjo
Público junto à Justiça comum; de
direção de estabelecimento de ensino
superior compreendendo unidades de
pesquisas ou hospitalares; de díreçao
dos órgãos centrais da estrutura organizacional dos Ministérios CiVIS encarregados de funções de admínístração
de atividades específicas ~- auxiliares;
de direção das unidades te segunda linha dos órgãos integrantes da Presidência da República; de fl-eçáo d~ órgão autônomo integrante do Gabmete
Civil da Presidência da República; de
direção de Autarquia -ncumbída da
pesquisa social para o desenvolvimento do País no plano nacional ou regional e do ensino médio tederal bem
como atividades de assessoramento jurídico 8JOS Ministros de Estado e ao
Diretor-Geral do Departamento Administrativo do Pessoal Civil e de assessoramento direto, no tocante às suas
funções específicas, aos Ministros de
Estado e ao Diretor-Geral do Departamento Administrativo do Pessoal Civil.
Nível 1 - Atividades rc direção de
unidades de segunda linha ~a es.t~t~
ra organizacional e dos )r~a~s jund~
cos das Autarquias tederats mcumjndas do ensino superior, 10 desenvolvj.,
mento do País no plano nacional ou
regional, da pesquisa cíentífrca e. t~c
nológíca pura e aplicada,
prevídêncía e assistência de âmbito nacional,
do ensino médio federal ~ da peS4U!sa
social para o desenvolvimento do Pais
no plano nacional ou cegaon.ar. d~ direção das unidades de ;eg-l~nda .11!lha
do órgão de Política Fe.íeral , ",tlvldades de Subprocurador-Gera: rio :\!Iin1S_
térlo Público junto à Justiça Militar~
atividades de chefia .:10 Ga blnete de
dirigentes de Autarquias federais COmpreendidas no nível a: ativ~dad~.s ele
direção de unidades de ;Jr'me~r3 lmha,
integrantes de órgãos .entrais de Segunda linha dos sistemas de que trata este decreto' bem tome atlvtdades
de assessorame~to, no tocante às SUas
funções jurídicas e especificas ao
Consultor-Geral da Repúohca. ao Procurador-Gera] da República e: quanto
às suas funções específicas, aos dírt-
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gentes das Autarquias federais e aos
dirigentes dos órgãos da Administração direta, compreendidos nos níveis
3 e 2.
§ 1.0 Os cargos que envolvem, apena.'>, substituições de dirigente de órgàc não são considerados na Ilxaçáo
das linhas hieeárquícas orevlstas neste artigo.
§ 2.0 Para os efeitos deste decreto,
entende-se como funções específicas
aquelas compreendidas nas díversas
áreas de competência dos Ministérios
e demais órgãos Integrantes da Administração federal direta e Autarquiaa
e as referentes aos subsistema." em que
se desdobra a atividade básica dos órgãos Centrais de Sistemas, indicadas
nos Títulos V, VI e VII, 10 Decreto-lei
n." 200, de 25 de fevereiro de Hi57, na
redação dada pelo Decvetc-Iei n.v 900,
de 29 de setembro de 1969.
Art. 3.0 O Grupo - Direção e Assessoramento Superiores será constituído
pela Categoria Direcéo Superior,
designada pelo código DáS - 101, e
pela Categoria - Assessoramento Super.ior. designada pelo có.ügo DAS 102, dlstrfbuídos os cargos delas i-itegrantes pela escala de 111veJ5. na forma. do Anexo.
Parágrafo único. Os cargos não especificados no Anexo, cujas atdvídades
se enquadrem nas características do
Grupo de que trata este I eereto deverão ser objet-o das propostas rte reclassificação ou transformação a que se
referem os artigos 6.0 e 8.~, com indicação das unidades a que correspondem
e sua linha hierárquica, .oem como descrição das respectivas atrfbuiçôes .
CAPíTULO

Da Categoria -

rr

Direção Superior

Art. 4.0 Os cargos de Direção Superior constantes do Anexo e os que
vierem a integrar a Categoria DAS 101 serão transformados ou reclasstficados na forma do artago 69 deste
decreto, após a observância pelos Ministérios, órgãos integrantes da Presidência da República e Aatarqutas federais, das seguintes exigências:
I - Implantação prévia da reforma
administrativa, de acordo com o Decreto-lei TI. o 200, de 25 de fevereiro de
1967, alterado pelo Decreto-leí nv 960,
de 29 de setembro de 1969, observado c'
disposto no parágrafo único do artigo
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6_ 0 do Decreto n.v 68.885, de 5 de julho
de 1971;
II - Comprovação da exlstêncía de
recursos orçamentár.íos adequados para
fazerem face às despesas decorrentes
da medida.
Art. 5.0 Os cargos da Categortn Direção Superior são provi los mediante livre escolha do Presidente da República, dentre pessoas que satisfaçam
os requisitos gerais cara Investidura
na função pública e poasuarr; quallflcação e experiência admln'atratíva .
Parágrafo único. Os cargos das
Autarquias federais, compreendidos na
segunda linha de sua eserut.ura organizacional e considerados c-imo ínte-.
geantes da Categoria - Dn-eçãr- Superior (DAS-101), ccntdnuarao a ser providos pelos respetcivos u.reentes, salvo aqueles cujo provimento. por determinação legal, depende de ato do
Presidente da República.
Art. 6.0 A transrormaeno dos carços
ou funções e a. reclassiftcação dos cargos a que se refere o artcgc 4.° deste
decreto serão processa-ras mediante
decreto do Poder Executivo.
CAPíTULO iII

Da Categoria - Assesson.unenta
Superior

Art. 7Q A categoria - Aasessoramen
to Superior (DAS-102) sere constituída de cargos caracterizados pelo nível
técnico, complexidade, responsabtlídade e conhecimentos espe-iahzados e
que se destinam ao assessoramento das
autoridades indicadas :10 artigo 9. 0
deste decreto.
Art. 8.0 Os atuais cargos e funções,
cujas característícas de assessoramente.. se ajustarem às do Grupo de que
trata este decreto, poderão integrar a
Categoria DAS-102, mediante transformação ou rectassrncacao, a ser processada por decreto do Poder Executavo, após o atendimento dos oressupostos mencionados no artigo 49 e mediante prévia aprovação da lotação das
unícaoes, no tocante a quantírícaçao
nrevísta nae almeas b e c do artigo 9(,)
deste Decreto.
~ 1.0 Do ato de transformaçâo ou reclassificação previsto neste arnlgo
constará a síntese das atrbuíções específicas dos cargos integrantes da, Oategona-Assessoramento Superfor .
Art. 9.0 O número de cargos da Categoria DAS-·102 será 1..351ID distribuído:
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a) 1 (um) Consultor Jm'ldico: Ministro de Estado e Diretor-Geral do
Departamento Adminístrattvo do Pessoa. Civil;
b) até 5 (cinco) Assessores para cada
atividade especifica do órgão: - Mi-

nistros de Estado, Consultor-Geral da
República, Diretor-Geral co Departamento Administrativo do Pessoal Clvít, Procurador-Geral da República e
dirigentes dos órgãos compreendidos
no nível 3;

c) até 10 (dez) Assessores - Dirigentes dos órgãos compreendidos no
nível 2.
Art. 10. O provimento dos cargos
integrantes da Categoria :IAS-IQ2 recan-a em pessoas que possuam conhe-

cimentos especializadas inerentes às
atribuições especificas do cargo.
Art. 11. Nos órgãos da Administração direta, o provimento dos cargos de
Assessoramento Superior será feito por
ato do Presidente da Renúbltca " nas
Autarquias federais por ato do respectivo dirigente.
CAPÍTULO IV

Das Disposições Gerais

Art. 12. O regime de trabalho dos
ocupantes dos cargos de que trata este
decreto será, no mínimo, de 40 horas semanais, com integral ê exclusiva
dedicação ao desempenho das atribuições que lhes são inerentes.
Art. 13. Os órgãos setoríads do sistema de pessoal civil, após as providências indicadas no artigo 49 deste decreto, organizarão a proposta de transformação dos cargos ou funções ou de
reclassificação de cargos, a. ser encaminhada à decisão do e'residente da
República por intermédio do Orgâc
Central do Sistema de Pessoal Civil
da Administração Federal.
ATt. 14. Ocorrendo a hipótese da
transformação de função gratificada
do atual sistema em cargo integrante
das Categorias Direção Superior .....
(DAS-10l) e Assessoramer.tc Superior
(DAS-102), será necessário novo ato
de provimento, podendo permanecer
seu ocupante na situação anterior até
a publicação do ato.
ATt. 15. A medida que o sistema estabelecido neste decreto for implantado na área de cada Ministério, órgão
integrante da Presidência oa Repúbh-

ca e Autarquia federal, será vedado
o desempenho de atlvída.íes de direção e assessoramento superiores sob
forma diversa da prevista neste decreto, extinguindo-se os encargos com tais
características, constantes de La belas
de gratificação pela representação de
gabinete. ou outras gratificações, e ae
tabelas de pessoal regido pela Jegislação trabalhista, cessando, do mesmo
modo, a utilização de colaboradores
eventuais retribuídos medranr.e recibo,
para o desempenho de atividades de
Igual natureza.
Art. 16. Os órgãos da Administração
Pública Federal direta e as Autarquias
federais, em que o regime jurídico ao
respectivo pessoal seja, pOI torça de
lei o da legislação trabalhista, deverão
observar as normas previstas neste
decreto.
Parágrafo único. O disposta neste
artigo não se aplica às funções de drreção e assessoramento dos Gabinetes
Militar e Civil da Presídencia da Republica.
Art. 17. As dúvidas que se suscitarem na execução deste decrete serão
resolvidas pelo orgao ~ejüj"al ao >::)1S~
tema de Pessoal Civil da Administração Federal.
Art. 18. Este Decreto entrará em
vigor na data de sua puoncaçao, revogadas as dísposíçôes em contrario.
Brasília, 10 de outuoro de 1972;
151.0 da Independênora e 84.0 da
República.
EMíLIO G. MÉDICI

Alfredo Buzaid
Adalberto de Barros Nunes
Orlando Geisel
Mário Gibson Barboza
Antômo Delfim Netto
Mario David Andreazza
L. F. Cirne Lima
Jarbas G. Passarinho
Júlio Barata
J. Araripe Macêdo
Walter Joaquim dos Scnioe
Marcus Vinicius Prattni ie Moraes
Antônio Dias Leite NWlOr
José Costa Cavalcanti
João Paulo dos Reis v cuceo
Hygino C. corseiu

ANEXO
(Art. 3° do Decreto n'' 71.235, de 10 de outubro de 1972)
GRUPO -

DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO S UPERIQRES

Código: DAS-l00
CATEGORIAS

-I

NíVEL

!

DIREÇÃO SUPERIOR (DAS-101)

I
1

Consultor Geral da República; Procurador Geral]

da República; Presidente do Conselho Nacional]
4

de Pesquisas; Presidente da Central de Medicai
mentos; Diretor-Geral do Departamento de p'J-1
lícia Federal; Secretário-Geral de Ministério; I
Inspetor Geral de Finanças do Ministério

dai

Fazenda; Secretário da Receita Federal e Dire-

tor-Geral do Departamento Administrativo
do Pessoal Civil.

Reitor de Universidade Federal;

dOI
1

procurador-Ge~1

ral da Fazenda Nacional; Procurador-Geral jun-]
to à Justiça Especializada; Presidente da Co-I

missão Nacional de Energia Nuclear; superin-l
tendente das Autarquias de desenvolvimento regional (Superintendência do Desenvolvimentol
da Amazônia - SUDAM; Superintendência do
Desenvolvimento da Região centro.oeste-[
SUDECO; Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE; Superintendência I
do Desenvolvimento da Região Sul - SUDE-!
SUL; Superintendência do Vale do São Fran-]
cisco - SUVALE); Presidente do Instituto Na-I

I

ASSESSORAMENTO SUPERIOR

(DAS-l02J

I

I

CATEGORIAS

I
NíVEL 1 - - - - - -

II

I

I

I

DIREÇAO SUPERlOR (DAS-101)

ASSESSORAMENTO SUPERIOR (DAS-1D2)

I

cíonal de Colonização e Reforma Agrária - 'I
INCRA; Superintendente do Grupo de Estudos
para integração Política de Transportes; Dire-l

ter-Geral do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem -

3

DNER;

Diretor-Geral

do!

Departamento Nacional de Obras Contra as Se-I
cas - DNOCS; Diretor-Geral do Departamento I
Nacional de Obras de Saneamento - DNOS: I
Diretor-Geral do Departamento Nacional dei
Portos e Vias Navegáveis -

DNPVN; Dlretor-!

Geral do Departamento Nacional de Estradas dei
Ferro - DNEF; Superintendente da Superíri-!
tendência Nacional da Marinha Mercante -I
SUNAMAM; Superintendente da Superinren-]
dência Nacional de Abastecimento - SUNAB;I
Superintendente da Superintendência do Desen-I
voIvimento da Pesca - SUDEPE; Presidente doi
Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Flores-I
tal - IBDF; Presidente do Instituto Nacionall
de Previdência Social - INPS; Presidente do]
Instituto de Previdência e Assistência dos Ser- i
vidores do Estado - IPASE; Presidente do Ins-!
tituto Brasileiro do Café - IBC; Presidente doi
Instituto do Açúcar e do Álcool - IAA; Dlre-]
tor-Executlvo da Casa da Moeda.
)

I
I

Diretor-Geral da Agência Nacional; Inspetor-Ge-I' Consultor Jurídico de Ministério e do Departamento AdmiTal de Finanças de Ministério; Diretor da Dlvínistrativo do Pessoal Civil; Assessor, no tocante às atlvidavisão de Segurança e Informações dos Mlnlsté-]
des específicas, de Ministro de Estado e do Diretor-Geral
rios; Subprocurador-Geral da República; Chefe I
do DASP.
de Gabinete de Ministro de Estado e de dü-í-!

I
1---------------

CATEG ORlAS

NíVEL

DIREÇãO SUPERIOR (DAS-IOl)

2

I
I
I
I
I

I

I
I

ASSESSORAMENTO SUPERIOR (DAS-I02)

gente de órgão integrante da Presidência da!
República;

Diretor-Geral ou dirigente de De·.:

partamento ou órgão equivalente da admlnis-/
tração direta, imediatamente subordinados aos
Minist~os de Estado; Diretor do Centro
A_perfelçoamento; Coordenador das Coordena-i

dei

çoes do DASP e da Secretaria da Receita F'e-I
deral: Representante do DASP no Estado dai

I

Guanabara; Diretor da Escola Paulista de Me-I
dicina; Diretor do Instituto Joaquim Nabuco
Pesquisas; Diretor de Escola Técnica Federal.

I

[

I

dei

Procurador-Geral das Autarquias federais

cíonadas no Nível 3; Subprocurador-Geral

1

I

men-I
jUrI-1

to à Justiça Militar; Diretor-Geral do Departamentode Imprensa Nacional; Diretor ou dirr-!
gente de Departamento ou órgão equivalente dei
segunda linha da estrutura organizacional dast
Autarquias federais mencionadas nos Níveis 2; e
3 e do Departamento de Policia Federal; <jirl-I
gente de unidades de segunda linha das Dtvr-]
sôes de Segurança e Informações dos Min'ste-]
rios; Chefe de Gabinete das Autarquias Iederars]
compreendidas nos Níveis 3 e 2; Chefe de üm-:
dade das Coordenações do DASP e dirigente dei
unidades de nível equivalente integrantes rJr,si
órgãos centrais dos sistemas de planejamento.j
administração financeira, contabilidade e :Lu-I
ditaria.
)

I

I

Assessor no tocante às atividades específicas, do ConsultorGeral da República; do Procurador-Geral da República: de
Superintendentes de Autarquias de desenvolvimento regtonal tSUDAM, SUDECO, SUDENE, SUDESUL, SUVAL~,
SUFRAMA), de Diretor-Geral de Departamento Nactonal
(DNER, DNOCS, DNOS, DNPVN), do Superintendente da
SUNAMAM; do Superintendente da SUNAB; do Presidente
do Conselho l\,,',(:ld:::ai de Pesquisas, do Superinte oucnte (la
SUDEPE, do Presidente do INCRA, do Presidente elo
IBDF, do Presidente do INPS, do Presidente do IPASE,
do Presidente do lEU e do Presidente do IAA; do Diretor da
Escola, r'aunsta de Medicina, de Diretor da Escora 'Lecmca
Federal e do Ou'eror do Instdtuto Joaquim Nabuet te r'esqursas Sociais: F..rsessor do Diretor-Geral do Dep'art amento
de Polícia Pederat do Secretario-Geral e do tnsceicr-cse-e.r
de Ftnancas de rcrntsteno: Assessor do Becretár-o tia Receita Federal; fl,f",'3t5S0r de Coordenador do DASP. ASSE.5S0r
de Dtreto l-Geral ou dirigente de Departamento 0') crgão
equivalente da admíníatração direta, Imediatamente setordinados aos MÜEStIoS de Estado.
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DECRETO N° 71.236 -

DE
OUTUBRO DE 1972

11

DE

o Grupo-Serviços Auxiliares, a que se refere o artíçc
2"' da Lei n° 5.645, de 10 de aeeembro de 1970, e dã outras proVidêncías,

Dispõe sobre

o

Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição e
tendo em vista o disposto no artigo
7° da Lei n'' ~. 645, de 10 de dezembro de 1970, decreta:
CAPÍTULO I

Da Constituição do Grupo Auxiliares

Serviços

Art. 1° O Grupo-Serviços Auxiliacódigo SA··800,

res, designado pelo

compreende Categorias Funcionais
integradas de cargos de provrmente
efetivo a que sã" inerentes atividades administrativas de nível médio,

abrangendo

encargos

relacíonadoa

com a aplicação de leis, regulamentos e normas relativas à administra-

ção geral e específica, encargos de
secretariado e de escritório, tnclusíve
serviços de arquivo, taquigrafia e datllografía geral e especializada, bem
como encargos relacionados com a
efetuação de pagamentos, recebimentos, venda, g-tarda, manípulaçao e
conferência de dínheíros. valores ou
bens públicos e com a aquísíçâo, armazenamento, distribuiçào e controle
de material destinado ao serviço publico federal.
Art. 2') As classes integrantes das
Categorias Funcionais do Grupo n
que se refere este decreto dfstrtbulrse-ao, na forma do disposto no arngo 5" da Lei n'' 5.645, de 10 de de
zembro de 1970, em 6 (seis) mvets
híerárquícos, com as seguintes caracteristicas:
Nível 6 - I) Atividades de nível
medíc e de natureza pouco repetitiva, relativas a estudos e pesqursae
preliminares e planejamento, em gr-au
auxiliar, visando à implementação das
leis, regulamentos e normas referentes à admlmatraçâo geral e específfca: 11) - atividades de secretarradc
envolvendo chefia de secretarias de
unidades da mcís elevada linha divistonal da organização, conhecimentos
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de idiomas estrangeiros, taquigrafia e
datilografia; 111) - atividades de
administração, geral e especifica, e
de escritório, em nível de coor-íenaçâo, orientação e execução especralízada, na área do Ministério das Relações Exteriores, íncluslve em Rapartições Consulares e Míssoes Diplomatícas, abrangendo, também, traduções
e interpretações de textos vazados em
um ou mais idiomas estrangeiros; IV)
- atividades de supervisão da aplicação das técnicas de pessoal, orçamento, material; V) - atividades de exame, do ponto de vista técnico, de..S
pedidos de registro de marcas de Indústria ou comércio e sua concessão,
bem como das propostas de alteração
da classificação e díscrtmínação .jos
produtos; VI) - atividades de supervisão de trabalhos administrativos desenvolvidos por equipes auxiliares.
Nível 5 - I) - Atividades, de nível médio e de natureza pouco repetitiva, relativas a estudos e pesquisas
preliminares, em grau auxiliar, realízados sob suo .ervísâo, com vistas a
implementação das leis, regulamentos
e normas referentes à administração
geral e específica; li) - atividade",
de secretariado, envolvendo chefia de
secretarias de unidades não compreendidas no nível 6 e conhecimentos de
taquigrafia e de datilografia; IlI) -atividades de administração, geral e
específica, e de escritório, em nível de
execução, sujeitas a orientação 2 :"upervísâo, na área do MInistério <t:15
Relações Exteriores, inclusive em Repartições Consulares e Missões !... iplomáticas, compreendendo, também,
traduções e interpretações de textos
vazados em idioma estrangeiro; IV)
- atividades de coordenação, orientação, execução especializada e revisão da aplicação das técnicas de pessoal, orçamento, material, organização e métodos desenvolvidos pelas
equipes auxiliares; V) - atívldades
de supervisão e orientação dos trabalhos de classificação e arquivamento
de documentos relativos a marcas ou
sinais de propaganda, de exame da
classificação e discriminação dos urodutos da indústria e do comércio,
bem como de orientação dos trabalhos de sua atualízação; VI) - atividades de coordenação e orientação
dos trabalhos administrativos executatados por equipes auxiliares.
Nível 4 - I) - Atividades de nível
médio e de natureza pouco repetitiva,
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relativas à execução qualificada, sob
supervisão e orientação, de trabathos
em que se apliquem as técnicas de
pessoal, orçamento, material, orgarnzação e métodos: lI) - attvtdaoes
de coordenação de trabalhos relacionados com processos e métodos de
arquivamento de documentos' e sua
conservação; IlI) ~ atividades, sob
supervisão, de classificação e arquí-vamento de documentos relativos a
marcas de tr.dústria ou comercio.
bem como de 8 tualização, mediante
orientação, da classificação e nomenclatura dos produtos industriais e
dos artigos de comércio; IV) - atavidades. em unidades hospitalares, de
recebimento e quitaçã-o de tequtstcãc
de exames ambulatoriais, inclusive da
taxa de registro e de recolhimento da
receita apurada; V) - atividades de
supervisão e coordenação de trabalhos
datilográficos, bem como de revisa- to
execução de 'Ta balhos especializados
de datilografia, abrangendo, inc'uslve, textos em idioma estrangeiro.
Nível 3 - I) ~ Atividades, de nivel médio e de natureza repetíStva,
de revisão e execução, sob oríentaçâo
superior, de trabalhos datilográttcos ,
Nível 2 - 1) - Atividades, de nível
médio e de natureza repetitiva, relativas à orientação e execução de trabalhos de rotina administrativa -ela.cíonados com questões referentes a
pessoal, orçamento e rr..aterial; [I) ~
atividades, sob supervisão e coordenação, de classificação, codificação,
catalogação e arquivamento de papéis e documentos; FlD - atívidaucs
de atendimento ao público e à -ucntela interessada em questões especificas de unidades burocráticas ou hospitalares.
Nível 1 - I) - Atividades, de nível médio e de natureza repetitiva,
de execução, sob supervisão e orientação permanentes, de trabalhos de rutina adminíatratíva, relacionados com
questões, de pequeno grau de complexidade, referentes a pessoal, orca-menta e material; U) ~ atividades
auxiliares dos trabalhos de classífrcaçào, codificação, catalogação e arquivamento de papéis e documentos; H'I)
~ atividades auxiliares dos trabalhos
de atendimento ao público e à cüentela interessada em questões especiricas de unidades burocráticas e hospitalares.
Art. 3° O Grupo-Serviços Auxiliares é constituído pelas Categorias
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Funcionais aba.xo indicadas, dlstrlbuídas as classes respectivas pela escala de níveis, na forma do Anexo:
1) Agente Administrativo, designada pelo Código SA-S01;
2) Datilógrafo, designada pelo código SA-80::l;
3) Oficial de Chancelaria, designada pelo código SA-S03.
CApÍTULO II

Da Composição das Categorias
Funcionais

Art. 49 AI3 Categorias Funcionais do
Grupo-Serviços
Auxiliares deverão
atender às necessidades de recursos
humanos dos Ministérios, órgãos integrantes da Presidência da R-epública,
Autarquias federais, órgãos integrantes do Ministério Público da União e
Tribunal Marítimo.
Art. 59 Poderão integrar as Categorias Funcionais de que trata o
artigo 39 deste decreto, mediante
transformação ou transposição, os
atuais cargos, vagos e ocupados, cujas
atividades guardem correlação com as
indicadas no artigo 19, observado o
seguinte critério:
a) na Categoria Funcional de Agente Administrativo, por transformação,
os cargos de Almoxarife, Armazenista,
Arquivista. Assistente de Administração. Assistente Comercial, Auxiliar de
Bibliotecário, Balconista, Chefe de
Disciplina, Correntista, Encarregado
de Caixa, Escrevente-datilógrafo, Es
criturárlo, Examinador de Marcas,
Fiel do Tesouro, Inspetor de Alunos,
Oficial de Administração, Prontuarista
Hospitalar, Recepcionista. TesoureiroAuxiliar e outros que se identificarem
com as referidas atividades;
b) na Categoria Funcional de Datilógrafo, por transposição, os cargos de
Datilógrafo;
c) na Categoria Funcional de Oficial de Chancelaria, por transposição,
os cargos de Oficial de Chancelaria.
Parágrafo único. Poderão, igualmente, concorrer à transformacâo prevista neste artigo os funcionários que
tenham sido agregados na forma do
artigo 60 da Lei nc 3.780, de 12 de
julho de 1960, e enquadrados em símbolos de cargo em comissão ou de função gratificada de atribuições básí-
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cas correlatas com as indicadas no
artigo lQ deste decreto.
Art. 6° Os cargos ocupados serão
transformados ou transpostos medíante a inclusão dos respectivos ocupao
tes nas correspondentes Categorias
Funcionais, do maior para o menor
nível e nos Ilrmtes da lotação estabelecida por ordem rigorosa de classr
Itcação dos habilitados no processo
seletivo a que se refere o Capítulo III

deste decreto,
§ 19 Os cargos que, de acordo com a
ordem de classificação dos respectivos

ocupantes, excederem ao número fixado para a classe superior da correspondente categoria Funcional serâo

transformados ou transpostos para a
classe imediatamente inferior ou, se
ainda ocorrer a hipótese prevista neste
parágrafo, para a classe inferior seguinte e assim sucessivamente.
§ 29 Se a lotação aprovada para a
Categoria Funcional for superior ao
número de funcionários habilitados no
processo seletivo, será ela completada
na forma estabelecida em instrução
Normativa baixada peio orgào Ce!J'
traI do Sistema de Pessoal Civil da
Administração Federal, observado o
disposto nos artigos 99, § 39, e 15 do
Decreto nv 70.320, de 23 de março de
1972.

Art. 79 A transformação ou transposição de cargos a que se refere o
artigo 59 deste decreto somente será
processada, em cada órgão, após a
observância das seguintes exigências:
I - Implantação prévia da Reforma
Administrativa, de acordo com o
Decreto-lei nv 200, de 25 de fevereiro
de 1967;
II - Aprovação da lotação com base
no resultado dos estudos relativos à
fixação qualitativa e quantitativa dos
cargos necessários à execução das atividades das novas unidades organizacionais;

III - Verificação da prioridade por
órgãos ou Categorias Funcionais, na
escala prevista no artigo 29 do Decreto
nv 70.320, de 23 de março de 1972;
IV - Comprovação da existência de
recursos
orçamentários
adequados
para fazerem face às despesas decorrentes da medida.

CAPÍTULO III

Dos Critérios Seletivos
Art. 8° Os critérios seletivos para
efeito da transposição ou transformação de cargos para as Categorias Funcionais do Grupo ~ Servícos Auxiliares, objetivando comprovar a capacidade potencial do funcionário para
o desempenho das atividades inerentes
às respectivas classes, serão basicamente, os seguintes:
1) Nos casos de transposição de
cargos:
a) ter ingressado em virtude de
concurso público de provas ou de
prova pública de habilitação, de caráter competitivo, na série de classes ou
classe singular, a que pertencer o
cargo a ser transposto ou nas carreiras ou séries funcionais que a estas
antecederam;
b) para os que não satisfizerem o
requisito indicado na alinea anterior,
habilitação na prova de desempenho,
de caráter eliminatório, prevista no
artigo 11 do Decreto nv 70.320, de 23
de março de 1972.
H) Nos casos de transformação de
cargos, habilitação na prova a que se
refere a alinea b do item anterior.
§ 19 Tratando-se de transformação
de cargos, deverá a Administração,
antes da realização da prova de que
trata o item H, promover curso intensivo e específico de treinamento, ficando a critério dos próprios órgãos
realizá-lo nos casos de transposição.
§ 29 Para efeito do disposto no
artigo 6 9 , e seu § 19• deste decreto, a
classificação dos ocupantes de cargos
a serem transpostos, habilitados na
forma do item I deste artigo. tar-se-á
de acordo com a seguinte ordem de
preferência, sucessivamente:

1°) o ocupante de classe mais elevada;
29 ) o de maior tempo na classe;
39) o de maior tempo na série de
classes ou classe singular a que pertencer o cargo a ser transposto;
49) o que tiver ingressado em serre
de classes, classe singular, carreira ou
série funcional de atribuições afins
com as da Categoria Funcional, em
virtude de concurso público de provas
ou prova pública de habilitação de
caráter competitivo;

AlIas
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59) o de maior tempo de serviço
público federal;
69) o de maior tempo de serviço
público.
§ 39 A classificação dos ocupantes
de cargos a serem transformados, que
se habilitarem na forma do item II
deste artigo, far-sa-á de acordo com
a seguinte ordem de preferência, sucessivamente:
19) o que tiver ingressado, em virtude de concurso público de provas ou
de prova- pública de habilitação de
caráter competitivo, na série de classes ou classe singular a que pertencer
o cargo a ser transformado ou nas
carreiras ou séries funcionais que a
estas antecederam;
29) o ocupante de classe maís elevada;
39) o de maior tempo na classe;
4 9) o de maior tempo na série de
classes ou classe singular a que perterrcer o cargo a ser transformado;
59) o de maior tempo de serviço público federal;
69) o de maior tempo de serviço público.

Art. 11. Os cargos da classe inicial
da Categoria Funcional de Datilógrafo serão providos, em até 1/3 (um terÇO)
das vagas, mediante progressão
funcional de ocupantes de cargos da
classe de Agente Admimstratívo huxilíar B e os da classe tnictal de Of.cial
de Chancelaria, do quadro de pessoal
do Ministério das Relacões Exteriores.
em até 113 (um terçor ," mediante progressão funcional de ocupantes de cargos da classe B de Datilógrafo e de Agente Administrativo C do mesmo qua-

dro.

§ 19

Os oandídatos à progressâ., run;

clonal de que trata este artcgu serão
submetidos a treinamento adequado e
ao mesmo processo seíet'vo do,; candíoatos Inscritos em !30ncUi'SO público
para a Categoria Functonaj de Datilógrafo e de Oficial de Chancelaria,
respectivamente.

CAPfTULO !V

§ 29 A classificação ccs candidatos
habilitados no concurso públíco é dtetinta da dos ftmcíonános nabíütados
à progressão funcional, realizando-se
Simultaneamente ambas as competdções.
§ 39 No caso de ínsuftctêncía de ha;
bíhtadoa, as vagas destmartas ao preenchimento por progressão fur.. . cíonaj
poderão ser providas por candidatos
habilitados no concurso público.

Do Ingresso

CAPÍTULO V

Art. 99 O ingresso nas Categorias
Funcionais integrantes do Grupo Serviços Auxiliares rar-sc-á sempre na
classe inicial, mediante concurso público de provas em que serão verificadas as qualificações essenciais exigidas, nas respectivas
especificações,
para o desempenho das
atividades
inerentes à classe.
Art. tü. São requisitos para ingresso
nas classes iniciais das categorias FUn~
cíonads do Grupo - Serviços Auxiliares:
a) grau de escolaridade correspondente ao ciclo ginasial ou 19 grau do
ensino médio (de 5:). à Bit série), em
relação às Categorias Funcionaís de
Agente Administrativo e Datilógrafo,
e correspondente ao ciclo colegial ou
~o grau do ensino médio para a Oa"agoría de Oficial de Chancelaria;
b) demais exigências constantes das
instruções reguladoras de COncurso.

Da progressão Fumcioruü
Art. 12. A progressão funcional dos
ocupantes de cargos das Oategortas
Funcionais de que trata este decreto
ter-se-a pela elevação do runcíouàrm
à classe Imediatamente superior àque;
la à que pertença e obedecerá, exciu-

sívamente,

8{)

crité~io

Je merecímento,

na forma estabelecida em regutamentaçâo geral. ressalvado o disposto no
artigo 11 deste decreto.
Art. 13, O Interstícío para a progressão funcional é de 2 (dois) anos e
será apurado pelo tempo líquido de
efetivo exercíoío do Iunclonário na
Classe a que pertença.

Parágrafo único. Na progressão da
classe B para a classe C da Categoria
Funcional de Agente Administrativo,
~ interstício será de 3 (três) anos.
Arb, 14. Haverá progressão funcional dos ocupantes de cargos da classe
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B da categoria Funciona} de Datdlógraío para a classe D da categoria
Funcional de Agente Admímstratdvo.
Art. 15. OS critérios de desempate
no merecimento, a época da realizaçãc das progressões e 8.3 normas do
respectivo processamento serão estabelecidos na regulamentação geral.
CAPíTULO VI

Da Ascensão Funcional

Art. 16. poderá haver ascensão fun.,

cíonal de ocupantes de classes finais
das categorias Funcíonaís ao Grupo
- Serviços Auxiliares para as classes
iniciais de Categorias Funcionais de
outros Grupos, desde que possuam ní ~
vel de conhecimentos equivalente ao

grau de escolaridade estabelecido para
a Categorra ou a habilitação prcne-

síonal exigidas por lei em cada caso e
se habilitem em processo seletivo, nas
ccndiçôes estabelecidas no ato de es~
truturaçâo dos referidos Grupos.
Parágrafo único. Os critertos seletivas para ascensão funcionai compreendendo, inclusive, cursos de formaçâc ou de aperfeiçoamento, bem como
a época de realização e "W normas para
o respectivo processamento serão estabelecidos na regulamentação geral.
CAPÍTULO VII

Das Disposições Gerais e Transitórias

EXECUtIVO

Hepúblfca, órgãos integrantes do Mi-

nistério público, Autarquias e Tribunal Maritimo, para serem orovídas pelos ocupantes de cargos das séries de
classes ou classes singulares relaclonadas nas alíneas a, b e c do artigo 59
deste decreto, que não lograrem habilitação no processo seletí vc realizado
para transposição ou transformação
dos respectivos cargos, na forma do
artigo 89 deste decreto, bem como para
os atuais ocupantes de empregos regídos pela legislação trabalhista a que
sejam inerentes idênticas atividades.
§ 19 Os candidatos ao provimento
previsto neste artdgo serão submetidos
ao processo seletivo a que se retere o
§ 19 do artigo 11 desse decrete, precedido de treinamento adequado, devendo OS nabílitaoos 8e1' relacionados
em classificação distinta das mencionadas no § 29 do mesmo artigo.
§ 29 Os runcionárros de que trata
este artigo que não logra-rem habílítaçao continuarão em quadres suplementares, na forma estabelecida no
artigo 17 do Decreto nv 70 _320 de 1972,
e os empregados em tabelas extintas,
podendo, entretanto, concorrer, mais
uma vez, ao processso seletivo para o
provimento.
Art. 20. Este decreto entrará em
vigor na data de sua publícaçáo, revogadas as disposições em contrario.
Brasília, 11 de outubro oe 1972;
da Independência e 849 da.
República.
..51 9

Art. 17. Os ocupantes de cargas que
integrarem as classes das Categorias
Funcionais a que se refere este decreto
ficam sujeitos ao regime de 40 tquarente» horas semanais de trabalho.
Art. 18. O ato que aprovar as especificações de classes do Grupo Serviços Auxiliares estabelecerá, no
grau hierárquico correspondente. as Ií;
nhas de chefias inerentes aos cargos
integrantes das Categoríae Funcionais
que o compõem.
Art. 19. Poderá ser reservado ate
1/3 (um terço) das vagas existentes,
ou que vierem a ocorrer, na classe írrícíal das categorias Funcíonats de Da.
talógrafo, de Agente
Administrativo
e de Oficial de Chancelaria, dos quadros permanentes dos Mímstértos. órgãos integrantes da Presidência da
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ANEXO
Grupo de categorias funcionais Código:

Serviços auxiliares

SA-800

I

I
Nível

Categorias

I
l\
I

Agente

Adminístratívo

\
I
6

I
I

I

II

II
I

Agente Admlnlstrativo E ..... ' ..... 1

I Agente Admlnistra-!

4

II Agente

tivo D ........... j

3
2

Código

I
Admlmstra-!
tivo G .......... ,1

I
\

SA·I:\i)l

!
I

5

[

--1----

funcionais

--·----[----1-CódllJ'O

Datil\f:afo

I

8A-802

Ofi.dai

I

Cádlgo

de
Chancelaria

I

I!
I
I

!

SA-OOl. 6

Oficial de Chan-]
cela.râa B
I

SA-801.5

Oficial. de C'h8.:r-\

cetar-a

SA·U(11.4

Datdlósrafr- B

SA-802.4

Datdló ~ -atc A

SA-d02.3

Ll

SA-80S.5

\

SA-Sü1.2

\

Agente Admintstra-]
tivo Auxiliar A "1

SA-R ül.1.

I

I

SA··803.6

I

I
I
I Agente AdministTa-j
I ttvo Auxtüar B .

1

SA-803

!

"'
'"
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DECRETO N° 71.237 --

DE

11

no PODER EXECUTIVO
DE

OUTUBRO DE ~,972

Fixa os preços mínimos /iQ?ddos básicos para financiamento ou aquisição de algodão em p(uma amendoim. arroz, farinha '~ técuia 'te
mandioca, teiiõo, girasso!, 'milho, soja e sorço da safra de !.Q72-'l3 1370duzidos nos Estados a<i E8]ilrito
Santo, Rio de Janeiro, Guanabara,
Sâo Paulo Paraná, Santa Catarina,
Rio Grande do Sul, ilfiTi,CtS Gerais,
Goiâs, Mato Grosso, 'to Distrito Federal e no Território (~e Rondônia.

o

Presidente da Repuoüca usando

das atribuições que lhe contere G artigo 81, item Hf da C01161;, t u içã G, e de

acordo com o disposto .1') Decreto-Iei
n- 79 de 19 de dezembro dê 1966, decreta:
Art. 10 Fica assegurada ar> algodão
em pluma, amendoim em casca, arroz

em casca, farinha e fécula de mandioca, feijão, girassol. milha, soja e sorgo, da safra 1972-73, produzidos nos
Estados do Espírito Santo, Rio de .Ianeiro, Guanabara, São PaLLú, Paraná,
Santa Catartna, Rio Grancc do Sul,
Mmas Gerais, Goiás, Ma~"J Grosso, no
Distrito Federal e no T-e-rritório de
Rondônia, a garantia 'te preços minimos de que trata o Decreto-lei n- 79,
de 19 de dezembro de 1906 atendidas as
"condições deste Decreto.
§ 1° Os preços mínimos liquidas paTa os produtos, estabelecidos em função de grupos, subgrupos, classes, tipos e subtipos, segundo as zonas geoeconômicas, são aqueles aue deverão
ser efetivamente pagos :tOS produtores
ou às cooperativas de pro-tutores.
§ 2° Os preços mínimos Ilqutdcs são
livres de quaisquer despesas adicíonals, inclusive impostos 8" taxas, atendidas as especificações estabelecidas no
artigo 2° deste Decreto.
§ 3° Para o amendoim, o feijão e o
sorgo. cujos ciclos vegeta'uvos permitem duas colheitas anua-s, fica entendido como safra 1972-73 8S safras das
águas e das secas.
Art. 2° Ficam estabelecidas as seguintes condições para as operações
de financiamento e aquisição dos gêneros mencionados no Art. 1°.
I - Algodão em Pluma ~ Os preços
por arroba de 15 (quínze t quilos constantes da tabela anexa, -eferem-se ao
produto acondicionado em fardos com

cerca de 200 (duzentos i quilos líquidos de fibra de 30 (trin:-,a.) a :32 t trinta e dois) milímetros, 'to tipo 5 tr-Inco) ou "Regular", de :h:'Fdo com as
especificações constantes do Decreto
n- 43.427, de 26 de março de 1952, ou
outras equivalentes que v'erem a ser
oficialmente estabelecidas
II - Amendoim - ·Js preços constantes da tabela anexa referem-se ao
produto acondicionado em secaria nova de juta ou similar, em volumes de
21' (vinte e cinco) quilos Iiquldos, do
Grupo Amendoim em Casca subgrupos
A. B e C, classe comum, tipr 1 \.um),
subtipo "C", conforme 8"5 especificações constantes da Resoluçár n'' 76, do
Conselho Nacional do Comércio Exterior (CONCEX), de 13 de novembro
de 1971, ou outras equivalentes que
vierem a ser oficialmente estab-elecidas.

!II ~ Arroz em Casca -- Os preços
constantes da tabela anexa referemse ao produto acondicionado em sacaria nova de juta ou similar, em volumes de 50 (cínquenta) 1'1~i.OS líquidos,
da classe longo, do tipo :~ (dois) com
renda base de 58% (sessenta e oito por
cento), constituída de um rendimento
de 40% (quarenta por .ent». de grãos
inteiros e mais 28% (vinte e oito por
cento) de grãos quebrados conforme
as especificações constantes da Resolução n'' 61, de 23 de setembro de uno,
do Conselho Nacional d.{l:)omérdo
Exterior (CONCEX), OL1. outras equivalentes que vierem a ser oficialmente estabelecidas.
IV - Farinha de Mart,tioca - Os
preços constantes da tabela anexa referem-se ao produto aconntclonado em
sacaria nova de algodão ou similar, em
volumes de 50 (otnquentar quilos líquidos, do grupo Industrtal, da classe
branca, do tipo 1 (um), conforme as
especificações constantes da Resoíucão nv 66, de 14 de maio de 1971, do
conselho Nacional do Comérck. ustertor (CONCEX), ou outros equivalentes que vierem a ser oítcialmente estabelecidas.
V - Fécula de Mandioc7, - Os preços constantes da tabela anexa referem-se ao produto acondtrvonadc em
sacaria de papel "Kraf't". e-m 5/6 rolhas, em volumes de ~O (ctnquenta)
quilos líquidos, do tipo "4 (dotal ou B,
conforme as específícaçôes constantes
da Resolução n'' 66, de 14- de maio de
1971, do Conselho Nacional do comêr-
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cio Exterior (CONCEXJ, ou outras
equivalentes que vierem ~~ ser ofícíalmente estabelecidas.
VI ~ Feijâo Anâo -- .)S pre:;:m r:ons'tantes da tabela anexa referem-se ao
produto acondicionado em sacaria nova de juta ou similar, -m volumes de
6(1 (sessenta) quilos líquidos das classes Branco, Preto e de Oores do l.tpc
3, conforme as especiftcacões constantes da Resolução n'' 40, .ie )1. rle novembro de 1968, do Conselho Nacional cio
Comércio Exterior (CONCgX}, ou outras equivalentes que vierem a ser oficialmente estabelecidas.
VII - Girassol - Os preços constantes da tabela anexa -eterem-se ao
produto acondicionado em sacaria nova de juta ou similar, em olumes de
40 (quarenta) quilos líquidos, do tipo
;.; (dois) conforme as especrücações
constantes do Decreto n'' ú. 178 de 7
de novembro de 1941, ou outras quivalentes que vierem a ser oficialmente estabelecidas.
VIII - Milho - Os preços constantes da tabela anexa referem-se ao produto acondicionado em sacaria nova
de juta ou similar, em »olumes de 60
(sessenta) quilos líquidos. dos grupos
"mole", "semi-duro", 'Ias classes amarelo, branco e mesclado, do tipo 3
(três), conforme as »specíficaçôes
constantes da Resolução n" 78, de 29
de fevereiro de 1972, do Conselho Nacional do Comércio Exter cr
.
(CONCEX), ou outras equivalentes
que vierem a ser oficíalmenf.e estabelecidas.
IX - Soja - Os preços constantes
da tabela anexa referem-se ao produto acondicionado em saearia nova de
juta ou similar, em volumes de ('lO
(sessenta) quilos líquidos, da classe
amarelo, do tipo 3 (três I, conforme as
especificações constant-es de Decreto
n- 471, de 5 de janeiro .íe 1962, ou outras equivalentes que -teren; a ser ofioralmente estabelecidas.
X - Sorgo - Os preços constantes
da tabela anexa referem-se ao produto acondicionado em sacar-a nova de
juta ou similar, em volumes de 60 tsessenta) quilos líquidos, ds.s classes
Branco, Amarelo, Vermdh(" e Castanho, do tipo 3 (três), -onrorme as especificações constantes r:.) Decreto n69.279, de 23 de setembro de 1971, ou
outras equivalentes que vierem a ser
oficialmente estabelecidas.
Parágrafo único. Os -rivels de preços correspondentes aos demais gru-

pos, subgrupos, classes, ~Í1X}S subtipos
ou padrões não especlftcacoa no presente arrdgo, serão est aoelecidos em
instruções a serem baixadas pela Comíssão de Flnanciamentc da Produção, observadas as conntcoee fixadas
neste artigo.
"
Art.

3°

As operações a

o art.ígo 2" deste Decreto

OU€ se refere
3::,'§n realiza-

das de preferência com produtores ou
suas cooperativas, podendo, no entanto, as de financiamento ;:;·"r estendidas,
em caráter excepcional, a te-cetros.
§ 1° Para a extensão a terceiros das
operações em questão, se-á necessário
que estes comprovem ter [Jogo aos produtores ou às cooperattvas de produt-ores, livres de quaisquer -tespasas adicionais, inclusive ímoosros e taxas,
preços nunca Infertores aos mínimos
líquidos estabelecidos l')'l,s instruções da
Comissão de Pinancíamerr;c da Produção, de que trata o .P arágrafo únicc do Artigo 2'"' deste Decreto.
§ 2° Os beneficiadores de algodão €
os fabricantes de farinha ou fécula de
mandioca, poderão ser -ucluidcs nas
operações de flnanclameno de-sde que
comprovem ter pago 'i.OS .r-odntores ou
es cooperativas de produoores no mínimo, os preços estaberecidcs para o
algodão em caroço e cara a raiz de
mandioca, respectlvamenr.e expressos
nas instruções estabelecutas pela Comissão de Ftnanciamen'v da Ptorruçâo, segundo zonas geo-econômicas.
livres de quaisquer despesas, adicionais,
inclusive impostos e taxa.".
Art. 4° Fica a Comissão ó.,~ Ftnanctamenta da Produção autor zada a estender as operações de que trata o 5:1.1'ttgo 2° deste Decreto %0 'Õl_1:rOy t lenefi ciado. de acordo com as normas 3, serem baixadas pelo oonse.ho Monetário Nacional. atendidas as condições
deste Decreto.
Art. 5'"' A Comissão de Pmanciamente da. Produção baixará "s instruções
necessárias à execução rteste Decreto.
Art. 6° Este Decreto ento-ará em vigor na data de sua publtoacão revogadas as disposições em eootrano.

Brasíila, 11 de outubro de 1972:
da Independência e 84° da
República.

151°

EMÍLIO G. MÉDICI
LA

F. Cirne Lima
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TABELA ANEXA A() DEcRETe NQ 71.237, DE 11 DE OUTUBRO DE 1972

PREÇOS M!NIMOS L1QUIDOS
ALGODÃO

Tipo 5 ou Regular, Fibra 30/32 mm

Cl'$(15 Kg

Zonas Geo- Econômicas
Em Pluma

Em Caroço

I

i

Paraná

I

Algodão 1
Algodão 2
Algodão 3

.

\

..........•••...••

I

I

Algodão 4

!

I

São Paulo
Algodão 1
Algodão 2
Algodão 3
Algodão 4
Algodão 5

I

I,
I

Rio de Janeiro e
Guanabara

iI

única.

I

47,55
47,10
46,65
46,20

I

17,25
17,10
16,95
17.40
16,80

15,45

I1

II

I

50,55
50,10
49,80
51,00
49,35

45,30

I

'I

Espírito Santo
Algodão
Algodão

16,20
16,05
15,90
15,75

I

1
2

15,75
15,45

15,75
16,05
15,45

40,20
45,30

II

Minas Gerais
Algodão

1

Algodão

2

Algodão

3

Goiás
Algodão

1

Algodão
Algodão

2
3

Distri~o

16.20
15.90
15,60

.

15,60

15.60
1530
14,55

Ronr!ônia

única.

I

45,15
44,25
43,35

I

Mato Grosso
Algodão 1
Algodão :J
Algodão 3

I
II[
I

Federal

única

I

4'6,20
47,10
45,30

13,80

II
I
I

43,35

45,75
44.85
42;75
40,50
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AMENDOIM

Grupo: Amendoim em Casca, Subtipos A J B e C

Classe; COillU1Y -

Tipo 1 -

Subtipo: C
Cr$/25 kg

ZúNAS GEO-ECONõMICAS
Rio Grande do Sul

Única

.

16,00

Santa Catcriná

única

.

15,00

Paraná

Amendoim 1
Amendoim 2

16,75
16,00

São Paulo

Amendoim 1
.
Amendoim 2 •..•.•........•.•......•...•
Rio de Janeiro e Guanabara:
única

.

17,25
16,75
15,00

Eepiritc Santo

Amendoim 1
Amendoim 2

15,75
15,00

Minas Gerais

Única

15,75

única

15,00

Goiás

Distrito Federal

Única

.

15,00

Mato Grosso

Amendoim 1
Amendoim 2

16,25
14,00

Rondônia

única

13,00
ARROZ EM CASCA

Classe Longo -

Tipo 2

Cr5/50 kg

ZONAS GEO-ECONõMICAS
Rio Grande do Sul

Arroz 1
Arroz 2

.
.

Arroz 3 .................•................

31,50

31,00
30,50

ATOS
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ZONAS GEO-ECONOMICAS

Cr$/50 kg

Arroz 4
Arroz 5

29.50
29.'10
28,50

Arroz 6

Santa Catarina

Arroz 1
Arroz 2
Arroz 3

31,00
30,50
29,OD

Arroz 1

29,00
:,l9.5ü
28,50
27,50

Paraná

Arroz 2
Arroz 3
Arroz 4

São Paulo

Arroz 1

31,50
31,00
30.50
29,50

Arroz 2
Arroz 3
Arroz 4

Rio de Janeiro e Guanabara

única

.

32,00

Espírito Santo

Feijão 1
Feijão 2

32,00
31,00

Minas Gerais

Arroz 1

32,50
33,00
31,50
29.50
28,50

Arroz 2
Arroz 3

Arroz 4

Arroz 5

Goiás

Arroz
Arroz
Arroz
Arroz

1

33,00
32,00
31,00
29.50
28,00
26,50

2

3
4

Arroz 5
Arroz 6

Distrito - "'leral

Única

.

26,50

Mato Grosso
Arroz
Arroz
Arroz
Arroz
Arroz
Arroz

1

2
3

4
5
6

29,00
30,00
30,50
26,50
30,50
26,00

Rondônia

única

25,50

Aws
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MANDIOCA

Farinha do Grtrpo Lnaustriat, Classe Branca, Tipo 1

Raiz

Farinha

Zonas Geo-Econômicas
Cr$/ton

Cr$/50 Kg

Rio Grenúe do Sul

Mandioca 1
Mandioca 2
Mandioca 3

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

91,00
88,00
79,00

I

I

santa Catarina

I

Mandioca 1
Mandioca 2
Mandioca 3

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

23,50
23,50
20.50

I

Mandioca 1
Mandioca 2
Mandioca 3

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

91,00
94,00
85,00

São Paulo

I
I

I

22,00
22,50
21,00

I

Mandioca
Mandioca
Mandioca
Mandioca

1
2

3
4

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

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

94,00
97,00
91,00
88,00

e Guanabara

Rio de Janeiro

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

88,00

Espírito Santo

única

I

I
I
I

110,00
110,00
92,00

Paraná

única

22,00
21.50
20;00

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

91,00

1
2

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

4
5
6

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

88,00
82,00
85,00
88,00
88,00
79,00

1
2

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

76.00
73,00
76.00
66,50

3

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

'Goiás

Mandioca
Mandioca
Mandioca
Mandioca

:<
4

i
I
I
I
I
I
I
I

22,50
:.':3,00
22,00
21,50

21,50

22,00

!I

Minas Gerais

Mandioca
Mandioca
Mandioca
»randloca
Mandioca
Mandioca

I
I

I
I
I

II
II

I
I

II

I
I
I

21.50
20,50
21,00
21,50
21,50
20,00

19,50
19,00
19,50
17,50
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Zonas Geo- Econômicas

Raiz

Fatinha

Cra/ton

Cr$/50 Kg

Distrito Federal

única

.

66,50

17,50

70,00
60,00
64,00
55,00

18,50
16,00
17,00
15,00

48,50

14,00

Mato Grosso
Mandioca
Mandioca
Mandioca
Mandioca

1
2
3
4

Rondônia

trníca

Produtos

A,1nilaceo~

-

Grupo Fécula, Tipo 2 ou B

ZONAS GEO-ECONõMICAS

Cr$/50 kg

Rio Grande do Sul

Única

.

29.00

.
.
.

37,50
37,50
33,00

Santa Catarina

Fécula 1
Fécula 2
Fécula 3
Paraná

Fécula 1
Fécula 2
Fécula 3

32,50
33,00
31,00

São Paulo

Fécula 1
Fécula 2
Fécula 3

.
.
.

Fécula 4

.

33,00
34.00
32,00
31,50

.

32,00

.

32,00

.

29,00

Rio de Janeiro e Guanabara

única
Espirito Santo

única
Minas Gerais

única
Goiás

única

26,00

Distrito Federal

única

.

26,00
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ZONAS GEO-ECONOMICAS

Cr$/50 kg

Mato Grosso

única

23,00

Rondônia

única

22,00

FEIJÃO ANÃO -

CLASSE PRETO

Tipo 3

crs/so

ZONAS GEO-ECONOMlCAS
Rio Grande do Sul

Feljáo 1
Feijáo 2
jreijâo 3
Feijão 4

.
.
.
.

48,fiO
49,80
49,20
47,40

Feijão 1
.
p'etjào 2 .......................•.........
Feijão 3
.

48,fiO
49,80
47,40

Feijão
Feijão
Feijão
Feijão
Feijão

49,20
51,00
49.80
48.60
47,40

Santa Catarína

Paraná
1

2
3
4
5

São Paulo
Feijão
p'eljâo
Feijão
Feijão
Feijão

1

50,40
49,80
49.20
48,fiO
48,00

2
3
4
5

Rio de Janeiro e Giumabartc

única

.

51,00

.

51,fiO

.

51 .so
48 so
48.00
49.80
47,40

Espíríto Santo

única
Minas Gerais

1

Feijão
Feijão
Feijão
Feijão
Feijão

5

Feijão
Feijão
Feijão
Feijão

1
2
3
4

2 ..•••.•..•........•.•.....•..•.•.
3
.
4 .............••••................

.

Goiás
49,20
49,80
48.fiO
4fi,20

kg
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ZONAS GEO-ECQN6lVlICAS
Distrito Federal

Única

.

45,20

Mato Grosso
Fetjâo 1
Feljâo 2
Feijão 3

.
.
.

46,80
45,50
44,40

.

43,80

Rondônia

única

FEIJÃc· ANÃO -

CLASSES: BRANCO E DE CORES

Tipo 3

Cr$/60 kg

ZONAS GEO-ECON6MICAS
Rio Grande do Sul

Feijão
Feijão
Feijão
Feijão

1
2
3
4

,

.
.
.
.

52,20
53,40
52.80
51,00

Santa Catarina

Feijão 1
Feijão 2
Feijão 3

52.20
53,40
51,00

Feijão
Feijão
Feijão
Feijão
Feijão

1
2
3
4
5

54,50
52,80
52,20
53,40
51,00

1
2
3
4:
5

54,00
54,00
53,40
52.80
51,60

Paraná

São Paulo

Feijão
Feijão
Feijão
Feijão
Fe:jão

Rio -ie Janeiro e Guanabara

única

.

54,00

Espírito Santo

única

54,00

Minas Gerais

Feijão
Feijão
Feijão
Feijão
Feijão

1
2
3
4
5

54,00
52,20
51,00
53,40
51,60
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ZONAS GEO·ECONOMICAS

Cl'$/60 kg

Goiás

Feljáo 1
.
Feijão 2
.
Feijão:>
.
Feijão 4 ...••••••......•.•••••..........•

52,80
53,40
52,20
49,80

Distrito Federal

única

.

49,80

Mato Grosso

Feljâo 1
Feijão 2
r'eíjão a

,

.
.
.

50,40
49,20
48,00

.

47,40

Rondônia
Ú

.Ica

FEI,:,'l\O Ar>;A{, , - CLASSE PRETO

TlpO

VARIEDADE-UBERABlNHA

3

ZONAS GEO-ECONõMICAS

Ct$/60 Kg

Minas Gerais

B'I,ao

Feijão 2
Feijão 4

5"1,60

Feijão :?
FeiJão 3

57,00
513,40

Goiás

GIRASSOL

TiPO 2

ZONAS GEQ-ECONôl'vllCAS

Cr$/40 Kg

Rio Grande do Sul
Girassol 1
Girassol ~

,

.
.

:"9,20
l1.LOO

Santa Caiarmá

única

18,00

Paraná

Girassol 1
Girassol 2

19,60
.1.3,80

São Paulo

Girassol 1
Girassol 2

20.40
18,00

A'IiQS

DO

PODER ExECUTIVO

ZONAS GEO·ECONOMICAS

Cl'$j40 kg

Rio de Janeiro e Guanabara

única

.

18,00

Espírito Santo

única

18,00

Minas Gerais

'trníca

18,00

única

16,00

Goiás
Distrito Federal

Unica

18,00

Mato Grosso

única

17,20

Roruiõnta

Unica

16.00

MILHO

e

Grupos: Mole

Semuiura ; Classes: Amarelo, Branco

ZONAS GEO·ECONOMlCAS

e Mesc!(ulo -

('1'$/00 Kg

sa

Rio Grande do

Milho 1
Milho 2
Milho 3

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

1&.00
11,40

ie.ao

Santa Catarina

Milho 1
Milho 2

18,00
16.80

1

10,00
16,80
l'i,40

Paraná,

Milho
Milho
Milho
Milho
Milho

2

3
4

re.so

5

16,20

1
2

19,20
]8.60
17.40
16;80

:São Paulo

Milho
Milho
Milho
Milho

3
4

Rio de Janeiro e Guanaborà

única

.............•..•....•.............

TtXJo 3

17,40

Arras DO PODER ExECUTIVO

ZONAS GEO-ECONOurrCAS

Cr$/60 kg

Espírito Santo
Milho 1

18,61)
n,40

Milho 2

Minas Gerais
Milho
Milho
Milho
Milho

1
2

18,60
1'2,40
17,40
18,60
16,80

3
4

Milho 5
Milho 1

16,80
16,20
15,00

Milho 2
Milho 3

Distrito Federal
única
Mato Grosso
Milho
Milho
Milho
Milho

.

1
2
3
4

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

15,60

16,2l1

.e,co
14,40
l~,80

.Rondôn1a
única

.

13,20

SOJA

Classe; Amarelo -

Tipo 3

ZONAS GEO-ECONONITCAS

Cr$/60 Kg

.Rio Grande do Sul
Soja 1
soja 2 •...•...... _

,
.

30,60

, ....•... :

.

28,20

,-,
'-'"
, .. ,...• , .....••.... , .-

.
.

30,60

Soja 3
.sania Catarina
Soja 1 .. ,
SOja 2 ,

,

3],20

~~,30

Paraná

SOja
SOja
SOja
SOja

1
2
3
4

lido Paulo
SOja 1
SOja 2
SOja 3

31,2l1
30,60

31,80
27,60

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

.,

"

.'

,

30,60
29,40
27,00
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Cr$/60 kg

ZONAS GEO-ECONOMICAS
Rio de Janeiro e Guanabata

única

_

0.0 • • • • • • • • • • •

27.00

Espírito Santo

Soja 1 .•....•..............•.............
Soja 2 .•...•.•.••.•..•...••••............

3J,00
27.00

Minas Gerais
30.00
27.00

Soja 1
Soja 2
Goiás

.

2~:,60

Soja 2 ...•..•.••••••.••••••••.•.•........

25,20

Soja 1
Distrito Federal

única ••....•..••.•.....••.••............

27,00

Mato Grosso

Soja 1
Soja 2
Rondônia

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

única

27,00
24,00
2~,40

SORGO

Classes: I, n, lI! e IV -

Tipo 3

ZONAS GEO·ECONOMICAS

Cr$/60 kg

Rio Grande do sul

única

0.0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

15,00

Santa Catarina

Sorgo 1
Sorgo 2

..•............

0.0

•••••••••••••••

0.0. 0'0 ,_ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

14,40
13,6D

Paraná

Borgo 1
Borgo
Sorgo
Sorgo
Sorgo

São Paulo
Sorgo
Sorgo
SOrgo
Sorgo

2
3
4
5

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

,

.

1

2
3
4

14,41)
13,80
14.40
13,80
13,20

15.60
15,00
13.80
13.20

Rio àe Janeiro e Guanaoara

única ..............•... ' •.............

13,60

AII'OS DO PODER EXECUTIVO

ZONAS GEO-ECONOMICAS

Cr$/60 kg

Espírito Santo

Sorgo 1

15,00
13,80

Sorgo2
Minas Gerais
Sorgo
Sorgo
Sorgo
Sorgo

1

15.00
14,40

2
3
·4

l~,BO

15.00
14,40

Sorgo 5
Goiás

Sorgo 1
Sorgo 2
Sorgo 3

•....... _.•...•...••........

0.0

•••

13.80
13,20
12,00

Distrito Federal

única

; .. , .•.............

12,60

Mato Grosso

Sorgo 1

13,20

Sorgo 2
Borgo 3
Sorgo 4

•...••.•••••••••••....•.•••••••••

1140
1U,80

.

10,20

12,eO

Rondônla

única
DECRETO N° 71.238

~ DE

11

DE

OUTUBRO DE 1972

Fixa os preços mínimos liquidos báeicos para financiamento ou aquisição
de mamona da safra te ~ 972-73 pTPil-

auaaa em todo o Território Nacional.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item lI! da Constatuíção, e de
acordo com o disposto :10 Decreto-lei
n- 79, de 19 de dezembro de 1966, decreta:
Art. 1° Fica assegurada â mamona
em bagas, da safra de 1972-73 produzida em todo o Território Nacional, a garantia de preços mínimos
de que trata o Decreto-lei nl? 79,
de 19 de dezembro de 1966, atendidas as condições deste Decreto.
§ l° Os preços mí nlmos Ii.ruldos para
o produto, estabelecidos en- função de
classes e tipos, segundo as zonas geoeconômicas, são aqueles Que deverão
ser efetivamente pagos aos produtores
ou às cooperativas de oro-tutores.

§ 2° Os preços mínimos uautôos são
livres de quaisquer despesas ad.cíonaia,
inclusive impostos e taxas, atendidas
as especificações estabelecidas no Artigo 2° deste Decreto.
Art. 2° Ficam estabelecidas as seguintes condições para as operações dermanctamento ou aquisição da mamona em bagas:
a) Os preços constantes da
tabela.
anexa referem-se ao produto acondicionado em sacaria nova de juta ou si-o
milar, em volume de 60 rsessentaj quilos Iíquídos, das classes la e 2a, do tipo3 (três); de acordo com as especificações constantes do Decreto n" 8.932. de12 de março de 1942, ou outras equivalentes que vierem a ser ofícíalmente-

estabelecidas,
b) os níveis de preços correspo-iden-

tes aos demais tipos não especificadas, neste Artigo serão estabelecidos em instruções a serem baixadas.
pela Comissão de Fínancíamento da
Produção, observadas as condições fixadas na alínea "a" deste Artigo.
Art._ ,3" As operações d. qce se refere(. Artigo precedente serão realizadas de

Aros DO PODER ExECUTIVO

preferência com produtores ou coope-ratívas de produtores, podendo, no entanto, as de financiamento ser esten<lidas, em caráter excepcional, a ter-

cetros.
Parágrafo único. Para. a extensão
.a terceíros; das operações em questão,
-será - necessário que estes comprovem
ter pago aos produtores ou às cooperativas de produtores, livres de quaisquer
-despesas adicionais, Incl.istve impostos
'e taxas, preços nunca inferiores aos
mínimos líquidos estabelecidos nas
instruções da Comissão dê Financia-

mento da Produção, de que trata ao
alínea "b" do artigo 20 •
Art. 4" A comissão de Financiamento da Produção baixara as instruções necessárias à execução deste Decreto.
Art. 5 Este Decreto entrara em vigor na data de sua publicação. revogadas as disposições em -oncãno.
Brasília, 11 de' outubro de 1972;
1510 da Independência e 84" da,
Q

República.
EMÍLIO G. MÉDICI

L. F. Cirne Lima

TABELA ANEXA AO DECRETO N' 71.236, DE 11 DE OUTUBRO DE 1972

PREÇOS MtNIMOS LlQUIDOS
M!>'MONA EM BAGAS

Classes: 1* e 2'lTipo

3

ZONAS GEO-ECONOMrCAS

Cr$/60 Kg

Rio Grande do Sul

única

_.....•...••.............

33,00

única -..-...................•........... -..

33,00

Mamona 1
Mamona 2
Mamona B

36,00
3,,41)
34,20

Santa Catarina
Paraná

·São Paulo

Mamona
Mamona
Mamona
Mamona

1
3
4

37,20
36,00
36,00
34,80

Mamona 1
Mamona 2

33,O'J
34,20

2

Minas Gerais

Goiás

única .........•• -.....•...••.. .
Mato Grosso
única ......•••.....'...•••••••...... _..... -.

~3,60

33,60

Bahia

Mamona 1
Mamona 2
Mamona 3

39,60
37,20

36,60

A~s

DO ];)ODER ExECUTIVO

ZONAS GEO-ECONOMICAS

Cl'$/60 kg

pernambuco
Mamona 1

36,60

Mamona 2
Mamona 3

27,80

35,40

Ceará
Mamona 1

.. _'.. . . . . . . . . . . . .. .

Mamona 2

_

.

37,80

.

34.60

Rio Grande do Norte

única

...

0.0

• • • • ',0

••••••••

37,20

o ••••••••••••••

Demais Estados e Territórios
DECRETO N° 71. 239 .-

DE

11

30,00
DE

OUTUBRO DE 1972

Retifica o Decreto n" 69.6"'9, de 3 de
dezembro de 1971. que autoriza per-

muta de terrenos

Distrito Federal.

em

BrasUh. no

o Presidente da República, usando
da atribuição' que lhe confere o artigo
81, item IH, da Constituição, decreta:
Art. 1" Fica. retificado, na forma
abaixo, o Decreto n'' 59. e79. de 3 de
dezembro de 1971, que au-ortae a permuta de terrenos em arasü'a, no Dis-

trito Federal:
No artigo 1", onde se lê:
"lotes ns. 80, 90, 560, ;)70, 590 e 500".
leia-se:
"lotes ns. 80, 90, 560, 570, 580, 590 e
600" •
Art. 2° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, 'evogadas as disposições em oontrário.
Brasilia, 11 de outubro de 1972;
151° da Independência e 84° da
República'.

81, item IH, da Constituição, de acordo
com o artigo 47 da Lei nO 5,540, de 28
de novembro de 1968, alterado pelo Decreto-lei n- 842, de 9 de setembro de
1969 e tendo em vista o que consta do
Processo n'' 211. 534-72, do Ministério
da Educação e Cultura, decreta;
Art. 1° Píca autor'sado o funcionamento dos cursos de õicenclatura em
Ciências, Psicologia nas habilitações
de Magistério e do curso de Psicólogos
e Letras da Faculdade- de Filosofia,
Ciências e Letras de Piracicaba, mantida pelo Instituto Educacional Piracícabano, com sede na cidade dePiracícaba. Estado de São Paulo.
Art. 2° Este Decreto entrará em' vigor na dáta de sua publicaçãor eevogadas as dlsposíçôes em contrário.
Brasília, 11 de outubro de 1972;
151° da Independência e 84°· da
República.
EMÍLIO G. M:ÊorCI

Jarbas G. Passarinho

DECRETO

NQ 71.241 -

DE 11 DE

OUTUBRO DE 1972

EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio Delfim Netto

DECRETO N° 71.240 OUTUBRO DE

DE: 11

DE

t972

Autoriza o tuncíonamento dos cursos
de Licenciatura em Ciências Psicologia nas habilitações di! Magzstério,
e do curso de Psicólogos e Letras da
Faculdade de raoeotvi, Ciências e
Letras de Piracicaba- S P ,

O Presidente da Repúbrtc.a, usando
das atribuições que lhe confere o artigo

Concede permissão à Companhia Aços
Especiais Itabira - ACESITA"para
funcionar nos dias de repousosemanal que menciona.
.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o
artigo 81, item III, da Constãtuiçâo,
de acordo com o artigo 10 e seu 'parágrafo único da Lei n- ,605, de' ",5 de
janeiro de 1949 e com o regulamento
aprovado pelo Decreto rfi 27.048, de
12 de agosto de 1949, e tendo emvísta
o que consta do Processo nv ·320.295
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de 1972, 'do Ministério do Trabalho e

Previdência Social, decreta:
Art. 19 Fica concedida ao Departamento de Serviços Rurais da Companhia
Aços
Especiais Jtabira
ACE8ITA, com sede no Rio de Janeiro, permissão para o trabalho nos
dias de repouso a que se refere o
artigo I'? do Decreto nc 27.048, de 12
de agosto de 1949, no período de 19 de
outubro a 31 de dezembro de cada

ano.
Art. 29 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação. revogadas as disposições em contrário.
Brastlía, 11 de outubro de 1972;
1519 da Independência e 849 da
República.

DECRETO N° 71.242 -

DE

11

DE

1972

Acordo para um Programa de cooieraç~o 'Cientijica Brasil-Estados Unidos da América.

O-Presidente da República
Havendo o Congresso Nacional
aprovado, pelo Decreto Legislativo
n« 48, de 29 de agosto de 1972, o
Acordo para um Programa -te Coopereçãcvtnenãnca entre o Bras') e os
Estados Unidos da Amértoa, firmado
em Brasília, a 10 de deaembro de
1971;

E havendo o mencionado Acordo
entrado em vigor na data de sua assinatura;
Decreta

que

o

referido Acordo,
presente Decreto, seja executado e cumprido tão ín,
teíramente como nele se contém.
Brasília, 11 de outubro de .'972;
1510 'da Independência e 840 da
República.

apenso por cópia

EMÍLIO G.

DE

11 DE

OUTUBRO DE 1972

Aprova o Plano de Reesvncturaçtic da
Universidade Federal de Minas Gerais, em Belo Horizonte - MG.

o Presidente da República. usando
da atribuição que lhe contere o artigo
81. item IH, da Constttu-çac ê na forma do que dispõem JS ex-eretos-reis numeros 53, de 18 de novembro ce 1966 e
252, de 28 de fevereiro n!":" 196', e tendo
em vista o que consta do Processo CFE
n- 147-72, do Ministério áa Educação e
Cultura, decreta:
Art. 10 E' aprovado o PIi:UJC, de Reestruturação da Universídane Federal de
Minas Gerais.

EMÍLIO G. MtDICl

Júlio Barata

OUTUBRO DE

DECRETO N° 71.243 -

M

M~DICI

__M="=-"rio Gibson Barboza

O acordo mencionado no presente
decreto foi publicado no D.O. de 18
de outubro de 1972.

~rt. 2 0 Este' Decreto entrará em vigor na data da sua pubüc ação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 11 de outubro de 1972;
1510 da Independência. e 840 da
República.

EMÍLIO G. MÉDICI

Jarbas G. Passarinho
João' Paulo dos Reis Vellcso

PLANO DE REESTRUTURAÇÃO DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE
MINAS GERAIS
TíTULO I

Dos Fins da Universidade

Art. 10 A universidade Federal de
Minas Gerais (UFMG), errada pela Lei
Estadual n- 956, de 7 de aetembro de
1927 e tra:n.sformada em entidade federal pela Lei nv 971, de 16 de dezembro de 1949, é uma inst.itutçâo de enaino superior, constituída sob a forma. de
autarquia educacional de regime especial.
Parágrafo único. A Universidade
Federal de Minas Gerais disporá de
personalidade jurídica trropna e autonomia didátlco-cíentíflca. administrativa, financeira e díscíprínar. que será
exercida na forma da lei e do seu Estatuto.
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Art. 20 A UFMG tem sede na cidade
de Belo Horizonte, MG.

parágrafo único. A UFMG poderá
orlar "campi" avançados en outras Ie.giões do Estado ou do País.
Art. 3° A UFMG tem por objetivo o
-ensino, a pesquisa e a fovmaçâo profissional, bem como o estudo e o dcsenvolvímento da filosofia, das ciências,
das letras e das artes.
§ 1° A UFMG se constituirá em instrumento do desenvolvimento regional
e nacional.
§ 2° A UFMG procurara manter continuadamente intercâmbio c u I t u r a I
com instituições nacionais, estrangeiras e internacionais, no interesse de
seus objetivos.
Art. 4° São prtncíplos fundamentais
da UFMG:
1 - Unidade de patrimônio e administração;
II - Estrutura orgâníca com base
em departamentos coordenados por
unidades mais amplas;
III-Racionalidade de organização
para integral aproveitamento dos seus
recursos materiais e humanos,
IV - Integração das tuncões de ensino, pesquisa e extensão;
V,...- Coordenação das atividades
afins para máximo aprove'tamento dos
meios disponíveis, vedada a. duplicação
de recursos para a realização de objetivos idênticos ou equrva.entes;
VI - Flexibilidade de métodos e critéríos, com vistas às -ítrer enças Indívlduaís dos alunos, às peculiaridades
regionais e às possibilidades de combinação dos conhecimentos para novos cursos e programas de pesquisa;
VII - universalidade de campo_ peh; cultivo das áreas tunóa-nentais dos
conhecimentos humanos, estudados em
aí mesmos ou em razão de ulteriores
aplicações .
Art. 5° São meios para a consecução
dos fins da UFMG:
I - A realização. de cursos de graduação, pós-graduação, extensão es~
pecíahzação, aperfeiçoamento e outros;

11 - A realização de análises, pesquisas -e quaisquer ou-ros estudos da
realidade física e social:
.
III - A prestação de serviços de carâter técnico, científico, cultural, social e artístico à comunidade.
Art. 6° São ordenamentos institucionais básicos da UFMG·
I - A legislação federal pertinente;
l i - O Estatuto. que conterá e.s definições fundamentais e os elementos
substantivos de sua organização.
111 - O Regimento Geral, que disporá sobre os procedimentos e expltcttará, complementando o Estatuto, o
processo de execução de suas formulações, no que contiverem de comum
para toda a universidade;
IV - Os Regimentos das unidades e
órgãos da Universidade, que complementarão o Regimento GIO!'al, disciplinando os aspectos especü'ccs de cada
um;
V - As Resoluçôes do Conselho Universitário eda Coordenação de Ensino
e Pesquisa, que fixarão normas em matéria de suas respectivas competências.
TÍTULO II

Da Organização institucional
CAPíTULO I

Dos órgãos Admini,itTativos .

Art. 7° São órgãos da Ul'""'MG:
I - Assembléia Universitária;
II - Conselho de Ouradores,
III - De Deliberação S·.(f)"lr1or:
1. Conselho Uníversitárro;
2. Coordenação de E<1'JU10e Pesqui-

sa.

IV - De Administração Superior: .
1. Reitoria;
2. órgãos Auxiliares.
V - De Ensino e Pesquisa:
1. Unidades do Sistema Básico;
2. Unidades do Slstems, Profissional;
3. Instituto Especiaítaado.
VI - Suplementares:
1. Vinculados à Reitoria;
2. Vinculados às Unidades.
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Parágrafo único. O Estatuto da Uni-sersídade disporá sobre a composição,
as atribuições e o funcionamento dos
órgãos que a integram.
CAPíTULO !I

Das Unidades Unioereitáríae

Art. 8() São as seguintes as unidades
universitárias:
I - Sistema Básico:
1. Escola de Belas Arte');
2. Faculdade de Filosofia e Ciências

Humanas;
3. Faculdade de Letras:
4. Instituto de Olências Biológicas:
5. Instituto de Ciências Exatas;
6. Instituto de Geo-Ciências,
Sistema Profissional:
1. Escola de Arquitetura;

II -

2. Escola de Biblíoteconom.a;
3. Escola de Educação Fisica;
4. Escola de Enfermagem;
5. Escola de Engenharia:
6. Escola de Música;
:7. Escoia de vetertnarta; ,
8. Faculdade de ciências Econômi-

cas;

9. Faculdade de Direito;
10 -. Faculdade .de Educação;
11. Faculdade de s'armacra:
12. Faculdade de Medí-nna,
13. Faculdade de Odoncologta..
111 '- tnetüuto Especial'lZado:
Instituto de Pesquisas Radioattvas .

à

CAPÍTULO IV

Dos Departamentos

Art. 10. O departamento é a menor
fração da estrutura urrtversitária para
todos os efeitos de organização administrativa, didático-científica e de distribuição de pessoal.
§ 1() O departamento compreenderá
disciplinas afins e congregará professores para os objetivos comuns de ensino. pesquisa e extensão,
§ 2() Compete ao departamento elaborar seus planos de craualho, atribuindo encargos de ensino ~ pesquisa aos
professores nele lotados. de forma' a
harmonizar seus Interesses e as ,?reo"-'
cupaçôes cíentífico-culture-s dominantes de seu pessoal docente.
§ 3° A aprovação da organlzaçãc departamental da Universida te será da.
competência da Coordenação de.Ensino e Pesquisa.
CAPíTULO V

in

Suplemen~ar

Art . 11. A coordenação dldátlca de
cada curso ficará a cargo de um Colegiado constituído de representantes

Art. 9" São órgãos suplementares:
'1'- vmouioaoe ãReztoria:

1. Biblioteca trntversítarta;
2. Centro Audiovisual;
3. centro de Computação;
4. Imprensa Universitária.
II - Vinculados às Unidades:
1'. Centro de Desenvotvímento e
Planejamento Regional, :i Faculdade
de Ciências Econômicas;
2. Centro de Estudos Mineiros, à Faculdade de Filosofia e Ciências Huma-

nas;

4. Centro Esportivo, à Escola de
Educação Física:
5. Centro Pedagógico,
Faculdade
de Educação;
6. Observatório Astronômico, ao Instituto de Ciências Exata..::;;
7. Laboratório de Estética, à Paculdade de Filosofia e Ciências HUmanas.

Dos Colegiados de Curso

CAPíTULO

Do Setor

3. Museu de História Natural e Jardim Botânico, aos Instttu-.'us de Otêncías Biológicas e de Geo-Ciências;

dos departamentos que-participem do

respectivo ensino.
TíTULO

m

Da Organização Didático-Científica

Art. 12. O ensino e 1, pesquisa "na
Universidade serão desenvo.vldos de
acordo com as seguintes normas:
I - O ensino e a pesq- lisa na área
dos conhecimentos Iundamenta's serão
r-ealizados em departamentos concentrados nas unidades do Sistema' J.>ãsfco;
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n - As unidades do Sistema Básico
encarregar-se-ão, além dos estudos do
prhneíro ciclo, dos estudos ulteriores,
em sua área de ação;
TIl - O ensino e a pesquisa aplicados desenvolver-se-ão em departamentos integrados nas unida 1es do Sistema Profissional;
IV - O ensino e a pesq ulsa serão desenvolvidos mediante '1 cooperação rios
departamentos responsáveis pelos eetudos envolvidos em cada curso ou projeto, com a participação, sendo o caso,
dos órgãos suplementares,
Art. 13. A adminíatracão do ensino
e da pesqúísa rer-se-ã de acordo com
as normas legais, estam-e-tas regfmentais e resoluções baixadas pelos órgãos competentes.
Art. 14. Na organização GOS cursos
de graduação e pós-graduação serão
observadas as seguintes normas fundamentais:
1 - Matrícula por dísc'pnna:
TI - Coordenação currtcular por
meio de pré-requísítos;
TIl - Controle de íntegrallzaçâc
curricular pelo sistema de créditos.
TíTULO IV

Disposição Geral

Art. 15 As modificações sobre a composição e atribuições dos órgãos que
integram a UFMG, rcnssantes deste
Decreto, rar-ee-ão por vta estatutária,
observadas as dispcslçôes legals em 1":1gtr, e mediante aprovação do conselho Federal de Educação.

DECRETO N° ,71.244 -

DE

11 DE

OUTUBRO DE 1972

Estabelece normas para a c vnceesõo de
auxflio financeiro aos sistemas estaduais de ensino.
O Presidente da República, no uso
da atrfbuíçâo que lhe confere o artigo
81, item H'I, da Oonstíb-nçao decreta:
Art. 1° Para concessão '1,) auxilio de
que trata o artigo 54 da Lei n« 5.692,
de 11 de agosto de 1971, o-nstdera-se
satisfatória o Estatuto do Magistério
Público' que contiver, entre outras, as
seguíntesdisposições :

a) paridade da remuneração dos professores e especialistas com a fixada
para outros cargos a cujus ocupantes
se exija idêntico nivel de formação;
b) Igual tratamento de professores
e especialistas, runcíonár'os ou contratados;
c) não discriminação encre professores em razão de ativida:ie, área de estudo ou disciplina que tmnlstrem ,
d) processo de aperfeiçoamento dos
professores ou especlalístas, c, em particular, o que envolva afastamento do
pessoal do magistério para realização
de cursos de especialização e atualização~
e) prazo máximo de um ano para. (I
inicio do pagamento dos avanços verticais ou horizontais resultantes de
maior titulação, a contar da data do
requerimento que a comprove;
f) avanços horizontais por tempo de
serviço e por atividade em locais ínóspitas ou de difícil acesso, além dos previstos nos itens anteríores ; e
g) normas sobre o regime jurídico e
o campo de aplicação; conceitos que
definam pessoal do mae.sre-«, e suas
a.tividades; ,direitos e vantagens espedais da carreira do magtster ro, ínclumdo promoção, acesso e regunes de trabalho; preceitos éticos especia.ía; crttéríos de admissão e rnov.mentacão do
pessoal; deveres e proibições espectats..
administração das unidades escolares
Art. 2° As normas deste Decreto aplicam-se também às run.taçoe- e entidades instituídas ou mantidas pelos'
Poderes Públicos.
Art. 3° Este Decreto entrará em vlgor, para os convênios de concessão 'de
auxilio federal a serem ectabelecídos,
a partir 'do ano de 1973, revogadas as
disposições em contrário.
Brasilia, 11 de outu oro de 1972;
151° da Independência e 84° da
República.

EMíLIO G. MÉDICI

Jarbas G. Passarinnc
JOáo Paulo dos Reis v euoso
DECRETO N° 71. 245 .- DE 13 DE
OUTUBRO DE 1972

Cria a Secretaria-Geral ao Ministério

da Aerotuuütca,

o Presidente da Republtca, 'usando
das atribuições que lhe confere o ar tígo 81, itens III e V. da Oonatituiçâo,
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e nOS termos dos artigos 46. 145. e 14ô
C10 Decreto-lei nv 200. de 25 de tevereiro de 1967, decreta:
Art. 1° E' criada a Sec-etar-ía-Geral
da. Aeronáutica, destinada s supenntender, no âmbito do

lVÁinistério ia

pelo Decreto n'' 64.284, de 31 de maTÇQ
de 1969.

Brasília, 13 de outubro de 1972;
151° da Independência e 84° da
República.

Aeronáutica, as atividades de ádmíntstração Financeira, Contabilidade e
Auditoria e a integrar, como órgão
setorial, o sistema correspondente da.
Administração Federal.
Parágrafo nnlco, A Secretar-a- Geral

EMíLIO G. MÉDICI

J. Araripe Macédo

DECRETO

N° 71.246 -- DE
OUTUBRO DE 1972

13

DE

competem as atividades oe fiscalização, inspeção e controle
Econômico- Financeira.

de natureza

Art. 2° A Secretaria-Geral da Aeronáutica, subordinada diretamente ao

Ministro da Aeronáutica, compreende:
- Subsecretaria de Admh.ísteação
Financeira.
-

Subsecretaria de Contabilidade.

Art. 3° A Subsecretaria -ie Admímstração Financeira coopera corro a Secretaria-Geral nas atividades de administração financeira.
Art. 4° A Bubsecretarra de Contabilidade cooopera com a Secretaria-Geral nas atividades relacívas ao suprimento financeiro, orçamentário e extra-orçamentário, e ao controle de seu,
emprego.
Art. 59 A Secretaria-Geral atenderá
aos serviços de. secretaria do Conselho
Superior de Economia e Finanças da
Aeronáutica.
Art. 6° As atribuições atualmente cometidas à Inspetoria-Geral da aercnáutica, relativamente aos serviços de
Controle Financeiro e de "tontabílídade de Custo passam à competência da
Secretaria-Geral da Aeronáutíca..
Art. 7° O Ministro da Aeronáutica
promoverá a expedição do') atos complementaees para a execução deste decreto. bem. como expedirá os atos de
sua competência do mesmo decorrentes.
Art. 89 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publtcaçãc, ficando revogados o item 5 lo artigo 4°. ~
ressalvada a ligação com o órgão central do Sistema de Estatistica uS Itens
6 e ,7. neste ressalvado quanto ao Sistema de Estatística, do %Ti.,l&O e os artigos 22 e 23 do Regulamento aprovado

,0

Cria, no Ministério da Aeronâutica, o
Conselho Superior de Economia e
Finanças da AeronáutAca
.
(CONSEFA) e dã outras provtcléucias.

O Presidente da Repubnca, usando
das atribuições que lhe contere o artigo 81, itens UI e V. da Constituição, e
nos termos dos artigos 46, 145 e 146 do
Decreto-lei n'' 200, de 25 ae fevereiro
de 1967, decreta:
Art. 1° E' criado o Consetho Superior
de Economia e Finanças da Aeronáutica (CONSEFA), destinado a assessorar o Ministro da Aeronau'aca na formulação da polítdca econõm co-financeira e nas atividades .íe r'Ianejamento. Orçamentação e Administração Financeira da Aeronáutica e na Administração do Fundo Aeronáutico e de
outros FUndos Especiat,.
Art. 29 O Conselho Superior de
Economia e' Finanças da Aeronáutíca tem a seguinte constituíçâo ;
a) Ministro da Aeronáutica, Presidente.
b) Chefe do Estado-Maior da Aeronáutica.
C) Inspetor-Geral da Aeronáutica.
d)' Comandantes Gerais .doAr, do
Pessoal e de Apoio.
e) Diretor-Geral doD-~partamento
de Aviação Oívil e do de Pesquisas e
Desenvolvimento.
j) Secretário-Geral da Aeronáuríca.,
Art. 3° São extintos o conselm. Superior do Fundo Aercnáuctcc e a Comissão Gerencial de Fundos Esper-ía.s ,
Art. 4° O Ministro -ta Aeronáutica
promovera a expedição .jos atos complementares para a execuçac deste decreto. bem como expedira OS atos de
SLa competência do mesmo decorren-

tes.
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Art. 5Q Este Decreto entrará em vina data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 13 de outuoro de 1572;
151° da Independência e 84" da
República.

.gor

EMíLIO

G. MÉDICI

J. Araripe "1Wacêdo

DECRETO N° 71.247 OUTUBRO DE

1)E

13 DE

1.972

Publica os índices de aturuizaçiio monetária dos salários 'ias últimos 24
(vinte e quatro) meses, na forma estabelecida na Lei n° 5.431 de 12 de
junho de 1968, e dá outras providências.

o Presidente da República, usando
-da atribuição que lhe confere 0- artl-

"go. 81, inciso IH, da Constituição, e
tendo em vista o disposto no § 2° do
Artigo 1° da Lei n- 5.451, de 12 de junho de 1968, decreta:
Art. 1° Para reconstítu.ção dos sa-

Iaríos reais médios dos últimos 24 -(vinte e quatro) meses, coníorme estabelecido no § 2° do Arr,igo 1° da Lei
.nv 5.451, de 12 de junho de 1968, se~
rão utilizados os seguinces coerícientes, aplicáveis aos salártos dos meses
-correspcndentes, para os acordos coleuvos. de trabalho ou dectsóes da Justa..ça do Trabalho, cuja vígéncia termine
no mês de outubro de 1972.
Mês ---: Coeficiente
'Outubro de 1970
1,41
Novembro de 1970 .........•..
1,40
Dezembro de 1970
1,38
Janeiro de 1971
1,:n
1.~4

.Fevereíro de 1971
Março de 1971 ............•..
Abrtl de 1971
.Maío.de 1971
Junho de 1971
.Julho de 1971
_.....
Agosto de 1971
Setembro de 1971
-Outubro de 1971
Novembro de 1971 .....•......
Dezembro de 1971 ......•.....
.Ianetro de 1972

1,24
1,22

Fevereiro de 1972
Março de 1972 .•.••.••..•••••

1,11

.Abrfl de 1972

1,07

Maio de 1972
.dunhc de 1972
-Julho de 1972
Agosto de 1972
-Setembro de 1972

132
1:30

1,2!;j

1,27

1.20
1,19
1,17
1,15

1,14
1,0~

1,06

1,06
1,05

1,03
1,02

Parágrafo único. O saááno real médio a ser reconstituído será a média
aritmética dos valores ooüdoe pela
aplicação dos coeficientes acima aos
salários dos meses correspondentes.
Art. 2° Este Decreto ern.rará em vigor na data de sua puI)11C&;;;BO revogadas as disposições em .c ontrário.
Basília, 13 de outunrc de 1972;
151° da Independência e 840 da
República.
G. MÉDICI
Júlio Barata

EMÍLIO

DECRETO NQ 71.248 OUTUBRo DE

DE

13 DE

1972

Institui incentivos à indústria de mineração e à transformação primária
de minerais carentes.
O Presidente da República, no uso

das atribuições que lhe confere o
artigo 81, item II!, da Constituição,

decreta:
Art. te A empresa de mineração ou
de transformação primária de .mmerats, que se proponha a investir na
produção de minerais carentes no pais,
fará jus a financiamento especial nos
termos deste decreto.
§ 1º São considerados carentes.vpara
os fins deste decreto, o carvão coqueiffcavel e os minerais de cobre, zinco,
níquel, enxofre, fósforo, potássio e
sódio.
§ 29 Para o cálculo do financiamento
a ser concedido, o investimento tA,mado como base de reterêne'a .compreenderá as parcelas Ieatlnadas à
mineração e à transformacao primária
a ela vinculada, excluídos :1~...essa.riamente direitos mínerais bens imóveis
e equipamentos preexíste-ct-e. destinados à exploração de Jazi1'l..
§ 39 O Conselho Monetarto Nacional estabelecerá as 0011 ncões especiais para o financiamento de que
trata este Ilecreto.
§ 49 COnstituem requisitos para a
concessão do fínancíamento especial:
I - Que o capital nacional detenha
a maioria acionária na empresa.
II - Que haja aprovaçâ- prévia,
quanto à estrutura fínarrc-Ira do empreendimento e quanto á. sua estrutura técnica e econômica, peros Ministérios da Fazenda e Planejamento e
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COOrdenação Geral, de um lado, e das
Minas e Energia. de outro lado, nas
respectivas áreas de competência.
III - Que a execução do írrvestlmenta financiado tenha Inicio até
três anos após a data de inicio da
vigência deste decreto.
§ 59 Serão cancelados os créditos
abertos ou os saldos destes que não
tiverem sido aplicados até seis anos
após a data de inicio da vigência deste
Decreto.
Art. 29 O Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e a Caixa Econômica Federal serão os agen tos financeiros para os financiamentos especiais previstos neste decreto e,
nessa qualidade, julgarão apenas a
adequação das garantias aos valores
dos financiamentos solicitados.
§ 19 O financiamento terá como limite global o dobro do valor do capi-

tal novo, com pleno direito de voto,
subscrito em ações ordinárias e integralizado em dinheiro, não computada,
para esse efeito, a parcela de capital
resultante de incentivos fiscais.
§ 29 Na vigência do contrato de financiamento, a amortização poderá
ser temporariamente reduzida e o
prazo conseqüentemente ampliado, na
hipótese de ocorrer forte queda do
valor do bem mineral no mercado internacional.
Art. 39 O Tesouro Nacional cobrirá
eventuais diferenças entre as taxas
estabelecidas nos financiamentos especiais e a menor taxa aplicada pelos
agentes financeiros.
Art. 49 A despesa decorrente da
aplicação do disposto no artigo anterior correrá à conta de dotação (1 ser
incluída no Orçamento Geral da
União, como "Encargos Gerais da
União". sob a supervisão do Mtrdstério da Fazenda.
Art. '59 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publícacão revogadas as disposições em contrario.
Brasília, 13 de outubro de 1972;
1519 da Independência e 849 da
República.
EMíLIO

G.

MÉDICI

Antônio Delfim Netto
Antônio Dias Leite Júnior
João Paulo dos Reis Velloso

DECRETO N° 71.249 -

DE 13 DE

OUTUBRO DE 1972

Dispõe sobre a Tabela Prooiesória de
do
serviçoPessoal Temporário
Nacional de Informações.

O Presidente da República, usandoda atribuição que lhe confere o artigo 81, item m, da
Constituição.
decreta:
Art. 1° O Serviço Nacional de
Informações possuirá uma Tabela
Provisória de Pessoal Temporário.
bem como Especialistas Temporários,
sob o regime da legislação trabalhista, a fim de atender às atividades.
específicas do órgão.
Parágrafo único. A tabela de que
trata este artigo será aprovada peloChefe do Serviço Nacional de Informações, observadas as normas estabelecidas pelo Decreto n'' 67.561, de
12 de novembro de 1970.
Art. 2° As despesas decorrentes da
execução deste Decreto serão atendi":'
das pelas dotações orçamentárias,
próprias do Serviço Nacional de Informações,
Art. 3° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 13 de outubro de 1972;
1510 da Independência e 840 da..
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Carlos Alberto. da Fontoura

DECRETO N° 71.250

-~

DE 13

J):J{

OUTUBRO DE 1972

Dispõe sobre a prestaçâo de serviços:
por civis e militares. p;Jsf,uidores' 'de
quaisquer dos cursos da Escola 'Na..
cional de Informações, em oraõos 'do·
Sistema' Nacional de tntormaçôes
(SISNI), ·mediante requisição, de~
eiçnaçõo ou admissão c.mtrauuü,
O Presidente da República, no ,U?Õ'
das atcibuíçôes que lhe confere o artigo 81, item lU, da conssttuíçãc, 'decreta:
Art. 1° Os civis, possuidores de quaísQuer dos cursos da Escola Nacional .de
Informações destinar-se-ao, preferenclalmente, ao exercício ce atividades
ôe informações no Serviço Nacional de
Informações, mediante r~~'ü3ição,de
signaçâo ou contrato de trabalho.
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Art. 2° Os servidores federais, estaduais e municipais, não requisitados
para exercerem atividades no serviço
Nacional de Informações, deverão ser
destinados, preferencialmente, para os
órgãos de Informações de seus respectivos ministérios e governos de origem.
Art. 3° Aplica-se aos servidores requisitados para a Escola Nacional de
Informações, quanto aos prazos, o disposto no artigo 1° do Decreto número
64.863, de 24 de julho de 1969.
Art. 4° O pessoal civil aposentado ou
militar da reserva das Forças Armadas e Auxiliares, possuidores -Ie quaisquer dos cursos da Escola Nacional de
Informações, terão os prazos de permanência regulados pelos órgãos onde
forem prestar serviços.
Parágrafo único. A prestação de servíços de que trata este artigo poderá
ser retribuída mediante gratificação
especial Instituída pelo artigo 7°, § 3°,
da Lei n- 4.341, de 13 de jur.ho de 1964,

DECRETO N." 71.251 -

ou por contrato para serviços técni-

cos ou especializados.
Art. 5° O pessoal sem vmculo com o
Serviço Público será contcasaco na. forma da legislação em vigor, quando couber, fixando-se os prazos de permanência nos respectivos contratos,
Art. 6° O pessoal que concluír quaisquer dos Cursos da Escola Nacional de
Informações e que não ace'tar contrato de trabalho ou recusar servir em
órgãos do Sistema Nacional de Informações, deverá indeniza'! o custo do
Curso que concluir.
Art. 70 Este Decreto entrará em vigorna data de sua publicação, revogadas as disposições em contrárrc,
Brasilia, 13 de outubro de 19'72;
1510 da Independência e 84° da
República.
EMÍLIO G.

MimCI

Carlos Alberto da Fontoura

DE

13 DE OUTUBRO DE J.lJ12

Ret2!ica o Decreto no" 71.154, de 26 de setembro de 1972, que abre ao MinisUno d!% tnatutno e do comércio. o crédito suplementar de
.
c:;r$ 2.764.000,00.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere Q artigo 8i. item H'I, da Constrtuíçâo. e da autorização contida ao arttgo 6.° da
Lei n," 5.1501, de 2 de dezembro de 1971, decreta:
Art. 1.0 Picam retificados, na rorma abaixo. os artigos 1.° e 2.°, do Decreto n." 71.154, de 26 de setembro de 1972, que abre ao Mínístár-o óa Indústria e do Comércio, o crédit•• suplementar de Cr$ 2.764.000,00 (dois milhões.
setecentos e sessenta e quatro mil cruzeiros):
Onde se lê.
Em o-s 1,00
Art. 1,0
lSU1.0601.2C02 - Cooruenaçâo da Política do Comércio Exterior
UHO.04U2.2020 - Ccorcenação das Pesquisas Tecnológicas
Leia-se:
]801.0607.2002 - Coordenaçao da Política do Comércio Exterior
181O.04U1.20:W·- coorcenacao nas Pesquisas Tecnológicas

Onde se lê;
Art. 2.°
1801.0101.2009
Pessoal Crvíl
Despesas Vatfáveis
1801.0101.2010
Pessoal Civil

.

lOO.GOO

tJ2 _. Despesas Variávei2

.

30.000

Atavídade. -

a.1.1.1
02
Atrvídade
3.1.1.1

-

Atlv1daae -

1810.0402.2020
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U2 Attvícace .'i.l.LI -

no PODER
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Pessoa, CIVll

Despesasvv arràveís
Leia-se:

53.000

18U1. UI01.2{j(!!;t

Pessoal crvt.

0:& Atrvidaue 3.L.l.l -

Despesas var iáveis

0'4 Atividade -

Despesas Variáveis...........................
1810.0401.2020
Pessoal CIvil
Despesas varsaveis
.••••

3.1.1.l -

02 -

M.OOO

•.•••..••.•....•••••...••••

1801.0101 .10Hl
Pessoal CIvil

100.000

53.000

Art. 2.0 Este Decreto entrara em vigor na data de sua publicação, rcvogadas as dísposiçoes em contrario.
Brastüa, 13 de outubro de 1972; 151.0 da Independência e 84." da
Repubnca .
EM!LIo G. MÉDICI
Antonio Delfim Netto
Marcus Vinwzus Pratmi de Moraes
Jcóo Paulo dos Reis -weuosc

DECRETO N."

71.25~

-

DE

13 DE OUTUBRO DE 1972

Abre à Presidencla, da RC1;úbll(,a. em favor do Conselho Nacional de Pesquisas, c credito S'I<ZIi(:ll:enro,T de Cr$ 2.180.000,00, para reforço de dotações

consunuuias no Vl.Çerzte orçamento,

o Presidente da Repúblíca, usando da atribuição que lhe confere 'O artigo ljl. item IH, da Constituição, e da autorrzaçâc contida no a-ttgo 6" da
Lei .0."5. 764, de 3 de dezembro de 1971, decreta:
I\rt. 1.0 Fica aberto à Presidência da República, em favor do Conselho Nacíona. de Pesquisas, o crédtto suplementar no valor de crs 2.180.()(;O,aO
ccots münões e cento e o.tema mí' cruzeiros), para reforço de dotações 02'çamentàrras consignadas ao subanexo 11.00, a saber:

crs

11. UO -

PRFSlDENCIA DA REPUBLlCA

11.03 -

Presídêncía da República - Entidades Superviszonadaa
Atividades a Cargo do Conselho Nacional de

1103.0402.2003 -

1,00

pesquisas

3.2.7.2 -

Entidades Fed€raw

01 04 -

Pessoal . • ....••.•••....••••.......•......•
InatIvos.
. •.•.•.•.........•••. ',' •.....•••

1.838.500

Uõ -

Salárfo-Parmüa • • ••..••.••.••.••..•••••••

41.BOO

07 UH -

Contr.buiçôes de Previdência Social

Diversas . .

.
.

Totai . .
Art.

2.°

9ti.OOO
202.600
1. J(J{l

2.180.0flO

Os recursos uecessártos à execução deste Decreto deccrre-ão

de anuíaçao parcial ce ootaçao orçamentária consignada no VIgente Orçamento ao subanexo 28.00, a saner:
Cr$ 1,00
2H.OO -- ENCARGOS GERAIS DA UNIAO
28.02 - Recurso'> sob supervisão do Ministário do

Planejamento e Coordenação Geral

AIl'OS DO PODER

Atividade 3.2.6.0 -
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2e02.1800.2003
Reserva cc Contingência.

2.jaQ,GOO

Art. :1:' O presente crédito. no Orçamento Próprio do Conselho Nacional de Pesquisas, coerecera à seguinte programação:

crs

51.00 -

51.01 5101.0402,2001. 5101. 04U2. 2003 -

51U1 0402.:W05 5101.0402.2006 -

5101.0402.2007 -

PRESIDENCIA DA REPOBLICA -

1.00

Entida-

des Supervisíonaoas
Conselho Nacrona, de Pesquisas
Coordenação da Polttica Nacional de Pesqutsas .•.....................................
PesqULSM cientmcas na Região Amazônica.
Informes -rccnrco-cientrücos . .
.
Pesquisas Matemàtícas ••, .••...•.........
Pesquisas Rocoviartas
.

1.065.000
432.900
277 ._00
365.900
38.3{iO

TetaL . • .....•.•....................
Art. 4.° Este Decreto entrara em vigor na data de sua cublícaçáo, '.:evogadas es disposições em contrario.
jsrasiua, la de outubro de 1972; 151.° da Independêncta e 84.° ta
Repunnca
EMír.lo G. MÉDICI
Antà'l'110 ueum: Netto
lono Pauto dos Re'lS vetzosc

DECRETO N" 'lL 2b3

-

DE

13

DE ,OUTUBRO DE

1972

Abre à Presidência da República, em favor do Serviço Nacional de Informações. o credito euiiememos ae Cr$ 1.200.000,00 para reforço de dotações
consignadas no vigente Orçamento.

o Presidente da Repúblfca, usando da atribuição que lhe confere o artigo til, item 111, da Constítutçã« t:: da autorização contida no artigo 6° da
Lei n" 5.754, de 3 de dezembro de 1971, decreta:
Art. 1° Fica aberto à Presídêncía da República, em favor do Serviço
Nacional de Informações, o crédito suplementar no valor de Cr$ 1.200.000,00
(um milhão _ duzentos mn cruaeirosr. para reforço de dotações orçamentárias consignadas ao subanexo 11.00, a saber:
Cr$ 1.00
11. 00 -

PRESIDJ!:NUJA DA REPÚBLICA

11.05 - Serviço Nacional de Informações
1105.0809.2005 - Serviços de Informações e Contra-Informações
4.1.3.0 - Equipamentos e Instalações ..........•....
4.1.4.0 - Material Permanente ......•.•............
TOTAL

1.000.000
200.000

---................................. 1.200.000
----

Art. 2° Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão LiE.
anulação parctat de dctaçao orçamentária consignada no vigente Orçamento

ao subanexo 11 0(, a saber:
11.00 -

PRESIDJ!:NCiA DA REPÚBLICA

11.oJ5 - eervtço Nac-'c na, de Informações
Auvídade - 1105.0809.2005
3.1.3.2 - outros Serviços de Terceiros

.•.....

1.200.000

80

AT.QS

DO PODER EXECUTIVO

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

Brasilfa, 13 de outubro de 1972; 1510 da Independência e 84° da República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Antâ7110 Delfim Netto
João Paulo dos Reis Velloso

DECRETO N° 71.254 -

DE

13

DE OUTUBRO DE

1972

Abre ao Minfsh.rio da Educação e Cultura o.oréano suplementar de
Cr$ 10.633.700,00 para retorço de dotações consignadas no vigente Or-

çamento.

( Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e da autorização contida no art. 6° da. Lei
n- 5.'/54 de a de dezembro de 1971, decreta:
Art. 10 Fica aberto ao Ministério da Educação e Cultura o crédito suplementar no valor de Cr$ 10.633.700,00 <dez milhões, seiscentos e trinta e
trêr mil e setecentos cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias con..
slgnadas ao subanexo 15..00, a saber:

crs
15.00 15.17 -

1,00

MINISTÉRIO DA EDUCAÇAO E CULTURA
Departamento de Assuntos Culturais - En-

tidades Supervisionadas
Atividade a Cargo do Instituto Joaquim Nabuco de Pesquisas SOciais
3. 2.7.2 - Entidades Federais
01 - Pessoal . . .. _
, •...•••.. ,
06 - Salário-Família . .
,
,
.
07 - Contribuições de Previdência" SOcial ",
.
1!5.24 - Departamento de Ensino' Médio - Entldades Supervisionadas
~524 _0307. 2209 ~ Atividade a Cargo da Escola Técnica Fe1517.0902.20CJ -

252.900
4.600

55.600

deral de Alagoas
3 . .2.1.2- Entidades Federais
04 - Inativos . .. '. _.. ,--o •••••• , •• , •••••••••••••••

04 -

Atividade a Cargo -da Escola Técnica. Federal do Maranhão
Entidades Federais
Inativos -. .
,'
,
.
Atividade a Cargo da Escola Técnica Federal da Paraíba
Entidades· Federaís "
Inativos . .
, ......••....• " .. ,

06 -

Salário-Familía '.

1524.0307 2211 3.2.7 . .2 ú4 ~
1524.0307.2213 3,2.7.2 -

1.000

5.300

15.200

. .•.....•..•... "'" .....

800

Atividade a Cargo da Escola ·Técnica. Federal do Paraná
3.2,-'.2 - Entidades Federais
04 - Inativos
,
'.' ••. " ••••..• , •.....

8.000

1524.0307.2214 -
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Atividade a Cargo da Escola Técnica Federal de Pernambuco
3 .•L -1.2 - Entidades Federais
04 - Inativos . .
.
06 - Salário- Família . . .......•...•.............

3.000
200

Atividade a Cargo da Fundação Centro Nacional de Aperfeiçoamento de Pessoal para
Formação Prcnssíonal
Fundações Instituídas pelo Poder Público
Pessoal . .
.
Contribuições de Previdência Social
.

567.300
175.200

1524.030'/ . 2:.-.16 -

1521.C903.2184 -

3 /'."J.5 01 07 1524.0905.2185
3.2.7.2
01
06

-

1524.0905.2J86 3.2.7.2
01
06
(l7

-

1524.09C5.2.í87 3.2.7.2
01
06
07

-

1524.0905.2~88

-

,~

1.. '[ . 2 -

01 1524.0905.2189 1.2.7.2 01 06 -

3 . ..:\.7.2
01
15~4.0f'Ot

.2192 -

3./. 7.2 01 07 -

Pedro

II

.
.

1.844.100
14.200

Atividade a Cargo da Escola Técnica Federal de Alagoas
Entidades Federais
Pessoal . .
.
Salário-Família
.
Contribuições de Previdência Social
.

251.300
19.400
17.000

Atividade e Cargo da Escola Técnica Federal do Amazonas
Entidades Federais
Pessoal . . . . . . . . . .. . . . .
.
Salário- Família . .
.
Contribuições de Previdência Social
.

329.900
3.500
58.400

Atividade a Cargo da Escola Técnica Federal da Bahia
Entidades Federais
Pessoal . . ..................•..............
Atividade a Cargo da Escola Técnica Federal de Campos
Entidades Federais
Pessoal . .
.
Salário-Família
.

Atividade a Cargo
ueral do Ceará
- Entidades Federais
- Pessoal . .
- Salárío- Família .
- Atividade a Cargo
deral Celso Buckow
- Entidades Feoeraís
- Pessoal . .

1524.0905.2190 3.:::\.7.2
01
06
15?4.(lgr.f' 2]81

Atividade a Cargo do Colégio
Entidades Federais
Pessoal . .
Salário-Familia . .

da Escola

8.100

158.900
1.100

Técnica Ire-

.
.
.
da Escola Técnica Feda Fonseca

131.000
10.500

.

243.000

Atividade a Cargo da Escola Técnica Federal do l!;splrH... Santo
Entidades Federais
Pessoal . .
.
Contrfbulções de Previdência Social
.

134.500
27.100
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Atividade a Cargo da Escola Técnica Federal de GOÜtE'

:::.2.7.2 01 06 -

Entidades Federais
Pessoal . . ..........•......................
Salárto- Familía
.

1524 ('&C5.2194 -

Atividade a Cargc da Escola Técnica Fe-

276.100
3.700

deral do Maranhão
3.~

'i.2
01
06
07

-

1624.0905.2195 3.L..7.2 -

01 06 1524.0905.2196 3.2.7.2 01 1524.0905.2198 ~ . .6.",.2

01 07 -

1524.0905.2199 3.2.7.2
01
06
07

-

1524.0905.2200 3 .•L 'I. 2
01
06
07

-

1524.0905.2201 3.2.7.2
01
06
07

-

1524.0905.2202 3.2.7.2
01
06
07

-

Entidades Federais
Pessoal . .
Salário-Família . .
Contribuições de Previdência Social

.
.
.

327.500
45.600
82.300

Atividade a Cargo da Escola Técnica Federal de Mato Grosso
Entidades Pederais
Pessoal
.
Salário-Família . .
.

262.200
1.800

Atividade a Cargcda Escola Técnica Federal de Minas Gerais
Entidades Federais
Pessoal . .
.

565.100

Atividade a Cargo da Escola Técnica Federal do Pará
Entidades Federais
Pessoal . .
.
Contribuições de Previdência Social
.

170.900
29.800

Atividade a Oargc da Escola Técnica Federal da Paraíba
Entidades Federais
Pessoal .
.
"
.
Salário-Família . .
.
Contribuições de Previdência Social
.

174.100
7.800
128.800

Atividade a Cargo da Escola Técnica Federal do Paraná
Entidades Federais
Pessoal . . ......................•..........
Saláno-Familia . .
.
Contribuições de Previdênr-ía Social
.

1.358.000
8.000
500.000

Atividade a Cargo da Escola Técnica Federal de Pelotas
Entidades Federais
Pessoal . .
.
Salário-Família . .
.
Contribuições di" Previdência Social
.

65.100
3.900
21.900

Atividade a Cargc da Escola Técnica Federal de Pernambuco
Entidades Federais
Pessoal . .
.
Salário-Familia . .
_
.
Contribuições de Previdência Social
.

184.100
12.400
97.000

AIl'OS DO PODER EXECU:rIVO

1524.0905.2203 -

Atividade a Cargo da Escola Técnica Federal do Piauí
Entidades Federais
Pessoal . .
.
Salário-Família . .
.
Contribuições de Previdência Social
.

187.400
10.500
7.500

Atividade a Cargo da Escola Técnica Federal de QUimica - GB
Entidades Federais
Pessoal . .
.
Contribuições de Previdência Social
.

109.600
7.000

Atividade a Cargo da Escola Técnica Federal do Rio Grande do Norte
3.2.
- Entidades Federais
01 - Pessoal . .
.
06 - Salário, Família
.
07 - Contribuições de Previdência Social
.

574.000
5.900
43.600

Atividade a Cargo da Escola Técnica Federal de Santa Catarina
Entidades Federais
Pessoal . .
.
Salário-Família ........................•..
Contribuições de Previdência Social
.

201.200
10.200
66.600

Atividade a Cargo da Escola Técnica Federal de São Paulo
Entidades Federais
Pessoal . .
_•..................
Salário-Família . .
.

361.100
7.900

3.2.'1.2 -

01 06 07 1524.0905.2204 3.2.7.2 01 07 1524.0905.2205 C(.2

1524.0905.2206 s . L..'i .2
01
06
07

-

1524.0905.2207 :L2. 7.2 01 06 1524.0905.2208 -

Atividade a Cargo da Escola Técnica Federal de Sergipe
:i.;l./.2 - Entidades Federais
01 -- Pessoal . .
.
06 - Salárío-Famílía . .
.
.
07 - Contribuições de Previdência Social
15.26 - Departamento de Educação Complementar
Entidades Supervisionadas

1526.0901.2001 3.2.7.5 01 07 -

123.400
11. 800
24.300

Atividade a Cargo da Fundação Centro Brasileiro de _TV Educativa
Fundações Instituídas pelo Poder Público
Pessoal . .
.
Contribuições de Previdência Social
.

141. 500
73.000

TOTAL .......................••.........

10.633.700

----

Art. 2° Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão
de anulação parcial de dotações orçamentárias consígnadas no vigente Orçamento ao subanexc 15.00 e 28.00 a saber:
15.00 15.24 -

MINISTÉRIO DA EDUCAÇAO E CULTURA
Departamento de Ensino Médio - Entídades Supervisionadas

ATOS

DO PODER ExECUTIVO

Atividade 3."::.'i . 2 04 06 Atividade 3,:'::.7.2 06 Atividade 3.•:l,'1.2 04 Atividade 3 a. i.2 06 -

1524.0307.2210
Entidades Federais
Inativos . .................................
Salário-Família . . ...................•....
1524.0307.2211
Entidades Federais
Salário-Família
.
1524.0307.2212
Entidades Federais
Inativos . .
.
1524.0307.2214
Entidades Federais
Salário-Familia . .
.

Atividade -

1524.0307.2215

3.2..7.2
04
06
Atividade
3.2.7.2
07

- Entidades Federais
- Inativos . .
- Salário-Família . .
- 1524.0905.2188
- Entidades Federais
- Contribuições de Previdência Social

27.100
3.000

1.000

27.800

3.000

.
..

15.000
1.800

.

15.500

Atividade 3 _2.7.2 07 Atividade 3.2. I .2 07 -

1524.0905.2189
Entidades Federais
Contribuições de Previdência Social
1524.0905.2190
Entidades Federais
Contribuições de Previdência Social

.

12.600

Atividade 3.:6.7.2, 06 07 -

1524.0905.2191
Entidades Federais
Salário-Família . .
Contribuições de Previdência Social

.
.

5.000
56.000

Atividade - 1524.0905.2192
32.7.2 -,Entidades Federais
06 _- Salário-Família . .

.

5.000

Atividade 3.2. 'lo2 07 -

1524.0905.2195
Entidades Federais
Contribuições de Previdência Social

.

44.000

Atividade
3.2.7.2
06
07

1524.0905.2196
Entidades Federais
Balário-Famílla . .
,
Contribuições de Previdência Social

..
.

92.000
244.000

Remuneração de
.
.

270.300
21. 000

-

Atividade 3,:6.7.2 02 06 Atividade 3 ~.7.2 -

1524.0905.2198
Entidades Federais
Serviços de Terceiros Serviços Pessoais
Salário- Família . .
1524.0905.2200
Entidades Federais

42.000

.Afros DO PODER EXECUTIVO
02 -

Atividade -

Serviços de Terceiros
Serviços Pessoais

~

Serviços Pessoais
:i.2.'1.2 07 -

Atividade 3.:&.'1.2 02 -

Remuneração de
.

883.200

Remuneração de
.

50.000

1524.0905.2204

3.2.7.2 -t--. Entidades Federais
02 - Serviços de Terceiros -

Atividade -

85

1524.0905.2207

Entidades Federais
Contribuições de Previdência Social

.

15.000

Remuneração de
.

40.000

1524.0905.2208

Entidades Federais
Serviços de Terceiros Serviços Pessoais

28.00 -

ENCARGOS GERAIS DA UNIÃO

28.02 -

Recursos sob supervisão do Ministério do
Planejamento e Coordenação Geral

Atividade 3.2.6.0 -

2802.1800.2003

Reserva de Contingência

.

8.759.400

TOTAL

.

10.633.700

Art. 30 O presente crédito nos orçamentos próprios das Entidades Supervisionadas acarretará as seguintes alterações:
a) Suplemeniaçao:

55.00 55.04 5504.0901.2001 55.06 5506.0902.2001 55.37 5537.0903.2001 55.38 5538.0905.2001 55.39 5539.0307.2002 5539.0905.2001 55.40 5540.0905.2001 55.41 5541.0905.2001 55.42 5542.0905.2001 5543 5543.0905.2001 55.44 -

MINISTÉlRIO DA EDUCAÇãO E CULTURA

- Entidades Supervisionadas
Fundação Centro Brasileiro de TV Educativa
Administração e Funcionamento da Fundação
.
Instituto Joaquim Nabuco de Pesquisas
Sociais
Administração e Manutenção do Instituto
Fundação Centro Nacional de Aperfeiçoamento de Pessoal para a Formação Profissional
Aperfeiçoamento de Pessoal para a Formação Profissional
.
Colégio Pedro II
Administração e Manutenção do Ensino ...
Escola Técnica Federal de Alagoas
Pagamento de Inativos
.
Administração e Manutenção do Ensino ..
Escola Técnica Federal do Amazonas
Administração e Manutenção do Ensino ....
Escola Técnica Federal da Bahia
Administração e Manutenção do Ensino ...
Escola Técnica Federal de Campos
Administração e Manutenção do Ensino
Escola Técnica Federal do Ceará
Administração e Manutenção do Ensino
Escola Técnica Federal Celso Suckow da
Fonseca

ors

1,00

214.500
313.100

742.500
1.858.300
1.000
287.700
391.800
8.100
160.000
141.500
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5544.0905.2001
55.45
5545.0905.2001
55.46
5546.0905.2001
55.47
5547.0307.2002
5547.0905.2001

- Administração e Manutenção do Ensino ...
- Escola Técnica Federal do Espírito Santo
- Administração e Manutenção do Ensino ...
- Escola Técnica Federal de Goiás
- Administração e Manutenção do Ensino ....
- Escola Técnica Federal do Maranhão
- pagamento de Inativos ........•........
- Administração e Manutenção do Ensino ...
0.0

243.000
161.600
279.800
5.300
455.400

55.48 - Escola Técnica Federal de Mato Grosso
5548.0905.2001
55.49
5549.0905.2001
55.51
5551.0905.2001
55.52
5552.0307.2002
5552.0905.2001
55.53
5553.0307.2002
5553.0905.2001
55.54
5554.0905.2001
55.55
5555.0307.2002
5555.0905.2001
55.56
5556.0905.2001
55.57
5557.0905.2001
55.58

-

5558.0905.2001
55.59
5559.0905.2001
55.60
5560.0905.2001
55.61
5561.0905.2001

-

Administração e Manutenção do Ensino ....
Escola Técnica Federal de Minas Gerais
Administração e Manutenção do Ensino ...
Escola Técnica Federal do Pará
Administração e Manutenção do Ensino ....
Escola Técnica Federal da Paraíba
Pagamento de Inativos .............•••....
Administração e Manutenção do Ensino •..
Escola Técnica Federal do Paraná
Pagamento de Inativos
.
Administração e Manutenção do Ensino ..
Escola Técnica Federal de Pelotas
Administração e Manutenção do Ensino ..•.
Escola Técnica Federal de Pernambuco
Pagamento de Inativos .............••.....
Administração e Manutenção do Ensino ...
Escola Técnica Federal do Piauí
Administração e Manutenção do Ensino ...
Escola Técnica Federal de Química - GB
Administração e Manutenção do Ensino ....
Escola Técnica Federal do Rio Grande do
Norte
Administração e Manutenção do Ensino .....
Escola Técnica Federal de Santa Catarina
Administração e Manutenção do Ensino ..••
Escola Técnica Federal de São. Paulo
Administração e Manutenção do Ensino
Escola Técnica Federal de Sergipe
Administração e Manutenção do Ensino

264.000
565.100
200.700
16.000
310.700
8.000
1.866.000
90.900
3.200
293.500
205.400
I16.600
623.500
278.000
369.000
159.500

b) Cancelamento:

55.00 -

MINlSTllRIO DA EDUCAÇAO E CULTURA

- Entidades Supervisionadas
Escola Técnica Federal da Bahia
5541.0307.2002 .
5541.0905.2001 .
Escola Técnica Federal de Campos
5542.0905.2001 ...........................•
Escola Técnica Federal do Ceará
5543.0905.2001 . . ............•..•......•...
Escola Técnica Federal Celso Suckow da
Fonseca
Atividade - 5544.0905.2001 ...........•................
55.45 - Escola Técnica Federal do Espírito Santo
Atividade - 5545.0905.2001
..
55.47, - Escola Técnica Federal do Maranhão
Atividade - 5547.0307.2002 ......................••....
55.48 - Escola Técnica Federal de Mato Grosso

55.41 Atividade Atividade 55.42 Atividade 55.43 Atividade 55.44 -

30.100
15.500
42.000
12.600
61.000
5.000
1.000

Afros
Atividade 55.49 -

Atividade 55.51 -

Atividade Atividade -

DO

PODER
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5548.0905.2001 -

.

44.000

.

336.000

.
.

27.800
291.300

Escola Técnica Federal r:' ~ Minas Gerais
5549.0905.2001

Escola Técnica Federal do Pará
5551.0307.2002
5551. 0905.2001 .

.

55.53 - Escola Técnica Federal do Paraná
3.000
Atividade - 5553.0307.2002 . .
.
883.200
Atividade - 5553.0905.2001 . .
.
55.54 - Escola Técnica Federal de Pelotas
16.800
Atividade - 5554.0307.2002
.
55:57 - Escola Técnica Federa' de Química - GB
50.000
Atividade - 5557.0905.2001 . .
.
55.60 - Escola Técnica Federal de São Paulo
15.000
Atividade - 5560.0905.2001 . .
.
5561 - Escola Técnica Federal de Sergipe
Atividade - 5561.0905.2001 .
40.000
Art. 40 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 13 de outubro de 1972; 151 0 da Independência e 840 da
República.
EMÍLIO G. MEDICI

Antonio Del/im Netto
Jarbas G. Passarinho
João Paulo dos Reis Velloso

DECRETO N° 71.255,

DE

13 DE OUTUBRO DE 1972

Abre ao Iâínísterto da Fazenda. em lavor do Conselho de Terras da Unzão e
do Ccmsetno de Política Àctuav.,~ITa, o credito suplementar 'Ü~ Cr$
.
48'1.700,00, para. retorço àe dotações consignadas no -oíçen:e Orçamento.
o Presidente da Repu t11('3" usando da atribuição que lhe -onre-e c artigo
81, item lU, da Ocnstdtuíçâo, e da autorização contida no artigo 60 da Lei número 5.754, de 3 de dezembro de lfj71, decreta:

Art. 1" Fica aberto 1.10 Min!sterio da Fazenda, em favor do Conselho de
'ferras da Uníêo e do Conselho de Política Aduaneira, o crédito suplementar
no valor de Cr$ 487. 700,00 (quatrocentos e oitenta e sete mil e ee-ecentos cruzeiros>. para reforço de dotações orçamentárias consignadas ao subanexo
17.00, .9 saber:
crs 1.00
rz.uu - MINISTERIO DA FAZENDA
17.11 - Conselho -de Terras da União
1711.0107.2015 - Coordenação dos Serviços do Conselho
3.1.1.1 - Pessoal Oívu
75.400
01 - Vencnner.tos e Vantagens Fixas
.
:<00
~.::l.:-L3 Saíárío-Famílta
.
l'l.12
Conselho de Poiltíca Aduaneira
1712.0107.2016 - Orientação e Execução da Política Aduaneira
i:\.1.1.l - Pessoa. Civil
212. ÚOO
01 - Venc-memxe a vantagens Fixas
.
2()O.OOO
02 - Despesas va.návers
.
~·O'l'AL

..•.............. ,

.

487.700

Aros nó PoDER ExECUTIVO
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Art. 2" Os recursos r-ecessàrros à execução deste Decreto decorrerão de
anulação parcial de dotacâo orçamentária consignada no vigente Orçamento
ao Sucanexc 28.00, a saber:
'~!UJlJ

o-s

1,00

ENOARGO/-: GERAIS DA UNIAQ

-

28.02 -

Recursos sob Supervisão do Ministério do
Pra.r.e-ja n.ei.tc ~ r oordenação Gera!

3,2.6.0 -

Atividade - 28lJ2. 1800.2003
Reserva ,'e Contu.gência ..... , ...•.........

487.700

ArL ., Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, -evogudas as dISPOS1ÇCes em contrar:o.
Brasiüa. 13 de outubro de lU72. 151" da Independência e 84" aa Repúblíca .
EMtr.IO G
.4ntonz:l

r,!ÉPI(;l

uetnm

fi;

ctto

João Pauto aos Re2s veuoso

DECRETO

J..'V"

71. 256

~ DE

13

DE OUTUBRO DE

1972

Abre io Mznisterz() eta l'azenau. em lavor da Secretaria Geral, o ~réàit() suplementar de Cr$ 370.000,00, para. retorço de dotações consignadas no
vigente Orçamento.

O Presidente da !"lI puurk e, usando da atríbulçao que lhe contere o artégc
81, item U1, da c.onsut mcào e da autorização contida no artigo 6' da. Lei número h, 75'< ce a de dezembro de :;'971, decreta:
Art. 1" Fica aberto ao M;l;istérlo aa Fazenda, em favor da ôec-etarta Geral. ) cre-nte supiemenrar no vaiar de ors 37U.000.00 (trezentos c setenta mil
crUZeLCOS), para reforço de dotações orçamentárias consignadas ao suba.nexo
17.00 1'/ . U2 1702.0104 ::WO:': 4. L. 'l:. U

-

1702. OIiJ7.1003 J.l.:3.::l 3.1.4.0 -

o-s 1,00

MINIS'TÊRlO O.A FAZENDA
Secretaria Ge-ral
Regurar-zaçao ne Preços

Matertal Permar.ente

.

70.000

implementação de Técnicas
Pínancen as. atrai/és da COGlTEF
Cutrcs 801 viços de Terceiros
.
Encargos Díversoa •••.••..•.•.•••••.••••.•••

1R3.000

.

37ú.úOO

coor-reuacac

t.

~01AL

ur.o.o

Ar~. 2° os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão ae
anutaçao f:l,n:,a! oe cotações crçamentarras consignadas no vigente crrçam-nto ao subanexc 17.00, a saber:

CrS lOO

17.0U n.O'A 3.1.3.2 3.1.3.1 -

MJNlSTERIO DA FAZENDA
Secretaria Oerai
Anv.cac, - 1702,0104.2002
outros servrco., ue .rerceuos
Projeto - 1';C2.0W7.1003
Remunei-açáo etc Serviços Pessoais

'I OI A L ...• , .. ", .... ,.

.

70.000

.

300.HOO
370.000

Art.. 30 Este Decreto ent...ará em VIgor na data de sua pubücaçâo, revogadas as disposições em contrarro.
arasiue, 13 de outubro de 1972; 151.0 da Independência e 84.0 da
República.
EMiLIO G. MÉDICI
Antónw Dettrm. Netto

Jcao Paulo dos Reis Velloso

Arras
DECRETO

NQ 71.257 OU'l'UBRO DE 1972

DO

DE 13

PODER

ferida na Apelação Cível 27.368-AL
pelo Tribunal Federal de Recursos.
Parágrafo único. A partir de 29 de
junho de 1964, o cargo a que se refere
este artigo fica reclassificado no nível
20, de acordo com o que determina o
§ 19 do artigo 4'" da Lei nv 4.345, de
26 de junho de 1964.

DE

Inclui um cargo de Assistente de Ensino Superior no Decreto n'? 51. 385,
de 4 de janeiro de 1962, e dá outras
providências.

O Presidente da. República, usando
da. atribuição que lhe confere o
artigo 81, item lII, da Constituição,
em cumprimento à decisão proferida
pelo Tribunal Federal de Recursos na
Apelação Cível nv 27.368-AL, e tendo
em vista o que consta do Processo
nv 4.673-72, do Departamento Administrativo do Pessoal Civil, decreta:
Art. 19 Fica incluído na relação
constante do Decreto nc 51.385, de 4
de janeiro de 1962, um cargo de Assistente de Ensino Superior, Código
EC-S03.17, a partir de 19 de abril de
1961, e nele aproveitado José Casaco
Valente Lima, de acordo com o disposto no artigo 6Ç1 da Lei no 3 .867, de
25 de janeiro de 1961, em cumprimento
à decisão, transitada em julgado, pro-

DECRETO

N°

71.258 -

89
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Art. 2Q Por força do disposto no
artigo 57, item IH, da Lei nc 4.881-A,
de 6 de dezembro de 1965, o referido
cargo fica reclassificado no de Professor Assistente, Código EC-503.20.
Art. 39 A despesa com a execução
deste Decreto será atendida pelos recursos próprios da Universidade Federal de Alagoas.
Art. 49 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 13 de outubro de 1972;
1510 da Independência e 849 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI
Jarbas G. Passarinho

DE

13

DE OU'l'UBRO DE

1972

Institui a Medalha do Mérito Indigenista.

o Presidente da República no uso da atribuição que lhe confere o artigo 81,
item lII, da Oonstdtuíção, decreta:
........ Art. 1° lt instituída a Medalha do Mérito Indigenista a ser conferida a
brasileiros ou estrangeíro's que se distinguirem pela prestação de serviços relevantes. em caráter altruístico. relacionados com o bem-estar, a proteção e a
defesa das comunidades silvícolas do País.
Art. 2" Par-se-á, anualmente, na data consagrada ao índio brasileiro,
a outorga da Medalha do Mérito Indígerrlsta, por ato do, Ministro de Estado
do Interior. aprovada a indicação do agraciado pelo Conselho lndigenista da
Fundação Nacional do índio.

Art. 3° Os modelos e as especificações da Medalha são os constantes dos
Anexos 1 e rr.
Art. 4" Incumbe à Fundação Nacional do índio a expedição dos diplomas de concessão da Medalha, bem como o respectivo registro em livro
próprío .
Art. 5° Correrão à conta dos recursos da FUNAI as despesas decorrentes deste Decreto, para cuja execução o Ministro de Estado do Interior
baixara as normas necessárias.
Art. 60 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 13
Ieepública .

de

outubro

EMÍLIO G. MÉDICI
José Costa Cavalcanti

de

1972;

151° da

Independência e 840 da

90
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ANEXO I

I - A Medalha do Mérito Indígenísta.. com 35 milímetros de diâmetro e

três-de espessura, de formato oval ou circular. será cunhada em prata dourada e, excepcionalmente, em ouro, quando conferida a altas personalidades, e terá em relevo as caracteristicas:
a)

Anverso: no centro, o emblema da FUNAI, circundado por um dístí-

co com a seguinte inscrição: "Fundação Nacional do índio "(exergo)" República Federativa do Brasil";
b) Reverso: na orla superior, a inscrição "Mérito Indigenista'"; no
centro, liso, gravados o nome, a categoria do agraciado e a data da concessão.
II - A cercadura será em ornato marajoara..
UI - A medalha será encimada por fita verde-e-amarela, com passador.

ANEXO II

Gravura da medalha nas duas faces, usando-se das convenções heráldicas para distinção do colorido do desenho primitivo; o verde (sínople) ,
o vermelhc (goler), ° azul (blue: e o ouro representando, respectivamente.
por traços à esquerda, verticais, ho rizontais e pontinhos.
O anverso é encimado pelo desenho da fita.
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DECRE'I'O

N.O 71.259
-- DE 16 lJB
OUTUBRO DE 1972

COncede permissão, em ca-tiier permanente, à empresa Ripaso S. A.
~ Oeuüose e papel, para funcionar
aos domingos e nos dias feriados
civis e religiosos.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere c artigo
81, item IH, da constttu.cão e tendo
em vista o disposto no artigo 7/', §
2.°, do Regulamento aprovado pelo
Decreto n'' 27.048, de 12 de agosto de
1949, decreta:
Art. l° Fica autorizada, em caráter
permanente, a funcionar aos domingos e nos dias feriados civis e religiosos, na sua fábrica de celulose f'
papel, a empresa Ripasa S. A. Celulose e Papel, localizada na Cidade de Llmeíra, no Estaco de São
Paulo, pelo sistema de revesamento

do pessoal operário ali em serviço,
observadas as demais disposições legais vigentes, sobretudo as de proteção ao trabalho.
Art. 2° O presente Decreto entrará
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em centrário.
Brasília, 16 de outubro de 1972;
151°
da Independência e 84° da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Júlio Barata.

DECRETO N.O 71.260
OUTUBRO DE 1972

TJE 16 DE

Retifica aproveitamento de disponi:.;el
único de Pessoal da
no Quadro
Universidade Federal de MagoaR.

a Presidente da Repúbüca usando
das atríbuiçoes que lhe confere o
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artigo 81, item III, da Oonstltuíção,
e tendo em vista o que consta do
Processo n.v 7.115--71, do

Departa-

mento Administrativo do Pessoal
Civil, decreta:
Art. 1." Fica retificado o Decreto
n" 69,302, de 28 de setembro de 1971.
publicado no Diárlo otuno: de 29

seguinte, na parte relativa a Seraedelo de Almeida Melo, para considerá-lo
aproveitado no cargo de
Guarda, código ,GL.203.8,A do Q:ua-

oro trnlco de Pessoal 1a. ünív-rsídade Federal de Alagoas, em

vaga

Art. 3" Este Decreto entrará em vigor, na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasílía, 17 de outubro de 1972;
151" da Independência e 84" da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

J. Araripe Macêdo

REGULAMENTO DA DIRETORIA
DE ELETRONICA E PROTEÇÃO AO
vOO

constante das Tabelas anexas ao De-

PRIMEIRA

ereto n.v 60.999, de. 13 -íe julho de
1967, e não como constou daquele

Generalidades

ato.
Art. 2.° Este Decreto~{lhará em
vigor na data da sua pub'rcação Tevogadas as disposições em cont.rárío.

Brasília, 16 de outubro 11(~ 1972;
Independência e 84° da
151" da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

DECRETO N" 71.261 OUTUBRO DE 1972

DE

17

DE

Aprova o Regulamento da Diretoria
de Eletrônica e Proteção ao Vôo e
dá outras 'Providências.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item H'I, da Constituição, e de
conformidade com o artigo 46 do Decreto-lei n'' 200, de 25 de fevereiro de
1967, combinado com o artigo 79 do
Decreto n'' 60.521, de 31 de março de
1967, decreta:
Art. 1" Fica aprovado o Regulamento da Diretoria de Eletrônica e
Prcteçâo ao Vôo, que com este baixa,
assinado pelo Ministro de Estado da
Aeronáutica.
Art. 2" Em conseqüência do disposto no Parágrafo único do artigo 6" do
Decreto n'' 70.627, de 25 de maio de
1972. ficam desativados, nesta data 05
Serviços de Eletrônica e Comunicaçôes. de Tráfego Aéreo e Navegação,
de Meteorologia, de Foto-Técnica e de
Cartografia.

PARTE

CAPÍTULO 1

Finalidade e Subordinação
Art. 1" A Diretoria de Eletrônica e
Proteção ao Vôo (DEPV) é o órgão do
Ministério da Aeronáutica destinado a
dirigir, orientar, coordenar, controlar
e organizar as atividades especíanzadas em Eletrônica, {~áfego Aéreo e
Navegação, Telecomunicações, Cartografia e Informações
Aeronáuticas,
Meteorologia Aeronáutica e Busca e
Salvamento .
Parágrafo único. A DEPV é o orgâo Central do Sistema d- Proteção
ao Vôo no Ministério da Aeronáutica.
Art. 2" A DEPV é diretamente subordinada ao Comandante Geral de
ApOlO.

Art. 3° A DEPV
nistrativa.

'~

unvíaoe Admi-

CAPíTULO II

Conceituação
Art. 4" São atividades de Eletrômca, aquelas referentes ao estudo, ao
planejamento, a supervtsào, li coorde.
naçâo, ao controle e li execução das
atividades relacionadas com o supri ..
mento, a manutenção, a padromzacao.
a elaboração de normas e a ínstalaçao
direta ou mediante concessão ou autorização, dos equipamentos eletrônicos
necessários ao apoio às atividades do
Serviço de Proteção ao Vôo e à Navegação Aérea, exceto o equipamento te
borao.
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Art. 5° Serviço de Proteção ao Vbo
é o conjunto de atividades especializadas de:
1 - Tráfego Aéreo e Navegação;
2 - Telecomunicações Aeronáuticas
e Auxího a Navegação Aérea;
3 - Meteorologia Aeronáutica;
4 - Cartografia e Informações Aeronáuticas; e
5 - Busca e Salvamento.
Art. 6° São atividades de Tráfego
Aéreo e Navegação, aquelas rereremes
ao estudo, ao planejamento, a supervisão, à coordenação, ao controle e à
execução das atividades relacionadas
com a seleção de equipamentos, eíabcração, catalogação e atualização dos
procedimentos, das normas, dos CrItérícs e das instruções que visem segurança e normalidade aérea no espaço aereo sob junscíçáo e/ou responsabilidade nacional, e a operação
direta ou mediante concessão ou autorização, dos órgãos vinculados a tais
atividades.
Art. 7° São atividades de 'I'elecomumeações Aeronáuticas e Auxílios à
Navegação Aérea, aquelas referentes
ao estudo, ao planejamento, à supervisão. à coordenação, ao controle , a
execução das atividades relacionadas
com a seleção de equipamentos, o suprtmento. a manutenção, a padronízaçâo. a instalação, a elaboração de aormas e a operação - direta ou mediante concessão ou autorização - dos
equipamentos de teleeomumcações. üe
Identificação, de sinalização, de navegação e de automação, ne.x.seáríos ao
apoio as comunicações e à navegaçâv
aérea.
à

Art. 8° São atividades de MeteoroAeronàutíca, aquelas referentes
ao estudo, ao planejamento, à supervisão, à coordenação, ao controle e a
execução das atividades relacionadas
com a seleção de equipamentos; o 6Upnmento, a manutenção, a padro-usacao, a elaboração de normas. a instalação e a operação - direta ou mediante concessão ou autorização - do
material e equipamento i,ti~j:-ados em
meteorología ; Igualmente, nelas ei::itão compreendidas 1, exer-ucão direta
ou mediante concessão ou autorízaçao de prevtsoes, de sondagens e de
divulgação das informações meteorológicas necessàrtas ao apoio à navegaÇão aérea.
togta

Art. 9°. São atividades de Cartografia e Informações Aeronáut.toas
aquelas referentes a seleçáo de equipamentos, ao estudo, ao planejamento, à supervisão das attv'uades -eiactonadas com a Cartogratía e Informações Aeronáuticas, necessárias aos
aeronavegantes civis e militares. Nelas incluem-se, também. as referentes a geodésta, levantamentos topográficos e aerofotogruruetr« os, zona
de proteção e homo h~''l.Çào de aeródromos. Impressão e dívnlgação das
mformaçoes, procedimentos e normas
de Navegação Aeronáutica
Art. 10. São atividades de Busca e
Salvamento, em todo o -e-rttonc e
áreas sob jurísdtção e/ou responsabilidade nacional, aquelas teterenres
ao estudo, seleção c!-~ .equu amentos,
ao planejamento,
supervisão, à padronização, fi, coordenacao. "1 elaboraçao de normas e ao contr-ne -ia execução das providências relativas ao
resgate de tripulações: a 'ocaüaação
de aeronaves, embarcações. e seus
ocupantes; ao retorno ::\, segurança
dos sobreviventes de ec-dentes a~
ronáuttcos e outros; as me tluaa para.
atenuar os efeitos tas ':> tamídades
púuhcas e a prestação de asslstêncra,
sempre que houver re"Ig"O de vida.
à

CAPiTULO m
znsccsecões GeralS

Art. 11. Compete à OEPV:
1 - a consecução dos Objctlvos da
Política Aeroespacial Na-ücnal no
que diz respeito :1S atívtdaoes especialízadas do Serviço de Proteção ao
Vôo;
2 a ligação com órgãos estranhos ao Ministério, nos assuntes relativos ao serviço de p-ozeçao ao
võo:
3 - o estabelecimento -íe normas,
procedimentos, prtncm-os, -ttenos e
programas pertinentes à protecao ao
Vóo e ás 'I'elecomurncaçôes. 0(, pioteçao ao vôo, admínístra.ttvas 'a cperactonaís do Mtnlsterto da Aeronautrca,
4 - realizar investlgação de trregulartdades de infrações ás regras de
trafego aereo cometidas por agente
civil ou militar; e
5 - fixar horários de trabalho para os órgãos admlnístratl "/'1S e ocerucíonals da DEPV.
.
-
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SEGUNDA PARTl.,

Organização

t:

A trimução do,

omaoe

CAPiTULO 1

Estruturação
Art. 12. A DEPV tem a seguinte

constltuiçao:
l-órgãos de Direção
- Direção da 0EPV
- Subdiretoria de Operações
2 -

- Subdíretoria Técnu.a
órgãos de Apoio
-

Divisão de Apoio

Centro de Atuallzação 'I écníca
da DEPV

Parques de Eletrônica
Serviços Regionais de Proteção ao Vôo (SRPV)
:i -

órgão de Emprego
-

Grupo Especial de Inspeção
em Vôo (GEIV)

Art. 13. A Direção da DEPV tem

a seguinte constatuíção.
1 - Diretor;
2 3 -

Conselho;
Grupo Ooordenadot ,

4
Assessoria Jurídica; e
b - Secretaria.
Art. 14. Ao Diretor

d~l,

OgPV, além

dos encargos previstos em disposições
regulamentares e de outras atrlbutcões que lhe forem comcttdae, compete:
1 - presidir o Conselho;
2 - dirigir, coordenar e controlar
as atividades dos órgãos da DEPV,
para cumprimento da finalidade prevista no artigo 1<> deste Regulamento;
3 ~ manter o Comandante Geral
de Apoio informado da situação da
Diretoria, das suas atívida-íes e programas de trabalho, sugerindo-lhe a
adoção de medidas julgadas oportunas e necessárias;
4 - supervisionar, coor tenar e ccntrolar os órgãos subordinados:
5 - estabelecer normas, procedimentos, critérios, príncípíoe e os programas pertinentes á.,J Síetema de

Proteção ao Vôo e às te.ecomunícações, de proteção ao vôo, admimstrativas e operacionais dolvUni.sterio da Aeronáutica;
6 - firmar contratos, convênios tl
concessões de interesse da DEPV;
7 - orientar a elaboração dos orçamentos-programa e das propostas
orçamentárias anuais e plurianuais da
DEPV e dos órgãos subordinados, razendo observar o cumprimento das
normas referentes ao assunto;
8 - ligar-se a órgãos estranhos ao
Ministério, em assuntos pertinentes
à Proteção ao Vôo;
9 - assegurar o cumprimento das
normas, dos critérios, dos principias
e dos programas pertinentes a0S diversos Sistemas que tenham vinculaçao com órgãos da DEPV;
10 - realizar investigações de irregularidade e de mrraçoes as regras
de trafego aéreo cometidas par agente civil e militar; e
11
fixar horários d~ trabalho
para os órgãos administrativos operacionais da DEPV.
Art. 15. O Grupo Coordenador, diretamente subordinado ao Diretor, é
o órgão que tem por finalidade a
previsão, à concepção, o p.anejaruento, a coordenação ~ ,) controle da
execução das atividades atrmutdas à
DEPV.

Art. 16. O Grupo Coordenador da
DEPV é constituído de Chefia e Seções em número variável. Ao Chefe
ao Grupo Coordenador, além das a.
tríbuíções especificamente previstas na
I· jlalaçâo, compete dirigir, orientar e
coordenar as Seções Subordinadas para
o cumprimento das finalidades previstas no Art. 15 deste Regulamento.
Art. 17. compete ao Conselho, díretamente subordinado
ao Diretor,
assessorá-lo na aplicação da Política
Aeroespacial Nacional, naquilo que
for aplicável à DEPV, bem como nos
demais assuntos referentes à Proteção ao Vôo, que por sua reíevâncía,
sejam submetidos à SUa apreciação.
Art. 18. O Conselho será constitui..
do pelo Diretor - seu Presidente, pejos
Subdiretores de Operações e 'I'écníco,
Chefe do Grupo Coordenador, Chefe
da Dívtsâo de Inspeção em Vôo e eventualmente pelos Diretores dos parques
de Eletrônica, Comandante do Centre
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de Atualização Técnica e pelos chcrea

ccs Serviços Regionais de proteção ao

Vôo; esta assessoria será em número

variável e a critério do Presidente do
Conselho.
Art. 19. O Diretor dispõe de uma
Secretaria e de uma Assessoria .Iurtdica, para ser assessoramento pessour
no trato, entre outros, dos assunto.':
de Relações Públicas e Segurança de
Assistência -Jurídica, respectivamente.
Art. 20. A Subdiretoria de Operações, diretamente subordinada ao Diretor, é o órgão que se incumbe:
1 - da elaboração das ,i"" mas, critérios, prfncípíos e programas pertanentes: à navegação aérea no espaço
sob jurisdição e/ou responsabihdaae
nacional; à regularidade e disciplina
de operação das telecomunicações; à
divulg-ação de informações metcoro:ogicas necessàrías à navegação aérea e
às atividades militares; a dívulgaçac
de informações aeronáutícas; às cartas de navegação aérea e militares; as
atividades de busca e salvamento e às
de inspeção em vôo;
2 - da fixação dos padrões de enciência para o pessoal especial zado nas
diversas atividades a cargo da DEPV;
3 - da atualização, tradução e versão da documentação nacional e internacional pertinentes ao tráfego aereo, à meteorologia aeronautica, as
telecomunicações, aos auxínos à navegação aérea, à cace-grana. e informações aeronáuticas e à busca e salvamento; e
4 - do controle de funcionamento
dos órgãos operacionais.
_Art. 21. A. Subdlretoría de Operaçces tem a seguinte constituição:
1 - Subdíretor de Operações;
2 - Divisão de Tráfego Aéreo;
3. - Divisão de Telecomunicações;
4 - Divisão de Meteorologia Aeronáutica;
5 - Divisão de Cartografia e Infoamações Aeronáuticas:
6 - Divisão de Busca e Salvamente: e
7 - Divisão de Inspeção em Vôo.
Art. 22. Ao Subdtretor de Operações, além dos encargos especificamente previstos em disposições regulamentares e de outras atribuições
cometidas, compete
que lhe forem

EXECUTIVO

9ó

dirigir, coordenar e controlar as at'visua Suodiretoria.
§ 1Q O subdiretor de Operações _dISpõe de um Assistente.
§ 29 O Subdíretor de Operações dJS~
põe de uma Secretaria.
ArL 23. As Divisões de 'I'ratego Aéreo. de Telecomunicações, de Meteorologia Aeronáutica, de Cartogra.na f}
rnformaçôes Aeronáuticas, d.e Busca e
Salvamento e de Inspeção em V'JQ <;;i:1'J
orgâos destinados ao trato das atívr
dades cometidas à Subdiretorta de Operações.
Art. 24. Aos Chefes das Divisões de
Subuíretorta de Operações, além -ío,
encargos especificamente previstos em
disposições regulamentares e de outros
que lhes forem cometidos, compete dirigir, coordenar e e contrors.r as atividades das respectivas Dtvisóes ,
Art. 25. A Sub diretoria Técnica, diretamente subordina.ía ao i.JJretor, é
o orgâo que se incumbe do:
1 - estudo, planejamento, ooorríenação, controle, elaboração de normas,
critérios, príncípíos e programas pertinentes às providências relativas a;
a) implantação, manutenção e suprimento da infra-estrutura neccssáI1a à navegação aérea;
b) implantação, rnaouronção e suprimento das redes de telecomunicações do Mírüstérío da Aeronáutica;
c) projetos e instalação de órgãos
operacíonats e dos auxílios à navegação aérea; e
11:) atualização e padronização de
conhecimentos especializados do pessoal.
2 - realização de ensaios e padromzaçâo do equipamento e material eGpecializado;
3 - planejamento da aquisição, pa.
nronízaçâo e distribuição de equipamento e material especializado de Pro..
teçã'(l ao Vôo a serem utilizados pelo
Mtnístérto; e
4 - fiscalização e supervisão das íns,
tataçôes, dos equipamentos e dos auxílios à navegação aérea.

dades afetas

à.

Art. 26 A Subdiretoria Técnica tem
a eeguínte constituição:
1 - Subdiretor Técnico;
2 - Divisão de Engenharia de Eletroníca;
3 - Divisão de Engenharia;
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4 - Divisão de Atualização Técnica
âe Pessoal; e
5 - Divisão de Material.

Art. 27. Ao subdiretor Técnico, além
008 encargos especificamente previstos
em dísposiçoes regur-nuenr»r es e de
outras atrtbtnçôes que lhe
forem
cometidas, compete dirigir, coordenar
e controlar as atividades afetas à sua
subdiretoria.
§ 1ç O Subdiretcr Técnico dispõe da

um Assistente.
§

2Ç1 O Subdíretor Técnico díspô.a

de uma Secretaria.
Art. 28. As Dívtsões de. Engenha-.
ria de Eletrônica, -íe ~:nge, I batia, de

Material e a 'I'écmca oe Pessoal são
os órgãos destinados 3;> trato das atdvídades cometidas a Subdn-etona Técnica.
Art. 29.

Aos Chefes da') Drvleões

da Subdíretorfa I'ecmca, atem dos encargos específícamenre previstos {la
legislação e de outros que lhes forem
cometidos, compete (-..rtgtr coordenar
e controlar as atividades das respectivas Divisões.
Art. 30. A Dívísao de Apoio, díretamente subordínaua ao DIretor é ')
órgão que tem por fíns.Itdade asse~
gurar o apoio auxrllar e a.tmímstratívo necessários ao cumprimento da
missão da DEPV.
Art. 31. Ao Chefe da Divisão de
Apoio, além 10s -nc.argos específ'ícamente previstos em disposições regulamentares e ue 'lF.r·.J8 que jhe forem
cometidos, compete cdrígtr, ccorcenar
processar, obter e cont.rotar as atrvtdanes auxiliares 8 noministratlvas da
Divisão.
Art. 32. O Grupo Especial de Inapeçào em Vôo (GJ:o:IV I utretemente
subordinado ao otretor, ten- 'Por m.ssão a execução das á ttvidaces oe JnSpeçao em võo, necessárias à veríftcaçao da encíência OI! sistema de Proteção ao Vôo.
Art. 33. O GETV sera dotado com
equipamento, material aéreo f' pessoal
especializado, tndícauoa peta DEP\I.
Art, 34. Os Serviços Regloriais de
Eletrônica e Prcteçao ac Vôo (SRPV),
diretamente subordínadoa ao Diretor,
são os orgâos ctes-tnarros, no ammt...
de sua área de jurtsmcão, á:

1 - dirigir, coordena]" e executar
as atividades de anereõntca e Proteção ao Vôo; e
2 - manter e suprir os órgãos operacionais do Sistema que lhes são subordinados.
parágrafo único. Os Serviços Hegionais de Eletrôntca e Proteção ~o
Vôo (SRPV), em . inmero varravel, sao
unidades adrmnistrattvas e têm regulamento próprio.
Art. 35. Os Parques de Eletrônica,
diretamente subor.nnadcs ao Diretor.
têm por finalidade:
1 - executara euprtmento e a manutenção do material especianzado do
Serviço de Proteção ao voa e dos eqmpamentos de 'I'ejecomumcaçoes do Ministério, exceto o equipamento de
bordo;
2 - executar a atenção de mstrumentes especializados, utilizados no
Ministério; e
de 'I'elecomunícaçôea do Mmisterio e
à Força Aérea.
Parágrafo único. Os Parques ce
Eletrônica, em número varaaveí, são
unidades adminístranvas ~ rem regulamento próprto ,
Art. 36. O Centro de Atuauzaçac
Técnica da Díretorra ue Eletrônica e
Proteção ao .vôo, diretamente sunordtnado ao Diretor, cescma se e proporcionar ao pessoal C:.1. DEPV, ou que
para essa Diretoria seja encammnaco,
o treinamento e rperterçoamento especialízados necessacíos a atualisaçàc
de conhecimentos,
procectímentos e
operação dos equíc an.entos do 8131,.ema de Proteção ao Vôo.
CAPITi.Jl·O II

Art. 37. O Diretor da DEPV é oncial-General do Quadro de Of'tcíaís
Aviadores, da ativa, do posto de Major-Brigadeiro, não incluído em categoria extra.

°

Art. 38. O Diretor é
primeiro
ordenador de despesa da DEPV, podendo designar outros ordenadores de
despesa para projetos e/ou at'vrdadea,
na forma prevista pelo RADA.
Art. 39. O Subdir-to -te .rperaçôes
e Oficial-General, do Quadro de 011-
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cíaís Aviadores, da e.tíva., d- posto de
Brigadeiro, não incluído em categoria
extra.
Art. 40. O gubdíretor Técnico e
Oficial-General ,10 Quadro tie, Oficiais
Aviadores do Quadro de Offcíaís Engenheiros, da ativa, 'ia 0;&;.0 de Brigadeiro.
'
Art. 41. O Chefe do Grupo Coordenador é Coronel Aviador, da ativa,
de preferência com curso especializado referente à Proteca-i de- vI)(, e com
o curso Superior -tc Comando, não incluído em categoria extra, nomeado
pelo Ministro da êeronáutaca .

Art. 42. Os Chefes de Divisão da
gubdiretorla de Operações são CC'!"Onéls Aviadores. da ativa, com curso
de Estado-Maior, de preferência com
curso especializado referente à Proteção ao Vôo e curso SUpt:r1f'l de Comando, não ínclutdos
em categoria
extra.
Art. 43. Os Chefes de Divisão da
gubdiretoría Técmca são Coronéis
Aviadores ou Engenheiros, da ativa,
com curso de Estado-Maior ou de Direção de Serviços, preferencialmente,
quando Aviador, com o curso Superior
de Comando.
Art. 44. O Chefe da Drvisâo de
Apoio é Coronel, rto Corpo de Onciaís
da Aeronautic~" da ativa, com curso
de Eetado-Maíor ou de Díreçao de
Serviços.
Art. 45. O Comandante do Centro
de
Atualização
'I'écntca é Coronel
Aviador, da ativa, com CJ curso Superior de Comando,
de preferência
com o curso especializado referente a
Proteção ao Vôo, nomeado pejo r.11nístro da Aeronáutica.
Art. 46. Os Diretores dos Parques
de Eletrônica são Coronéis Aviadores
da ativa, com curso Super» r de Co-'
mando, preferenciarmente com t curso de engenharia etccrõntca nomeados pelo Ministro na Aeronáutica.
Art. 47. O Comandante co GEIV
é Tenente Coronel Aviador, da atava,
com curso de Estado-Maior e curso
de Inspetor de Vôo, (FlIlc'!J Inspecter) não incluído em cat.egorta extra,
nomeado pelo Mlnísr.cc d~
eronáutica.
Art. 48. Os Chefes dos Serviços
Regionais de Proteçao ao
VÔC são
Coronéis Aviadores, da ativa, com o
é
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curso Superior de Comande e IOU de
Estado-Maior, não Incluídos em categoria extra, preferencialmente
com
curso especializado (e~p-o:e(lr,:,.. a Proteção ao Vôo, nomeados pelo Mímstro
da Aeronáutica.
Art. 49. Os Assteteutes dos Chefes
de Divisão são Tenentes Coronéis do
Corpo de Oficiais ua Aeronáutica, da
ativa.
Art. 50. A Cnetta da Secretaria
do Diretor é de Oftcíai Superior cio
Corpo de Oficiais da Aeronáutica, da
ativa.
Art. 51. A Assessoria .rurrdica (o
chefiada por um AC;:O;iS: en e Jurídico
do Quadro de runcicnáríos do Ministério da Aeronáutica.
Art. 52. Os Chefes das Secretartas
das Sub diretorias SM) Capitães,
do
Corpo de Oficiais lia Aeronáutica, da
ativa.
Art. 53. Obedecida a legtslaçao em
vigor, pessoal espectanzado, com quanncacão pertinente avô erice rgos cometidos à DEPV. poderá ser contratado.
Art. 54. As substttuições re.r-se-ao,
respectivamente, dentro de cada Subdiretoria e de cada órgão subordina-

do.
Parágrafo único. O substituto do
Diretor da DEPV é 0 Ofícial General
de mais alta hierarquia em função no
âmbito da DEPV.
TERCEIRA PARTE

Disposições Transitórias e Finaui
CAPITULO I

Disposlçôes 'Transitórias

Art. 55. As atrtumções disciplinares do Diretor da úgPV são equivalentes às de Comandante
de Zona
fiérea, enquanto o assunto não for
regulado.
Art. 56. A Imptanração integral da
Organíeação
prevista neste Regulamento e a conseq.rer.te d-sativaçâo
das estruturas previstas nos Regulamentos em vigor rar ,Sfl ";:10 por atos
do Ministro da Aer-mà.unca
Art. 57. O Dlrecor da l)EPV submeterá, no prazo ·18 uu (nover-tn i dias
após a publicação oeste Regulamento

ATOS
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ao Comandante Geral de Apoio, o Regimento Interno 'ia Organização e .:t
sua respectiva Tabela. de Orgumzação
e Lotação.
Parágrafo único. Ate a aprovação
do Regimento Interno caberá ao Diretor da DEPV baíx.ar normas, atos ou
instruções reguladoras que se façam

necessárias ao funcionamento da Llretoría ,
Art. 58.

Contínua-ri em vigor

as

instruções, normas, proced.rnentos e
documentos especift.sos expedidos pe-

los Serviços ora desatrvados. até ato
em contrário do Diretor ca DEPV.
Art. 59. Enquan to os órgão); p-evistos neste Regulamento não tiverem
condições de Autonomia

Adrrumstra-

tiva, o apoio auxiliar e actmfnístranvo,
necessários ao
Juncicnamento dos
mesmos, será prestado:
1 - a DEPV, oerc
Comando de
Apoio Militar (CO~V1AM); c
2 - aos Serviços Pegionaís de Eletrônica e Proteção ao voe, pelas 01'·
ganízaçôes Militares que apr lavam as
Divisões de Proteção D,tJ Vôo das zonas
Aéreas, ora desativa-ras e sunst ltuidas
pelos referidos SerVJ_~~f)5.
Art. 60. Os Serviços Regtonaís de
Eletrônica e Proteção 'W voo em número variável, enquanto não possuírem seus regulamentes proprtos f cutonomia admlníatrauva, serão reg-dos
pelo Regimento Interno de DEPV.

Art. 61. Até a ativação do Grl.l1J0
Especíaj de Inspeção eLJ voo, 0:'1
meios em pessoal e mate-rial, já extstentes e engajados nas missões
ce
inspeção em vôo constttuírão 'J Núcleo do GEIV, sunotdmudo a UEPv.
Parágrafo único.

A

ativação

do

GEIV, far-se-á mediante atos compre-

mentares do Ministre da Aeronautíca.
Art. 62. O Curso de Comunicações
e Proteção ao Vôo, a, que se refere
o Decreto número 57.833, de 17 de
fevereiro de 1966, ~ abs- .rvtdo pelo
Centro de Atualização Técnica .....

Art. 63. As atrtbutcões -eferentes
a Fototécníca e Oactogratta, que não
estejam abrangidas pe'o m-tígo 90 deste Regulamento, serão de responsabíIidade:
1 - do Comando Geral do Ar na
parte relativa ao planejamento e à padronização dos equipamentos de laboratórios necessários à realização das
missões de reconhecimento;
2 - do Comando de Apoio Militar na parte relativa à supervISilO,
elaboração de normas, coordenação,
controle e suprimento do material e
equipamento de fotografia, microíflmagem, cinematografia e laboratório,
bem como da obtenção,suprimento,
manutenção, reparação e padronização
do material de bordo necessário à. reaIízacão das missões aéreas de reconhecimento.
Art. 64. Os Cargos em oo-mssüo
e as Funções Gratificadas existentesnos Serviços de Tráfego Aéreo e Navegação, Eletrônica e Comunicações,
Meteorologia e Cartografia, ora dosatívados, ficam transferidos para a Direteria de Eletrônica e Proteção ao
Vôo, até que novo quadro de Cargos
em Comissão e Funções Gratificadas
seja aprovado.
CAPÍTULO

II

Disposições Finais
Art. 65.
Os órgãos constitutivos
da DEPV, de nível abaixo dos previstos neste Regulamento, -seráo estabelecidos no Reglmenr.o .mte- r-o, a ser
aprovado pelo Ministro da Aeronáutica.
Parágrafo único. A discriminação
da Iotacão funcional dos diversos 61'gâos do Sistema, resultante uOS Regimentos Internos, será estabeleciua
em Tabelas de Orgau.zacao E Lotação
propostas pela DEPV e aprovadas pelo
Ministro da Aeronáutica

(CAT).

Art. 66.
São funções de EstadoMaior, para todos 03 ;'m<;, na DEPV,
as
desempenhadas pelos
oficiais
quando diplomados nos cursos: de Estado-Maior, de Direção rte Serviços e
Superior de Comando.

Parágrafo único. Enquanto o CAT
não possuir regulamento próprio
e
autonomia admí nlstcatrva, suas atlvtdades serão regidas pelo Regimento
Interno da DEPV.

Art. 67. O Núcleo de Parque de
Eletrônica, criado pelo Decreto nv ..
51. 724, de 19 de fevereiro de 1963,
passa a denominar-se Parque de Eletrônica do Rio de Janeiro.
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Art. 68.
Os casos omissos serão
resolvidos pelo Comandante Geral de
Apoio. _ joetmir campos de. A:nnpe
Macedo, Ministro da Aeronáutica.

DECRETO N° 71.262 -

DE

17

DE

OUTUBRO .cE 1(,\'/2

Concede
autorização às empresas
Bauer
Dredging
Lnrernatiotuü
Corpo e cnea«, 3ibson er-a area«,
Inc. e à subemorettezru: Costam
Blankvoort (U. K. l Drecarnç Company Li1rl:iteq-, j,nr'l, (JperQ,'1e~ no
mar terrztorwlio Brusu. [ixcuio
pelo Decreto-lei n°; '.09~, de 25 de
março de 1970, com Q tlrtlga «Delta
Bau", de nacíonaiuioae n-qtesa,

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o arttgo 81, item lII, da Cor.sr.it uíçãc, e
tendo em vista O que consta do Processo MME-000.700, de 1970, decreta:
Art. 1° F-:' concedida aur crlzaçâo às
empresas
norte-americanas
Bauer
Dredging International Co p. e Gregg,
Gibson and Gregg, Inc. e a subempreíterra Constaín Blankevoort (U.K.)
Dredging Company Limited, para operarem no mar territorial lj: Brasil, fixado pelo Decreto-lei n'' 1.098, de 2b
de março de 1970, com a draga "Delta
Bay" (de arrasto), de nacionalidade
Inglesa, nos trabalhos de dragagem do
Terminal Maritimo de Perna do Tubarão, no Estado do Espirito Santo. a
serviço da Companhia Vale do Rio
Doce, mediante contrato celebrado
com as mesmas e a empresa SOTEP .Sociedade Técnica de
Perfuraçôea
Ltda., a qual substituirá a
dragá
"Humber River" (de arrasto), meneio..
nada no Decreto n'' 67.960, de 28 di:'
dezembro de 1970.
Parágrafo único . .NJ. autorização de
que trata este artigo, observar-se-á o
disposto no Decreto n- 6" seu, de 28
de dezembro de 1970.
Art. 2° Este Decreto entrará em "VI"
gor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 17 de outubro de 1972;
151° da Independência e 84° da
República.
EMíLIO G. MÉDICI

Adalberto de Barros Nunes
Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO N." 71.263 OUTUBRO DE 1972

DE

18

DE

aecíara de utilidade públ,ica, para desapropriaçâo, terrenos situados no
Município dE, Manaus, Betado . ~o
Amazonas, necessários ao Mznzsterzq
da Aeronáutica.

o Presidente da Re-iúblíca, uscnco
da atribuição que lhe contere o artigo
81 item III da Constituição, ':! tende
e~ vista o Decreto-lei n'.' 3.3,55. de 21
dI junho de 1941, alterado pela Lei
nc 2.786, de 21 de maio de 1956; decreta:
Art. 19 Sá,Q declarados de utilidade
públca, para desapropríaçâo, de acordo com o artigo 6 9 , combinado com o
artigo 5'1, alínea a do Decreto-lei número 3.365, de 21 de junno .oe 1S41;
os terrenos, inclusive benfeitorias neles existentes, situados entre a Rodovia BR-174 e a Rodovia AM-43ü, :10cal denominado 'I'arumâ, Muníctpio de
Manaus, Esta ...o do Amazonas, com a
área total de 5.732. 554,H150 m2 tcmco
milhões setecentos e trinta e dois mil
quinhentos e oínquenta e quatro me;
tros e mil novecentos e cínquenta centímetros quadrados), de proorre..í ané
de Afonso Celso Sampai-o de Queiroz,
Aiche Hauache Hadadd, Alfredo Ri"
beiro de Queiroz, Caio Mário Ramiro
de Medeiros, José Nunes de Abreu,Antônío José Araújo, Constantino Alves
dos Reis, Luiz gantiago Filho, Milton
Gonçalves dos santos, Maria Almeida
Pinto. Sócrates Bomfím, O da N. Muniz Telezilla Guedes Muniz,
Olavo
Ba~ro-s da. Silva, Karin Antônio ou
seus herdeiros ou sucessores, tudo conforme consta do processo protocolado
no Ministério da Aeronáutica SOIJ o
no 06-01-2344-70, do qual constam as
plantas dos terrenos. memoriais descritivos e os laudos de avaliação.
Art. 29 Destinam-se os terrenos a
que se refere o artigo anterior
à
construção das instalações do Aeroporto Internacional de Manaus.
Art. 39 Fica o Ministério da Aeronáutica autorizado a promover a .efctívaçào da desapropríaçâo de que trata o presente Decreto, na forma ao
artigo 10 do Decreto-lei nv 3.3€5 de
2< de junho de 1941, correndo as despesas à conta dos seus recursos orçamentários próprios.
Art. 4'.' Na forma do artigo ... 5 do
Decreto-lei nv 3.365, de 21 de junho
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de 1941, alterado pela Lei n? 2,7&6. de
21 de maio de 1958, a presente desapropriaçã.o é declara ".a de urgência,
para efeito de imediata Imissão de

posse.
Art. 59 O presente Decreto entrará
em vigor na data de sua publicação
revogadas as disposições em contrário'
Brasília, 18 de
outubro de 1972;
1519
da Independência e 84~
da
RepúbI:ca.
EM:ÍLIO G. MÉDICI

J. Araripe Macêdo

DECRETO N° 71.264

~ DE

20

DE

OUTUBRO DE 1972

Modifica dzspositivos do Decreto
.
no 55.551, de 12 de íaneiro de 1965,
flue regulamentou a Lei n° 4.440, de
27 de outubro de 1964 e dá outras
providências.

o Presidente da República, no uso
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IH da Contsituição, de-

creta:

~\.rt.

1" Os artigos 9" e 10 do De-

creto n'' 55.551, de 12 de Janeiro de
19B:>, passam a ter a seguinte redação:

"Art. 9° A tsençâo -ie que trata o artigo 8" efetuar-se-á mediante Certificado expedido pela Secretarra Executiva do Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação, com base em ato da
administração estadual de ensino,
aprovado pelo Conselho Estadual
de Educacào, e apos a verificação
de que foram observadas as exigências contidas nas alíneas "a"
e "b" do § 2° do mesmo artigo.
§ 1° A isenção a que se refere
este artigo será
concedida pelo
prazo de doze meses, coincidindo
com o ano civil.
§ 2° A isenção poderá ser renovada, pelo mesmo processo, por
Igual prazo, sempre que em relacão ao periodo anterior ficar comprovado o preenchimento das seguintes exigências:
a) regularidade e DOns resultados de ensino ministrado;
z» encontrarem-se as escolas
devidamente registradas no órgào

competente da administração estadual de ensino;
c) número de alunos efetivamente beneficiados não nferíor
ao quociente da divisão de Importância correspondente a 1,4% rum
c quatro décimos por cento) ca
media anual das folhas meneais
do salário de
contribuição dos
empregados da empresa pela rm.
portâncta equivalente a 7% t sete
por cento) do salàrto-mtnimo ce
adulto vigente na loca Itdade no
decurso do ano letivo antertor .
d) despesas de custeio por parte da empresa, feitas comprovadamente em importância não mferior ao total das contrfbutções r-orrespondentes ao salárto-educaçao
que tcnam sido devidas, de conformidade com este Decreto no
decurso do ano letivo anterior.
e) recolhimento à conta do ....
FNDE, no Banco do Brasil S.A.,
em Brasília, da Importância r~_
Iativa á diferença entre o valo!

da contrmutção devida e o etetívamem.e aplicado em bolsas de
estudo ou da importância correspondente ao
número de alunoe
não benerícíados, apurada na forma do artigo 8°.
§ 3° caberá a administração estadual de ensino a verificação do
cumprimento das exigências contidas nas alíneas "a" e "b" " à
Secretaria Executiva do Fundo
Nacional de Desenvolvimento de
Educacâo aquelas previstas nas
alíneas "c", "d' e "e", do parágrafo anterior.
Art. 10, O Certificado expedido
na forma do artigo anterior comprovará, perante o Instituto Nactonal de Previdência Social. a
tsençâo de que trata o artigo 8° e
será preenchido de conformidade
com os modelos anexos A e B."

Art. 2° O disposto no artigo antertor aplica-se a partir de 1° de janeí-

ro de 1973.
Art , 3° Os órgãos da administração
direta e indireta dos Governos Federal, gstadual e Municipal p'ê~l'ão
deduzir das r..ontribuíçôes rio a clárioeducação não recolhidas até a data
deste Decreto ax importâncias despendidas
.::om"") custeio ia ensino
primário, no período de 1965 a 1971,
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mediante comprovação efe.. . uada pelo
Ministério da Educação e Cuttura
Paragrato uníco . A dedução mendanada neste artigo deverá ser etcruaoa através de convênio celebrado
entre o Ministério da Educação e Cultura e o órgão interessado, com a tnterveníêncía do Instituto Nacional de
Previdência Social, no prazo de 180
(cento e oitenta) dias, a contar oe
data deste Decreto.

Art. 3° Na execução deste Decreto

aplicam-se as disposições dos Decretos n-a 52.:H6 e 52.398, respectiva-

mente de 1° e 23 de agosto de 1963.
Art. 4° Este Decreto entrará e-o 'Ji~
gor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 20 de outubro de 1972;
da
Independência e 84° da
República.
151°

EMíLIO G _ MÉDICI

Art. 4° Este Decreto entrará em vígor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 20 de outubro de 1972;
da
Independência e 84°
da
Repubnca .
151<'

EMíLIO G. MÊDICI

Jarba.s G. Passarinho
Júlio Barata
DECRETO N° 71.265 - DE 20 DE
OUTUBRO DE 1972

Dispõe sobre enquadramento de servidor da extinta Comissão Federal
de Abastecimento e Preços e dei outras providências.
o Presidente da Repúbríca, usando
da atrtburçao que lhe confere o artigo 81, item 111, da Constatuiçao, e
tendo em vista o que consta do Processo n' 1. 437, de 197U, lIO Departamente Adrmnistratívo do Pessoal Civil, decreta:

Art. 10 Ficam alteradas a tabela
numérica e a relação nominal anexas
ao Decreto n'' 52.316, de l° de agost.o
de 19ô3, que aprovou o enquadramento dos servidores da extinta Comíssào
Federal de
Abastecimento e Preços,
para efeito de ser incluído um cargo
na classe de Armazenísta,
.
A.F-lü2.8.A e
nele considerado enquadrado José Ferreira dos Santos,
lotado no órgão regional da referida
COmissão no Estado de Gotàs ,
Art. 2° O cargo resultante do enquadramento a que se refere o artigo
anterior é considerado relacionado no
Decreto n- 53.076, de 4 de dezembro
de 1963, e mclutdo, com seu ocupante, no Quadro de Pessoal - Parte Especial -- do Ministério da Indústria e
do Comércio, a partir de 9 de dezembro de 1963.
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Marcus Vm1cius Pratini de
Moraes
DECRETO N° 71. 266 - DE 20 UE
OUTUBRO DE 1972

Reâistrtõui cargos cOm os respectttos
ocupantes, e da outras providências.

o Presioence da República, usanco
das atríbutçoes que lhe confere ) areigo RI, Item ln da Constttutca a e tcndo am vista ) cue dispõem os. artigos
2° do fito Corr.p.ementar n° 52, de 2
de maio de 1969, e 99, § 2° do Decreto-lei n." 200, de 25 de fevereiro de
1967, decreta:

Art. 1" Ficam redístrtbuídos.
na
forma abaixo indicada, os seguintes
cargos com os respectivos ocupantes.
1 - Do Quadro de t-essce.r -- Parte
Permanente
do Departamento
Adminístratrvo do Pessoal Civil para
idênticos Quadro e Parte do Ministério da Fazenda:
a} um cargo de Oficial de 1.\':lm1Uistração, código AF-201.16. C, ocupado
por Yara de Andrade Bastos;
b) um cargo de Oficial de Administraçao, código AF~201.14.BJ ocupado
por Joanna Silva Braga;

um cargo de Escriturário, -odtgc
por Lounval
Reis Maia; e
d) dois cargos de Datilógrafo. \.:0<11go AF-5ü3.9.B. ocupados por Lutza
Costa e Alexandrina Cavalcanti Ferreira;
II - Do Quadro de Pessoal - Parte Permanente - do Ministério da
Justiça para Idênticos Quadro e Parte do Mímsterro da Marinha: um car[4:0 de Assistente Social, código
.
'TC-1.301.20.A. ocupado por Yolanda
Falcão de Moura;
c)

AF-2ü2.10.B, ocupado
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UI -

Do Q,uadro de Pessoal -

te Permanente -

do Ministério

Par-

da

justiça para o Quadro de Pessoal das
Secretarias do Ministério Público Federal. com lotação no Rio Grande oo

Sul; um cargo de Assistente Comercial. código AF-I03.14.A, ocupado por
Conceição Oorrero Vasconcelos, man-

tido o regime Jurídico da servidora;
IV - Do Quadro de Pessoal - Parte Permanente - do Mmisterto
).0
Exercito para Idênticos Quadro e Parte do Mimsterro da mdustna e do Comercio: um cargo de Escr íturarfov :odigo AF-2U2. 8. A, ocupado por Elisabetn da SIlva Jordão;
V - Do Quadro de Pessoal - Parte
Suplementar - do
Mmisterio
-103
Transportes para o QuactrD de Pessoal
- Parte Permanente - do Ministério
da Justiça: um cargo de Mecaníco de
Maquinas, codtgc A-l. 306.10. C,

)CU-

pacto por DemJ Bítencourt., oriundo (ta
extinta Companhia Nacional de Navegaçáo Oosterra - AF ~ mantidos os
regimes juncnco e prevídencràrío do

servictor ;
VI - Do Quadro de Pessoal- Parte eupiementar - do Mrmsterto JOS
Transportes para o Quadro de Pe:5Parte Suplementar - do Departamento de Potícta Federar:
um
cargo de Marmhetrc Mercante
.
(Cr S 454,00), ocupado por Antonio Miguel Bíchara, oriundo do extinto IerVIÇO de Navegaçao da Bacia do Prata. mantidos 05 regimes jurtdíco e previoenciarío do servidor;
:50al

-

VII - Do Quadro de Pessoal - Parte e'ermanente ~ do Ministério ..10.3
Transportes para o Instituto Nacional
de Colonização e
Reforma Agràrta,
mantido o regime jundtco dOS servidores;
a.! um cargo de Oficial de Admíntstraçao. código AF-201.16. C, ocupado
por Benito Soídateih:
O) um cargo de onerai de Admtmstração, cócngc AF-201.14.B, ocupado
por Vera Mana de Saules ;
VIII -

Do Quadro de Pessoal
do Ministério ua
Educação e Cultura para o Quadro de
Pessoal - Parte Permanente CiO
Mimsterío da Marmna: um cargo ue
Professor de Cursos Isolados, código
EC-512.15, ocupado por Julien Gtris-

Parte Especrar -

Iam storent Malegreau;
[X - Do Quadro de Pessoal - Parte Especial - do Ministério da Edu-

EXECUTIVO

cação e Cultura para o Quadro único
de Pessoal da Universidade Federal .Ia
Paraiba; um cargo de Inspetor de Ensino, código EC-40J .2U.A, ocupado ~()J
Atzn-a Viana Espmola da Silva, mantido o regime jurídico da servidora;
X - Do Quadro de Pessoal - Parte
Permanente - do Mmístérto das ReIaçôes Exteriores para idênticos Qlhtdro e Parte da Comissão Nacional de
Energia Nuclear, mantido o regime jurídico dos servidores:
aI um cargo de Técnico de Contabilidade. código P-7U1.13.A, ocupado
por Joaquim Duarte Ferreira;
b) um cargo de Datilógrafo, códtgc
AF-5D3. 7 . A, ocupado por Helena Costa de Almeida;

XI - Do Quadro de Pessoal - Parte Especial - do Mímsterío da l\grJ~
cultura para o Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrana: um
cargo de OfICIal de Administração, ':ódigo AF-201.14. B, ocupado por Alberto Gonçalves Dias Costa, mantido o
regime juridico do servidor;
XII -

da

Do Quadro Vnico de Pessoal

Uníversrdade Federal Rural

.re

Pernambuco para o Quadro de pessoal - Parte Permanente - do tVIinisterfo da Educação e Cultura: .rm
cargo de Professor de Ensino Agrlcola
Técnico, código
EC-505.19, ocupado
por Norma de Almeida Torres .Javalcanti, mantido o regime Jurídico da
servidora;

XIII - Do Quadro de Pessoal
Parte Permanente - do extinto Departamento dos Correios e Telegrafas,
atual Empresa Brasileira de Corretos
e 'I'eíegrarcs: para ídent.ícos Quadro e
Parte do Ministério
da Saúde; um
cargo de Médico. código Te-HUl. 21. A,
ocupado por Herta de Jesus Castro;
XIV - Do Quadro de Pessoal Parte Permanente - do extinto ocpartamento dos Correios e 1 etegratcs,
atual Empresa Brasileira de Correios
e Telegrafas, para idênticos Quadro e
Parte do Ministerio da Agricultura:
um cargo de Postatísta, código
.
CT·2ü2,14.B, ocupado por Mont .3eTrat Machado de Gouveia Monteiro,
transformando-o, Simultaneamente, ',~'11
Oficial de Administração, codigo ....
AF'-2U1.14.B;
XV - Do Quadro de Pessoal
Parte
Suplementar - do Departamento Nacional de Portos e Vias Na-

acoe
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cegáveis para idênticos Quadro e
Parte do Departamento Nacional de
Obras de Saneamento: um cargo -tc
Assistente (Cr$ 687,00), ocupado por
tjhsses Júlio jsidoro Colens, mantida
o regime jundíco e previdenciário do
servidor.
Art. 2° O disposto neste a to não nomo.oza situação que, em virtude .Ie
sindi~ância, inquérito administrativo
ou revisão de enquadramento, venha
a ser oonstderada nula. ilegai ou xmtràr!a às normas administrativas em
vigor.
Art. 3.° Os ocupantes dos cargos ora
redistribuidos continuarão a perceber
seus vencimentos e vantagens peles
órgãos de origem, até que os orçamentos dos órgãos para onde foram aqueles cargos movimentados, consignem
os recursos necessários ao pagamento
das despesas resultantes do cumprimento do disposto neste ato.
Art. 4.° Os assentamentos funcionais
dos servidores mencionados no artigo
10 serão enviados, no prazo de
30
(trinta) dias, a contar da publicação
deste Decreto, aos órgãos de pessoal
dos Ministérios e Autarquias respectivos.
Art. 5° Este Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 20 de outubro de 1972;
15}0 da Independência e 84° da
República.
EMÍLIO G. MEDICI

Alfredo Buzaid
Adalberto de Barros Nunes
Orlando Geisel
Mário Gibson Barboza
Antônio Delfim Netto
Mário David Andreazza
L. F. Cirne Lima
Jarbas G. Passarinho
Mario Lemos
Marcus Vinicius Pratini de
Moraes
Antônio Dias Leite Júnior
Jose costa Cavalcanti
Hygino C. Corsetti

DECRETO N° 71.267 -

j)E

25 DE

OUTUBRO DE 1972

Regulamenta o Decreto-lei no
de 21 de junho de 1971, que
sobre aerolevantamentos no
tório nacional, e dá oatrne
dências.

1.177,
dispBe
terri-

-prooi-

o Presidente da Repúb'tca. usando
da atribuição que lhe co-rrere o artigo 81, Item UI, da Constttuicão, e
tendo em vista os artigos 7° e 3° do
Decreto-lei n'' 1.177, de 21 de junho
de 1971, decreta:
REGULAMENTO DAS ATIVIDADES DE AEROLEVANTAMENrO

.

CAPíTULO I

Da Finalidad{? do Requuimcnto

Art. 1°. Este decreto regula as atividades de aerolevantamento no território nacional, compreendendo:
I a execução de acrolevanta-

mente:

II a habilitação para realizar
aerolevantamentos ;
III - o controle e fiscalização dos
aerolevantamentos;
IV - a guarda, conservação e diltzação dos produtos de aerolevantamenta;
V - a classificação do grau t:'!e sigilo dos produtos de aerolevantamento; e
VI - as sanções às infrações deste
Regulamento.
CAPíTULO

Da Conceituação de
tamento

II
4er~le1)an

Art. 2°. Entende-Se corno aerolevantamento v conjunto das operações
aéreas e/ou espaciais de medição
computação e registro de dado.'> db
terreno com o emprego de sensores
e/ou equipamentos adequartos bem
como a interpretação dos dados levantados ou sua tradução sob qualquer forma.
Art. 3°. As atividades de aerolevantamento, para os efeitos deste Regulamento, englobam as ope-rações de:
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I - recobrimento do terreno por
fotografias aéreas ou por imagens obtidas por detecção;
II - medição e registro das radlações eletromagnéticas de qualquer
faixa do espectro;
lU ~ reambulaçãc;
IV - restituição Iotogramétríca:
V -

anál.se e Interpretação de fo-

tografias aereas e ue imagens, e a.tdvídaoes complementares u(: campo e
de gaumete, de verificação e uc com-

provaçao;
VI -

processamento fotográfico dos

produtos oouoos;

VII - elaboração de rocotndtces:
VIII - construção de mosaicos, ro,
tocar Las e cartas com o emprego de
fotografias aéreas, imagens e nados
cuversos:
IX - tradução dos pro-tutos (~OS
aeroíevantamentos sob qualquer forma; e
X - outras operações compreendietas no conceito constante do artigo anterror .
Art. 40 • Consideram-se produtos de
aerolevantarnento, para os eleitos
deste iceguramento, os ungmats e as
formas decorrentes Ut CÓPJas ou outras representaçoes que propiciem sua
mterpretaçao e tradução.

Paragrarc único.

Entende-se por

originais de aerolevantamento Oi> negatrvos de filmes e suas reproduções,
e os registros de dados vb~ldos por
sensores ou outros equipamentos tec..
mcos adequados.
CAPíTULO

m

Da Execução de Aeroieoanucmentoe

Art. 50. A execução de aerolevantamentos no território nactonai é da
competência de organizaçoes do Governo Federal que realizem atívíuaoes dessa natureza.
§ 10. As organizações de Governos
Estaduais e as nacionais privadas, para ficarem habilitadas, como permíssíonérras, a executar aerolevantamentos no território nacional, necezsuam
dE: autorização, desde que tenham
condições técnicas, contenda por ínscrtção no EMFA em uma das seguintes categorias:

EXECUTIVO

a) executantes de todas as fases do
aerolevantamento:
b) executantes apenas de operações
aéreas e/ou espaciais; e
c) executantes de interpretaçâ., ou
de tradução dos dados obtidos em
operações aéreas e/ou espaciais por
outras organizações.
§ 2 0 • As organizações de Governo
Estadual, exceto as constituídas como
sociedade de economia mista só podem executar aerolevautamentcs déntro dos limites dos respectivos territórios e para atender aos interesses
da Administração Pública Estadual,
ou quando, a critério do EMf."A, o
aerolevantamanto sollcitaa., for de benefício para o desenvolvimento econôrmco e social da União, de outros
Estados, Territórios. de Mun1cipios
ou do Distrito Federal.

§ 30 • A organização nacronai privada' para exercer atividades df' aerolevantamento no terrttorto nacional, deve ter sua direção confiada a
brasileiros.
Art. 6°. As organizações executantes da fase aérea do aerolcvantamento estão sujeitas às exigências do Código Brasileiro do Ar e a legtslação
pertinente emanada do Mmistérro da
Aeronàutaca .
Art ..7 0 • A participação de organtzação estrangeira em aerolevantamentos no território nacional será
permitida:
I - em caso excepcional e no tnteresse público, a juízo do Presidente da República; ou
II - para atender a compromisso
constante de ato ínternacíonal. nrmado pelo Brasil.

Parágrafo único. As sotír-ttacões Que
objetivem permissão para que empreSE. estrangeira participE' em acroíevantamento no território nacional serão encaminhadas ao Prealdente da
República com o parecer ôo EMFA.
CAPiTULO IV

Da Habilitação para Realizar
Aerolevantamentos

Art. 80 • As organizações 60 Governo Federal em cuja competência se
incluam atividades de aerolevanta-
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mente, serão inscritas, em caráter
permanente, mediante comumcaçao
ao EMFA.
Art. 9". A inscríçâc das organizações de Governos Estad~alS e das ~1a
níonads privadas em CUjas -ompetênoias se incluam atividades de aerolevantamento, será concedida pelo
EMFA, por prazo de três anos, renovável numa das categortas referidas
no §' 1° do artigo 5°, em solução de
requerimento da organização, ínstruido conforme as Instruçóes Reguladoras de Aeroíevantamento - lRA.
Art. 1ú. As organ.zaçces constituidas em consorcio para execução de
aerolevantamento devem estar inseritas isoladamente no EME'A.
Art. 11. A inscrição e sua renovação serão registradas no EMFA e publicadas no Duirto Ojwzat cía üruào ,
Art. 12. A execução de cada aerolevantamento no terrrtorto r.. acional
depende de previa concessão de hcença pelo EMFA.
§

1°. Aos aerolevantamentos eX0CU-

tados pelos orgàos especializados dos

M':'nisterios Míntares e pe.o Insntuto
Brasueiro de Geografia (lBU), da
Fundação IBGE, ou a eles destmadOS, nao se aplica o prescrito neste
artago.
§ 2°. Quando atividades de um :ierotevantamento terem exe-J.l!aciaS por
organizações diferentes, seta. necessária uma licença para caaa uma dessas orgamzaçces,
§ 3°. A autorização para que um
consórcio execute projetos especIfico"
dessa natureza será concedida. pelo
EMFA através de uma u.nca noença,
na qual serão der.mdas as atribuiçôes de cada organização, os produtos dos aerolevantamentos e o ~s) oetentor (esr dos correspondentes orjgínais .
Art. 13. A licença para execução ce
aeroíevantamento, ou sua prorrogação, sera concedida em soluçà., de requerimento da orgamzaçã J mscrita
Interessada, Instruido conforme as
IRA.

Parágrafo único. A dcença pare
execução de aerolevantamento pude
ser cassada, a qualquer ternpc quando for Julgado que a auem-izaçâo se
torna inconveniente ao interesse na.cíonaj.

Art. 14. Em cada licença para :lelevantamento são definidos'
I - o executante ~ organização
especializada incumbida de reatizá10;
II - o destinatário - organização,
ou pessoa física, a quem se destine
o trabalho; e
IH - eventualmente o Intermedíario - organização ou peSSJJ. física.
que utilizara em benefício do desttnatárto os produtos decorrentes do
aerolevantamento,
Art. 15. O requerimento pua, nb-

tenção de licença de aeroieva ntamento por organização naciooa: em cuja
competência se incluam an'vidadee oe
aerolevantamento, quando a organização esteja vinculada ()l>' convênio,
contrato, cooperação técnica ou colaboração a organização estrangeira,
deve ser instruído conforme as IRA.
Art. 16. A autorizaçã., para execução de serviços aéreos que visem
a obtenção de imagens panorâmicas
do território nacional, obtidas. por
meios não enquadrados na -écníca ce
aerolevantamento, é da competência
do Ministério da Aeronáutica.
CAPÍTULO

V

Do Controle e da Piscalizaç-io dos
Aercleoardamentos

Art. 17. Ao EMFA. ói-zào onctal
incumbido de controlar as -atividades
de aerolevantamento no terrttórto nacional, compete:
I - baixar as Instruções Reginaderas de Aerolevantameuto - IRA;
II - registrar como lnscritas para
tt execução de aerolevantamentocno
território nacional orgamzaçôes do
Governo Federal em cuja competênda se inclua essa atlvidaue,
UI - conceder ou renovar inseriçao a organizações de Governo Estaduais e nacionais priva. ias, que, satisfeitas as exigências Iegrus oertinentes, estejam em condições de pleitear
u inscrição em qualquer das categorias a que se refere o ~ :><' do artíse 5°;
IV - conceder ou prorroga- Iicença a organizações Inscritas para
cada aerolevantamento -l',I<:: pretendam executar, ressalvado o estabelecido no § 1° do artigo 12;
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classificar o grau de sigilo

dos produtos decorrentes de aerolevantamento:
autorizar a utihzacâo de produtos de aerolevantamento ,
VI -

VII -

fiscalizar, diretamente ou

por Intermédio de organ tzacãc espe-

cializada de Ministério Militar, os aerolevantamentos executados no território nacional, bem como a guarda,

manuseio e conservação dos produtos decorrentes de aerolevantamento;

VIII - opinar a respeito da participação de organização estrangeira

em aerolevantamentos no território
nacional;
IX - aplicar sanções, na forma estabelecida neste Regulamento,

X - delegar competência a ergamzação especializada de Mtnístérto Militar, com aquiescência deste, para
participar do controle das atividades
de aerolevantamento;

XI - acompanhar. diretamente ou
por intermédio de organização especralizada de Ministério Militar a execuçáo das operações aére-as e/ou f'Spacíais de aerolevantamento, sempre
que esta medida seja julgada conveniente; e
XII - entender-se diretamente 01:::1
por intermédio de organizações especíalizadas de Ministéric Militar, com
as organizações inscritas executantes
de aerolevantamento. após a concessão da licença, em todos os assuntos
referentes ao andamento dos trabalhos, à classificação e ao manuseio,
guarda e conservação dos produtos
decorrentes de aerolevantamento; entender-se ainda. da mesma maneira,
com outras organizações não espectahaadas vinculadas a organização
estrangeira, após permíseao presidenc1al.

EXECUTIVO

prescrições próprias do sigilo eventualmente imposto;
III - da concordância entre os
trabalhos executados ou em execução
e aqueles que forem autor ízado's:
IV - da concordância entre o
equipamento técnico exis-e-ite 'nclusive aeronaves, e o declarado pela
empresa; e
V - do controle do fornecimento,
a novos destinatários, dos produtos
decorrentes de aerolevantamentos .
CAPíTULO VI

Da Guarda, Conservação e Utilização
dos Produtos de Aeroleoantametito

Art. 19. Os originais de aerolevantamento são patrimônio da Nação, a serem empregados em proveito
de seu desenvolvimento e de sua segurança e só podem ser reproduzidos mediante autorização do EMFA.
Parágrafo único. As organizações
que sejam dotadas de instalações
apropriadas para guarda e conservação dos originais de aerolevantamento
e de laboratório fotográfico com aparelhagem apta à reprodução e à marcação dos negativos de filmes e imagens, poderão exercer, a critério do
EMFA, as atrfbuições de depositárias
desses produtos.
Art. 20. A manutenção do cadastro dos aerolevantamentos executados
no territôrio nacional é feita por organizações especializadas
do Governo
Federal, por delegação do EMFA.

I - das condições das 'nstalacões
[Iara processamento. guarda e conservação dos produtos decorrentes:

Parágrafo único. As organizações
especializadas devem fornecer obrigatoriamente ao órgão cadastrador os
elementos e produtos necessários ao
cadastramento dos aerolevantamentos
por elas executados, conforme estabelecido nas IRA.
Art. 21. As organizações especializadas dos Ministérios Militares e o
IEG, da Fundação IBGE, podem requisitar diretamente,
para fins de
coptagem e utilização em favor de
seus trabalhos os originais de aerolevantamento em poder de outras organizações, e, bem assim, outros elementos informativos complementares
julgados necessários.

II - da concordância entre o manuseio e .guarda do material e as

Art. 22. Os produtos decorrentes
de originais de aerolevantamento po-

Art. 18. A fiscalização consiste em
realizar, nos laboratórtos. depósitos,
gabinetes e arquivos técnicos rias organizações executantes de aerolevantamento, inspeções perlódtcas ou
eventuais, tendo em vista assegurar-se:
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EXECUTIVO

dem ser fornecidos pelas organizações Art. 27. As organizações executan-depositárias a terceiros, nas seguintes
tcs de aerolevantamentos, os destina.eondíções:
tártos e intermediários, bem como
terceiros que obtiverem produtos deI - quando se tratar de produtos
correntes, são por eles responsáveis,
sigilosos:
de acordo com a legislação para sala)
independente de autorização, a
vaguarda de assuntos sigilosos.
Ministério Militar;
CAPÍTULO VIII
b) mediante autorização do EMFA,
nos demais casos;
Das Sanções
II - quando se tratar de produtos
ostensivos, independente de autorizaArt. 28. A tnrríngêncía de qualçâo, em qualquer caso.
quer dispositivo deste Regulamento,
Art. 23. A organização, para endas Instruções Reguladoras de Aerolevantamento (IRA),
das condições
tregar ao intermediário ou destinatário brasileiro os produtos sigilosos
constantes da ínscrfção ou da licença
decorrentes de aerolevantarnento que
concedida. tendo em vista a gravidade
para eles executou, procede da seguinda infração, implica nas
seguintes
te maneira:
sanções:
I - faz constar, no corpo de todos
I advertência;
-os produtos, a marcação do grau de
II - suspensão temporária da inssigilo e outros dados impostos; e
crição; e
II - exige do destinatário um comIH - cassação da licença ou da
promisso, declarando que os produtos
inscrição.
'Só serão utilizados em conformidade
com os fins constantes do pedido de
~ 1° A aplicação das sancões é da
licença e com a classificação do seu
competência do Chefe do EMFA.
'grau de sigilo, encaminhando a 2a via
§ 2° Quando for constatada a inidodo citado compromisso ao órgão caneidade da organização, sua inscrição
dastrador .
será cassada.
Art. 24.

Será permitida, a critério

<ia EMFA, a utilização de produtos de

aerolevantamento por parte de organização ou pessoa física estrangeira,
respectivamente estabelecida ou residente no Brasil, conforme o estipulado nas IRA.
CAPÍTULO VI!

ArL 29. A competência do Chefe
cto EMF A na aplicação das sanções
não impede a imposição. por outras
autoridades. de penalidades previstas
em leis e regulamentos.
Art. 30. O
EMF A
promoverá.
quando for o caso, a responsabilidade
penal dos infratores
deste Regulamento.

Da Classificação do Grau de Sigilo
CAPÍTULO

Art. 25. A classificação do grau
de sigilo dos produtos decorrentes de
.aerofevantamento, de acordo com o
Regulamento para a Salvaguarda de
Assuntos Sigilosos, será definida em
função das suas características técnicas, do método de execução empregado para sua obtenção e das restrições
existentes na área levantada.
Art. 26. Os Ministérios Militares e
a Secretaria-Geral do
Conselho de
Segurança Nacional, sempre que desejarem restringir o conhecimento de
aspectos de determinada instalação
'Cu área, informarão ao EMFA sobre
o grau de sigilo a ela atribuído e sobre os elementos necessários à sua
identificação e localização.

IX

Das Dínnoeicôee Finais e
Transitórias

ArL 31. As organizações do Govemo Federal
existentes.
em cuja
competência se inclua a execução de
atividades de aerolevantamento. são
consideradas inscritas ex officio no
EMFA, em caráter permanente.
Art. 32. As organizações nacionais
privadas já inscritas terão respeitadas
as respectivas inscrições e seus prazos de vigência.
Parágrafo único. As organizações
especializadas de Governos Estaduais,
que já estejam inscritas no EMFA,
deverão renovar seu pedido de Inseri-
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ção no prazo de 90 (noventa) dias
após a publicação deste Regulamento.
Art. 33. O Chefe do EMFA baixara, em Portaria publicada no Duirto
Oficial da União, instruções comple-

mentares -

as Instruções

Regula-

doras de Aerolevantamento (IRA) -

julgadas necessárias ao controle das

atividades de aerolevantamento no
território nacional.

Art. 34. Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 25 de
outubro de 1972;
da Independência e 84.0 da

151. 0

Repúbnca..

EMíLIO G. MÉDICI

Alfredo Buzaid
Adalberto de Barros Nunes
Orlando Geisel
Jorge de Carvalho e Silva
J. Araripe Macêdo

DECRETO N9 71.268 -

DE

25 DE

OUTUBRO DE 1973

Revoga o Decreto que concedeu à empresa Pütcmçton Brotners (Brazil)
Ltd. autorização para funcionar na
República Federativa do Brasil.

o Presidente da República, usando
da atrrbuiçao que lhe contere
artigo IH, Item 111, da Oonstr unção, e
o
nos termos do Decreto-lei Li 2.627, de
20 de setembro de 1940, decreta:
Art. 1" Fica cancelada, a pedido, a
autorização concedida à empresa Pilklngton Brothers (Braailj Ltd., sediada na Inglaterra, para funcionar no
Brasil, ficando, conseqüentemente, revogados o Decreto n'' 15.805, de 11 de
novembro de 1922, e respectiva Carta.

°

Art. 2° Este Decreto entrará em vigor na data de sua pubücuçao, revogadas as díspoaíçóes em ccntrárro .
Brasília, 25 de outubro de 1972;
151° da Independência e 84° da
República.
EMÍLIO G.

MÊDICI

Marcus Vinicius Pratini de
Moraes

DECRETO NQ 71.269 - DE 27
OUTUBRO DE 1972

DE

Retifica o enquadramento ae servidor
do Serviço de Navegaçilo da Bacia:
do Prata e dá outras urcouiénctae.
o Presidente da Repubüca, usandoda atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constn.urçao, e tendo em vista o dISPOSto no parágrafo,
umco do artigo 23 da Lei n" 4.069, de
11 de junho de 1962, no artigo 3°, §.
l°, Itens 1 e 11, do Decreto-rei n'' 625,
de 11 de junho de 1969, e o que consta do Processo n" 4.744, de 1972, do,
Departamento Administrativo do Pessoal Civil, decreta:
Art. 1° BIcam retificadas a tabela
numérica e a relação nominal anexas
ao Decreto n'' 64.790, de 3 de julho
ae 1969, na parte que tratam do enquadramento de servidores do Serviço.
de Navegação da Bacia do Prata, amparados pelo paragrafo, único do art.igo 2j da LeI n'' 4.009, de 11 de junno.
de 1962, para efeito de ser excluíuo
um cargo da classe de Escrrturarro, ..
AF-202.8.A, ocupado por LUIZ Carlos,
Prestes Sant' Anna, e ser mcnndo Um
cargo na classe de Oficial de Admínietração, AF-201.12. A, e nele considerado enquadrado, a partir de 15 de junho de 1962, Luiz Carlos Prestes.
Sant'Anna.
Art. 2° Na execução deste Decreto
aplicam-se, no que couber. as dISPOsiçôes do Decreto n- 64.190, de 8 de
julho de 1969.
Art. 3° Este Decreto entrará em vigor na data da sua pubücacào, revogadas as dísposrçôes em contràrto .
Brasilia, 27 de outubro oe 197':::,.
151° da Independência e 84° da,
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Mário David Andreazza

DECRETO NQ 71.270 - DE 30
OUTUBRO DE 1972

DE

Autoriza a cessão, sob a forma
deutilização gratuita, do terreno que
menewna, euucao no Munieipio de
Paulista, Estado de Pernambuco.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e
tendo em vista o artigo 19 do Decre-.
to-lei nv 178, de 16 de fevereiro de1967, decreta:
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Art. 19.
Fica autorizada a ces~
.sâo, sob a forma de utiüzação gratura do contrato de cessao, para que
tuita, à Empresa Brasileira de Telecomunicações - EMBRAT:t.""L, de 1.l1?'
terreno medindo 1.600,00m2 (hum mil
e seiscentos metros quadrados), sítuado no antigo Engenho da Aldeia.
no Município de Paulista, Estado de
Pernambuco, parte da unidade patrrmonial denominada Campo de lnsbrução Marechal Newton _C.aval~antl,
sob a jurisdição do Mínístérto co
Exército, de acordo com Os elementos constantes do proceso protocoltzado no Ministério da Fazenda sob
o n9 39.310, de 1971.
Art. 2Q. O terreno a que se retere
o artigo anterior se _destina .à instalação de uma estacao repetidora co
microondas componente do tronco
Recife-Fortaleza, do Sistema Nacional
de Telecomunicações.

DECRETO N.o 71.271

Art. 3Q • E' fixado o prazo de dois
anos, a partir da data da assinase concretize a finalidade prevista no
artigo 29, tornando-se nulo o ato, sem
direito a cessionária a qualquer indenização, inclusive por benfeitorias rea~
lizadas, se ao terreno, no todo ou em
parte, vier a ser dada utdlizaçào diversa, ou ainda, se ocorrer inadimplemento de cláusula do contrato a ser
lavrado em~ivro nroorío do Sevlçc
do Patrimônio da União.
Art. 49. Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário,
(2)

Brasíl1a, 30 de outubro de 1972;
1519 da Independência e 849 da
República.
EMÍLIO G. MEDICI

~ DE

Orlando Gei..,,:el
Antônio Delfim Netto
Hygino C. Ccrsettt

30

DE OUTUBRO DE

1972

LJzspoe sobre o Quadro de Pessoal do Ministério da Fazenda e dá
outras -prctnâêncías

O Presidente da República, usando da atribuição que ·lhe· confere o
artigo 81, item III, da Constituição, tendo em vista o disposto no artigo
20 da Lei D.O 3.780, de 12 de julho de 1960, e o que consta do Processo
'n.s 3.782-72 do Departamento Administrativo do Pessoal Civil, decreta:
Art. 1.0 Fica alterado, na forma do Anexo. que constitui parte integrante deste Decreto, o Quadro de Pessoal do Ministério da Fazenda, aprovado petos Decretos números 56.386, de 1 de junho de 1965, e 64.680. de
11 de junho de 1969, para fundir com a Parte Permanente a Parte Especial a que se refere os Decretos números 65,770, de 2 de dezembro de 1969
e 65.870, de 15 de dezembro de 1969, e corragir a proporcionalidade das
respectivas séries de classes, de conformidade com o que dispõe o artigo
20 da Lei n.v 3.780, de 12 de julho de 1960, regulamentado pelo Decreto
n.s 48.921, de 8 de setembro de 1960.
Art. 2,° A alteração a que se refere este Decreto não acarretará
aumento de despesa, ficando, para tanto suprimidos. na forma do Anexo,
os cargos vagos integrantes das Partes Permanente e Especial do Quadro
de Pessoal do Ministério da Fazenda, com redução de despesa da ordem
de Crâ 268.780,00 (duzentos e sessenta e oito mil setecentos e oitenta
cruzeiros) .
Art. 3.° O provimento dos cargos vagos constantes 00 Anexo será
processado na forma da legislação em vigor.
Art. 4° Os cargos integrantes das antigas Partes Permanente e Especial continuam preenchidos pelos seus atuais ocupantes.
Art. 5." Est-e Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 30 de outubro de 1972; 151.0 da Independência e 84." da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Antonio Delfim Netto

--O;o:-ccanexo mencionado no art. 2~ foi publicado no D.a.
(Suplemento) .

de 31-10-72
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tígo 81, item IH, da Constituição, decreta:
Art. 1Q • E' criado o Programa EsAutoriza a transferência tiireta, para
pedal de Vias Expressas .
a Fundaçâo Cristã Espírit2 -"}Illtz,'ral
PROGRES - destinado a integrar a
rede rodoviária nacional e a rede
Paulo de Tarso, da concessão JUviária urbana, para estabelecer sistorçaaa à Organização Rádio Cotema de circulação rápida e econôpacabana utaa., referente a uma \ mica.
estação de radiodifusão sono-c em
\§ lQ.
O PROGRES atenderá ao
onda médta.
planejamento, construção, melhoramentos e operação de vias expressas
O Presidente da República; usando
urbanas, anéis viários, estradas de
contorno, travessia de cidades e acesdas atríbuíçôes que lhe confere () arso a centros urbanos ou a termínats
tigo 81, inciso lU, combinado com o
de passageiros e carga.
artigo 8°, mcis., XV, letra "a", da
§ 29. No planejamento e execução
Constituição e tendo em vista o que
das obras do Programa levar-se-ão em
consta do Processo Me n." 2.891, de conta os Planos Diretores que regu1972, decreta:
lem o desenvolvimento das áreas urbanas.
Art. 1". Fica autorizada, nos termos
do artigo 94, n° 3, letra "a", do Re~
§ 3Q. OS recursos do Programa pogutamentc dos Serviços de Radiodiruderão ser aplicados na elaboração de
são aprovado pelo Decrete na 52. '195,
estudos para o estabelecimento dos
de 31 de outubro dI" 1963, a transfesistemas viários urbanos e deflnlção
rência direta, para a Pundaçào CrISda prioridade de projetos.
tã Espírita Cultural Paulo de 'I'arso,
Art. 29. Os recursos do PROGRES
da concessao outorgada a Orgamzação
provirão:
Rádio Copacabana Ltda. pelo Decreto n.v 41.952. de 2 de agosto de 1957,
I - de dotações orçamentárias prepara estabelecer na cidad; do Río de
Janeiro, Estado da Guanabara, sem 'Vistas nos orçamentos anuais e pturianuais;
direito de exclusividade, uma estaçâ.,
de radiodifusão sonora em onda méH - de receitas provenientes da
dia.
cobrança de pedágio nas vias incluidas
no Programa;
Parágrafo único. Para o dísposro
neste artigo deverá ser observado o
III - da contribuição de melhorta
cobrada de proprietários de imóveis
prazo estabelecido no artigo 1 da Leí
situados na área de influência de
nv 5.785, de 23 de junho de 1972 permanecendo em vigor as cláusulas conqualquer obra incluída no Programa;
tratuais existentes.
IV - de outras fontes, internas ou
externas, inclusive contríbuícões ou
Art. 2°. Revogam-se as disposições
dotações de Estado, Território, Muniem contrário.
cípio ou do Distrito Federal.
Brasília, 30 de outubro de 1972;
Art. 39. O PROGRES será adml..
151° da Independência e e4~ <la
nistrado pelo Ministério dos TrensRepública.
portes, por intermédio do DepartaEMíLIO G. MtDICI
mento
Nacional de Estradas de RodaHygzno C. coreetu
gem - DNER - incluindo-se no Ordotaçôee
çamento próprio deste as
DECRETO N9 71.273 - DE 30 DE
necessárias à execução dos trabalhos
OUTUBRO DE 1972
programados.
Cria o Prcçraana Especial de Vias ExParágrafo único. O DNE'R firma...
pressas - PROGRES.
r~ .convênios com os Estados, MUU1~
cipios Territórios e Distrito Federal
O Presidente da República, no uso objetivando assegurar a elaboração
da atribuição que lhe confere o arcoordenada dos trabalhos incluídos no
DECRETO N° 71.272 -

DE

OUTUBRO DE 1972

Q

30

DE

Afros DO PODER EXECUTIVO

Programa e, bem assim, definir a
participação financeira do Governo
Federal e dos Governos locais no financiamento dos planos, projetos e
obras.
Art 4Q. Este Decreto entrará em
vigor 'na data de sua publicação; revogadas as disposições em contrario.
Brasília, 30 de outubro de 1972;
151Q da Independência e 84Q da
República.

DECRETO N.o 71.275 - DE 31
OUTUBRO DE 1972

111
DE

Dispõe sobre funções gratificadas do
Quadro de Pessoal do Mimstério da
Justiça e dá outras -proouiéncuie,

o Presidente da Repúhiica, usando
da atribuição que lhe coní'ere o artigo 81, item III, da oor.sutuícão e
tendo em vista o disposto no artigo
11 da Lei n.s 3.780, de 12 de julho
de 1960, decreta:
EMÍLIO G. MÉDICI
Art. 1.0 Fica aprovada na forma
Antônio Delfim Netto
do Anexo, a tabela díscrrmmativa das
Mário David Andreazza
funções gratificadas ínuegrantes do
Quadro de Pessoal - Parte PermaJoão Paulo dos Reis velloso
nente - do Ministério da Justiça, resultante da estrutura de Departamento Federa] de Justiça estabeleciDECRETO N.o 71.274, DE 30 DE
da pelo Decreto n.s 70.911. de 31 de
OUTUBRO DE 1972
julho de 1972.
Art. 2.° As transformações de que
Autoriza o funcionamento da Faculdade de Educaçao, cnencioc e Letrata este Decreto, constantes do
tras Mário Henrique Svmonseti Anexo, somente se efetivarão com a
Rio-GB.
publicação dos tespecttvos atos de
provimento, mantido, ate então, o
O Presidente da República, usando
preenchimento das Junções gratificadas atribuições que lhe confere o ardas que figuram na situação anterior
tigo 81, item UI, da Constituição de
ora aprovada.
acordo com o artigo 47 da Lei número
Art. 3.° Mediante tabela aprovada
5.540, de 28 de novembro ele 1968, alpelo Departamento do Pessoal, os
terado pelo Decreto-lei n'' 842, de 9
ocupantes de cargo em comissão e
de setembro de 1969 e tendo em vista
função gratificada serã.. eubmetídos
o que consta do Processo n." 202.341,
ao Regime de Tempo Integral e Dedicação Exclusiva, na forma das norde 1972, do Ministério da Educação
mas legais e regulamentares em vie Cultura, decreta:
gor.
Art. 1.0 - Fica autorizado o funArt. 4° A despesa com a execução
cionamento da Faculdade de Educadeste Decreto será atendida pelas doçâo, Ciências e Letras Mário Henrique Símonsen, com os cursos de Petações próprias do Ministério da Jusdagogia, Letras e Estudos Sociais,
tiça.
mantcda pela Organizaçã-. Brasileira
Art. 5.° Este Decreto entrará em
de Cultura e Educação, com sede na
cidade do Rio de Janeiro, Estado da. vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Guanabara.
Brasília, 31 de outubro de 1972;
Art. 2.° Este Decreto entrará em
151.° da Independência e 84.° da
vigor na data de sua publicação, reRepública.
vogadas as disposições em contrário.
EMÍLIO G. MÉDICI
Brasília, 30 de outubro de 1972;
Alfredo Buzaid
151.° da Independência e 84.° da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Confúcio Pamplona

O anexo mencionado no art. to foi
publicado no D.O. de 3-10-72.
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DECRETO N." '11.276

~ DE

31 DE OUTUBRO DE 1972

Dispõe sobre a execuçõc do Protocolo Adicional ao Ajuste de Comqilemen-:
tação número 12 sobre produtos da Indústria Eletrônica e de Comuni-

caçoes Elétricas, ccnctuulo entre o Brasil e o México.
o Presidente da República. usando das atribuições que lhe confere o
artigo 81, item IIl, da Constituição. e

Considerando que c Tratado de Montevidéu, aprovado pelo Decreto Legislativo de 3 de fevereiro de ~,9Gl, que criou a Associação Latino Americana de Livre Comércio, prevê, no seu artigo 16, a celebração de Ajustes

de Ocmpíementação per setores industriais, matena essa regulamentada
pelas Resoluções 15

(J),

16

(1)

e 9\1 (IV) da Conferência das Partes con-

tratantes do Tratado;
Considerando 'rue os Píen-potenciàrios do Brasil e do México, com ba-se
1(IOS dispositivos acima citados, assinaram em Montevidéu, no dia 23 de
junho de 19n. Protocole Adicionai ao Ajuste de Complementação sobre
produtos da Indústria Eletrônica e de Comunicações Elétricas, posto em
vigor, no Brasil, pela Decreto número 68.610, de 11 de maio de 1971;
Considerando que, em eumprcuento ao artigo 17 do 'I'ratado de Montevidéu, e nos termos do artigo 18 da Resolução 99 (IV), o Comitê tsxe-,
;utk,; Permanente da ALALC. pela Resoiuçâo 271, de 28 de julho de 1972,
declarou as disposições do pre.eente Protocolo Adicional compatíveis com
os prmcípíos do Tratado;
Considerando que o presente Protocolo Adicional deverá entrar em
vigor trinta dias após ter sido declarada sua compatibilidade, segundo dispõe
seu artágo 5.°, decreta:
An.. 1." A partrr do 27 de agosto de 1972, as importações dos prorí-rtcs específ'ícadoe no a<,üg( 1." do Protocolo anexo a este r::"'L:reto, ...m gtnarres do México e dos países considerados de menos desen volvimento econômícc relativo: Bolívia, Equador f Paraguai, ficam sujeitos aos gravam..s,
rcstrtções nao-tarffártas e requísn . .-s específicos de origem est.ípulados vrcs
seus anexos A e B, obedecidas as cláusulas e condições estabelecidas no
ct '·:00 Protocoro .
Parágrafo único. As cosposiçóes deste Decreto não se aplicam às tmportaçóes provenientes dos países-membros da ALALC não mencronauos
n cte artrco .
Art. 2.° O Ministério da Fazenda tomará, através dos órgãos competentes. as providências eventualmente necessárias ao cumprimento do
disposto nest. Decrete.
Art 3.° A Comissâo Nacional para os Assuntos da ALALC, criada
pelo Decrete númer. 52.087, de 31 de maio de 19t:i3 e reestruturada pelo
Decreto número 60.987 ue 11 de [uihc de 19fi7, acompanhará, através Ja
Carteira de Oomércí. Exterior do Banco do Brasil S.A., a execução do
Protocolo anexo, sugei rr.co as mecrmas julgadas necessártas ",,) seu fiel
cun' unmento .
At-t. 4.° O presence Ú8r;ro8CO er.irará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 31 uc vutunro de 1972; 151.° da Independência
84.° ca
kepun-ca ,
EMíLIO G. MÉDICI

Jorge de Carvalho e Silva

Antômc oeümi s-eno

O Protocolo mencionado no presente decreto foi publicado no Ir.O,
de 3-11-72.
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DECRETO N° 71.277 OUTUBRO DE

DE 31 DE

1972

Regulamenta o Decreto-lei n" 1.236,
de 28 de agosto de 1972. dispõe sobre
a aplicação de medidas previstas no
Decreto-lei na 1. 244, de 31 de outubro de 1972, e dá outras providências.
O Presidente da República, no uso
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e tendo em vista as disposições doa Decretos-Ieís na 1.236, de 28 de agosto de
1972, e na 1. 244, de 31 de outubro de
1972, decreta:
'Art. 10 Para os efeitos do Decretolei na 1. 236, de 28 de agosto de 1972,
somente serão admitidas importações
de conjuntos industriais completos:
I - que estejam em pleno funcionamento no País de origem; e
II - que, pela natureza de sua produção, sejam capazes de proporcionar
um acréscimo efetivo no valor das exportações brasileiras.
Art. 20 Os pedidos para Impcvtações
de conjuntos industriais completos serao sunmendos srmurtanea.nente a
apreciação dos Ministérios da Fazenda
e da Indústria e do Comércio, acompanhados oe programa que necnmme
a natureza dos produtos, prazos de implementação, capacidade de produção,
grau de utilização de insumos nacionais e importados sob qualquer regime
trrbutàrro, tecnologia empregada, formas de comercialização externa e indicação de mercados, sem prejuízo dos
demais elementos que forem julgados
necessários ao exame do pedido.
Art. 30 A aprovação da Importação
nos termos do Decreto na 1 236, de
28 de agosto de 1972, implica na isenção dos impostos sobre produtos mdusbrtalízados e sobre a importação na
forma do inciso I, do artigo 14, do Decreto-lei n'' 37, de 18 de novembro de
1966.

Parágrafo único. A isenção referida.
neste artigo considera-se vinculada à
destinação dos bens, para os fins preVIStos nos artigos 12 e 106, inciso I, letras a e b, do Decreto-lei na 37. de 18
de novembro de 1966, observadas as
finalidades previstas neste Decreto.
Art. 4° A avaliação do conjunto industrial será feita pela Carteira de Co-
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mércio Exterior do Banco do Brasil
S. A. (CACEX) que levará em COnsI-

deração, entre outros elementos:
I - O valor contábil no Pais de origem e os laudos técnicos julgados necessários;
II - Prazo de vida economicamente
útil COnsiderada satisfatória, em face
das características do setor, não podendo ser inferior a 5 (cinco) anos;
III - O valor sobre o qual seriam
calculados os tributos se não houvesse
isenção, para os fins previstos no artigo 80 , da Lei na 3.244, de 14 de agosto de 1957, e no parágrafo único do artigo 30 deste Decreto.
ATt. 50 A produção do conjunto industrial importado será destinada à
exportação.
§ 10 Poderá ser admitida a venda, no
mercado interno, de uma quota anual,
fixada na aprovação do programa, em
função da inexistência ou insuficiência de produção interna da mercadoria
a ser produzida pelo conjunto.
§ 20 A venda de produtos no mercado
interno poderá também ser permitida,
em ato do Presidente da Repúbl.ca, sobre proposta conjunta dos Ministros da
Fazenda e da Indústria e do Comércio,
desde que excepcionalidade rc situação
conjuntural interna ou externa recomende tal medida,
Art. 60 O conjunto industrial completo, após a sua Instalação no País,
será. considerado estabelecimento autônomo, para todos os efeitos fiscais,
especialmente os previstos na legislação do imposto sobre produtos industrializados .
Art.. 70 Nas hipóteses previstas no
artigo 5.°, à venda de produtos no ~er
cado interno se aplica o regune físcal
previsto no Decreto-lei na 1.244 de 31
de outubro de 1972.
Art. 80 São aplicáveis ao conjunto
industrial importado as disposições nscais vigentes sobre exportações de produtos manufaturados, exceto os artigos
10 a 40 do Decreto-lei na 1.189, de 24 de
setembro de 1971.
Art. 90 Para se habilitar ao regime
previsto neste Decreto, a empresa responsável pelo conjunto índustríai deverá assumir compromisso através de
termo de responsabilidade.
Art. 10. O presente Decreto não se
aplica aos conjuntos industriais com-
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pletos que. se destinarem aos "Programas Especiais de Exportação" referidos no Decreto-lei n- 1.219, de 15 de
maio de 1972, os quais seguirão o regime ali previsto.
Art. 11. A' apr eciação Ilnal do pedido de autorização para a importação
do conjunto industrial, será submetida
â decísâo do Presidente da República

pelos Ministros da Fazenda, da Indústria e do Comércio e do Planejamento
e Coordenação Geral.
Art. 12. Os Ministros da Fazenda e
da Indústria e do Comércio baixarão
as normas complementares que se fizerem necessárias a implementação

deste Decreto.
Art. 13. Este Decreto entra em vigor
na data. de SUa publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Brasília, 31 de outubro de 1972;
1510 da Independência e 34° da
República,
EMÍLIO G, MÉDICI
Antônio Delfim Netto
Marcus Vinicius Pratini de Moraes
João Paulo dos Reis Velloso

DECRETO N° 71. 278 OUTUBRO DE 1972

DE

31

DE

Regulamenta o Decreto-lei n° 1.219, de
15 de maio de 1972, e dá outras providências.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
81, item IH, da Constituição, e tendo
em vista o Decreto-lei n" 1.219, de 15
de maio de 1972, decreta:
Art. 1° As empresas fabricantes de
produtos manufaturados, para gozarem de isenção dos impostos sobre produtos industrializados bem como dos
demais benefícios do Decreto-lei número 1.219, de 15 de maio de 1972 terão que obter, a aprovação de Programas Especiais de Exportação que se enquadrem nas seguintes diretrizes:
a) estimular a expansão 'ias exportações de produtos manufaturados, pelo aproveitamento de situações favoráveis proporcionadas pela conjuntura
internacional que resultem em maíor
ganho líquido para o Pais;

b) elevar a produtividade industrial,
mediante a modernização de seus equipamentos e pela adoção de novas tecnologias;
c) assegurar economias -te escala
para a indústria nacional, possibilitando o acesso aos mercados externos em
condições de competttívidade. com repercussões favoráveis no nivel de pre-

ços .ínterno:
d) aproveitar as prioridades estabecidas para os setores de maior potencialidade de penetração nos mercados
externos ou qu-e melhor se ajustem às
conveniências da política econômica do
Governo.
Art. 2° Para obterem a aprovação de
S-2US Programas Especiais de Exportação, as empresas fabricantes 1.1e produ..
tos manufaturados deverão encaminha-los ao Ministério da nazenda
(Conselho de política Aduaneira), e ao
Ministério da Indústria e do Comércio
(Conselho de Desenvolvimento Industrial), acompanhados de relação das
importações que desejam reaiízar, nos.
termos estabelecidos no artigo 2° do referido Decreto-lei.
Art.. 3° A participação de mais de
uma empresa do mesmo grupo econômico, nos Programas Especiais de Exportação devera ser pn'oposta por ocasião da providência de que Grata o artigo 1° deste Decreto,
Art. 4° A antecipação dos benefícios
de que trata o artigo 3°, § 6°, do Decreto-lei n'' 1.219, de 15 de maio de 1972,
deverá ser indicada por ocasião do encaminhamento do Programa de Exportação referido no artigo 'I c deste
Decreto.
Art. 5° Os benefícios de que tratam
os artigos 9° e 10, do Decreto-lei número 1.219, de 15 de maio de 1972.. deverão ser requeridos pelas firmas a eles
habilitadas diretamente a0S órgãos.
competentes da Secretaria da Receita
Federal,
Art. 6° O benefício de que trata 'J artigo 11, do Decrew-Iei ns 1.219, de 15
de maio de 1972 somente poderá ser
utilizado pela empresa que haja recolhido o imposto suplementar.
Art. 7° O valor do investimento lnicial em máquinas, equipamentos i} ferramental aprovado pela BEFIEX não
será computado para os efeitos do artigo 3°, do Decreto-lei rr 1.219, de 15
de maio de 1972.
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Parágrafo urnco. As importações
destinadas à reposição das máquinas,
equipamentos e ferramenta! referidos
neste artigo poderão ser realizadas sob
o amparo do Decreto-lei n'' 1.137, de 7
de dezembro de 1970.
Art. BO Este Decreto entrar-a em vigor na data da sua publicação, revoga.das as disposições em contrárto.
Brasília, 31 de outubro ôe 1972;
151° da Independência e 84° da

República.
EMíLIO G. MÉDICI
Antônio Delfim Netto
Marcus Vinicius Pratini de Moraes
DECRETO N° 71. 279 - DE 31
OUTUBRO DE 1972

DE

Muda a subordinação de órgãos do
Ministério do Exército

o

e de acordo com o artigo 46 do
Decreto-lei n" 200, de 25 de revereíro
de 1967, decreta:
Art. 1° Ficam subordinada.sà la
Região Mílitar as Organizações Militares abaixo, com sede no Rio de Janeiro:
Administração do Edifício do
Ministério do Exército;
Administração do Monumento
Nacional aos Mortos da Segunda
Guerra Mundial.
Art. 2° O Ministro do Exército
baixará os atos complementares necessários à execução deste decreto.
Art. 3° Este Decrete entrará em
vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Brasília, 31 de outubro de 1972 ~
da Independência e 84." da.
República.

151."

Presidente da República, usando
que lhe confere o
item IH, do artigo 81 da Constituição,

EMíLIO G. MÉDICI
Orlando Geisel

das atribuições

DECRE L'O NQ 71. 28(, -

DE

31 DE OUTUBRO DE 1972

Abre à Câmara dos Deputaaos, o crédito suplementar de ors 2.507.000,00,
para retorço de dotaçóe,; consignadas no vigente Orçamento:

O Presidente da Repcbhca, usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item Il I, da Constdtuiçâc. e da autortzaçãe contida no artigo 61" da
Lei nc 5.754, de 3 de dezembro de inl, decreta;
Art. 19 Fica, aberto à Câmara dos Deputados o crédito suplementar no
valor de Cr$ ~.507 .000,00 tuois milhões, quinhentos e sete mil cruzeiros),
para retorço de dotações orçamentárias consignadas ao subanexo 01.00, a
saber:

crs

1,00

01.00 -- CAMAhA OOiS DEPUTADOS

Complementares no Prédio da Câmara

UlUU. UIUb .1UUl -

obras

4.1.10
0100.0105.1002
4.1.4.0
0100.0105.2001
3.1.2.n

Ouras Públicas

-

1.000.000

Reequíj-amento da Câmara
- Matertm Permanente
- Attvídades Legfslatívas da Câmara
- Matcr ral de Consumo
~

1 200.000
3U7.000

Tota!

2.'07.00U

Art. 29 Os l'ecU1'SOS necessários à execução deste Decreto decorrerão de
anuraçao parcial de dotações orçamentárras consignadas no vigente Orçamento ao subanexo üi . Ol' a saber ,
01.00 -

Projeto

-

4.1.3.0 ~

005 DEPUTADOS
0100.01'15.10'02
Equípamentoa e instalações

c-s

CA1VLI\R.A

.

1,00

1.200.úDO
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Atividade -

3.1.3.2 -

0100.0105.2001

outros Serviços de Terceiros

0

••••••••••••

0.0

Total. _ ..

1.30'7.000

2.507.000

Art. 3'? - Este Decreto entrará em vigor
revogadas as disposições em contrário.

na data de sua publicação,

Brasilia.Bl de outubro de 1972; 1519 da Independência e 849 da República.
EMÍLIO G. Mánrcr
Antônio Delfim Netto
João Paulo dos Reis

venoso

DECRETO N° 71.281 -

DE

31

DE OUTUBRO DE

1972

Abre à Presidência da República, em favor da Comissão de Readaptação
dos Incapazes àas Forças Arnuuuui, o crédito suplementar de Cr$ ....•
3.500,00, para retorço de dotação consignada no vigente Orçamento.
,~

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe

confere

o

artago si, Item IH, da Constrtuiçao. e da autorização contida no artigo
ti." da Lei n.e 5.754, de 3 de dezembro de 1971, decreta:

Art. 1° Fica aberto à Presidência da República, em favor da Comissão de Readaptação dos Incapazes das Forças Armadas, o crédito suplementar no valor de Cr$ 3.500,00 (três mil e quinhentos cruzeiros), para re··
forço de dotação orçamentária consignada ao subanexo 11.00, a saber:
Cr$ 1,00
11.00 -

PRESIDllNCIA DA

REPúBLICA

Comissão de Readaptação dos Incapazes das
Forças Armadas
1108.0304.2010 - Assistência e Recuperação dos Incapazes das
Forças Armadas
;j,l.;j.l - tcemuneração de serviços Pessoais"
5.500
Art, 2° Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão
de anulação parcial de dotação orçamentária consignada no vigente Orçamento ao subanexo 11.00, a saber:
11.08 -

crs

11. 00 -

PRESIDllNCIA DA REPúBLICA

11.08 -

Comissão de Readaptação dos Incapazes das
Forças Armadas

Atividade -

1,00

1108.0304.2010

Encargos Diversos ...........•....
3,500
Art. 30 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
3.1.4.0 -

Brasília, 31 de
República.

outubro de 1972;

EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio Delfim Netto
João Paulo dos Reis Velloso

1510

da

Independência e 84" da
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DECRETO N° 71.282 -

DE

31

DE OUTUBRO DE

1972

Abre à Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, em favor do Tríbunal de Justiça do Distrito Federal, a crédito suplementar de •.••.•.
Cr$ 160.000,00, para reforço de dotações consignadas no vigente Orça~
menta.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81, Item III, da Constituição, e da autortzação contida no artigo 6.°
da Lei n.v 5.754, de 3 de dezembro de 1971, decreta:
Art. 1° Fica aberto à Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, em
favor do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, o crédito suplementar no
valor de Cr$ 160.000,00 (cento e sessenta mil cruzeiros), para reforço de.
dotações orçamentárias consignadas ao subanexo 10.00, a saber:
crs
10.00

~

1,OD

JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOB
TERRITÓRIOS

Tribunal de Justiça do Distrito Federal
Processamento de Causas no Tribunal de
Justiça do Distrito Federal
3.1.3.2 - Outros Serviços de Terceiros
160.000
Art. 2° Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão
de anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigente Orçamento ao subanexo 10.00, a saber;
10.01 1001.0106.2001 -

o-s
10.00 -

JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOB
TERRITÓRIOS

10.01 -

Tribunal de Justiça do Distrito Federal

Atividade -

1,00

1001.0106.2001

3.1.3.1 -

Remuneração de Serviços Pessoais

Projeto -

1001. 0106.1002

4.1.4.0 -

Material Permanente

.

70.000

.

90.000

TOTAL

160.000

Art. 3° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 31 de outubro de 1972; 151° da Independência e 84° da
República.
EMÍLIO G. MÉ:DICI

Alfredo Buzaid
Antônio Delfim Netto
João Paulo dos Reis Velloso

DECRETO N° 71. 283 -

DE 31 DE

OUTUBRO DE 1972

AOTe a JJreszaencia da Repuotica, em favor do Estado-Maior dar.; Forças
Armadas, o crédito suplementar de Cr$ 223.300,00, para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere (}
artigo 81, item lU, da Constituição, e da autorização contida no artigo 6.°
(ia Lei n.s 5.754, de 3 de dezembro de 1971, decreta:
Art. 1.0 Fica aberto à Presidência da República em favor do EstadoMaior das Forças Armadas, o crédito suplementar no valor de Cr$ ....•
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223.300,00 (duzentos e vinte e três mil e trezentos cruzeiros), para reforço
de dotações orçamentárias consignadas ao subanexo 11.00, a saber:
crs 1,00
·11.00 - PRESIDENCIA DA REPúBLICA

11.06 - Estado-Maior das Forças Armadas
Administração do Estado-Maior das Forças
Armadas
3.1.1.2 - Pessoal Militar
02 - Despesas Variáveis
.
1106.0804.2007 - Coordenação, Supervisão e Administração do
Serviço Militar
3.1.3.2 - Outros Serviços de Terceiros
.
4.1.2. O - Serviços em Regime de programação Especial
.....................•.........•.........

llOti.UB04.2006 -

123.300

.10.000
70.000
223.300

TOTAL

Art. 2° Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão de
anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigente Orçamento, a saber:

c.s

11.00 -

PRESID:;;'NCIA DA REPúBLICA

11.06 -

Estado-Maior das Forças Armadas

Atividade 3.1. 2. O 28.00 28.02 -

Atividade 3.2.6. O -

1,00

1106.0804.2007

Material de Consumo

.

100.000

ENCARGOS GERAIS DA UNIAO

Recursos sob Supervisão do Ministério
Planejamento e Coordenação Geral
2~02

do

.1800 .2003

Reserva de Contingência

.

123.300
223.300

TOTAL

Art. 3° Este Decreto entrará em vigor ia data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 31 de outubro de 1972; 151° da Independência e S4° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio Delfim Netto
João Paulo dos Reis Velloso

DECRETO

N°

71.284 -

DE

31

DE OUTUBRO DE

1972

Retifica o Decreto nO 71. 218, de 5 de outubro de 1972, que abre à Presiaencza aa rcepuonca, em favor do Conselho de Segurança Nacional, o
crédito suplementar de Cr$ 576.200,00.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item lII, da Constituição, decreta:
Art. 1° Fica retificado, na forma abaixo, o artigo 10 do Decreta número 71.218, de 5 de outubro de 1972, que abre à Presidência da Repú-
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blica, em favor do Conselho de Segurança Nacional, o crédito suplemental no valor de Cr$ 576.200,00 (quinhentos e setenta e seis mil e duzentos
cruzeiros) .

crs

Onde se lê:

1,00

11.00 ~ PRESIDENCIA DA REPúBLICA
11.04 - Conselho de Segurança Nacional
1104.0804.2004 - Supervisão e Coordenação Relacionada à Se-

3.1.1.0 3.1.1.1 01 4.3.4. O -

gurança Nacional
Pessoal
Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas
.
Auxilios para Equipamentos e Instalações ..
TOTAL

10.000
566.200

576.200

Leia-se:
11.00 11.04 1104.0804.2004 -

PRESIDENCIA DA REPúBLICA

Conselho de Segurança Nacional
Supervisão e Coordenação Relacionada à gegurança Nacional
3.1.1. O - Pessoal
3.1.1.1 - Pessoal Civll
01 - Vencimentos e Vantagens. Fixas
.
1104.0808.2005 - Segurança das Fronteiras Nacionais
4.3.4.0 - Auxilias para Equipamentos e Instalações •.
TOTAL

10.000
566.200
576.200

Art. 2° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 31 de outubro de 1972; 151° da Independência e 84" da
República.
EMÍLIO G. Mámcr
Antônio Delfim Nettc
João Paulo dos Rp.is veílosc

DECRETO N° 71.285 - DE 31 DE
OUTUBRO DE 1972
Concede autorização à empresa ocecnic Contractors tnc., de nacionalidade norte-americana, euocontratada do consórcio Ingram Mari'ile Inc.
e Ribeiro Franco S. A., para operar
no mar territorial do Brasil com as
embarcações especializadas Barcaça
DB-20 (Derrick Barge n° 20), de nacionalidade panamenha e Rebocador
«Denise de Felice", de nacionalidade
norte-a-mericana, nos serviços que
especifica.

O Presidente da República, usando
'da atrfoutçao que lhe confere o artigo

81, item III, da Constituição, e de acordo com o Decreto n'' 63.164, de 26 de
agosto de 1968, decreta:

Art. 1° E' concedida autorização à
empresa Oceanic Contraotors Inc., de
nacionalidade norte-americana, subcontratada do consórcio Ingram Martne Inc. e Ribeiro Franco S. A. para
operar no mar territorial do Brasil. fixado pelo Decreto-lei número 1.098 de
25 de março de 1970, com as embarcações especializadas Barcaça DB-20 r nemck Barge n'' 20), de nacionalidade panamenha e Rebocador "Denise de
Fehce", de nacionalidade norte-americana, a serviço da firma Terminais
Salineíros do Rio Grande do Norte S.A.
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- TERMISA, Sociedade de Economia
Mista vinculada ao Departamento Na-

cional de Portos e Vias Navegáveis do
Ministério dos Transportes, mediante
contrato entre as mesmas celebrado,
para a construção da ilha-porto e instalações complementares, que funcionará como terminal salineíro em Areia
Branca, no Estado do Rio Grande do
Norte.
ATt. 2° A autorização de que trata
este Decreto. vigorará pelo praao de um
(1) ano.
Art. 3° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Brasflía, 31 de outubro de 1972;
151 0 da Independência e 34° da

criada pelo Decreto n'' 52.164. de 28 de
junho de 1963. ficará suprimida quando
preenchidas as funções de que trata
este Decreto.
Art. 30 A despesa com a execução
deste Decreto será atendida pelos créditos orçamentários próprios do Ministério da Marinha.
Art. 40 Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 31 de outubro de 1972;
1510 da. Independência e 840 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Adalberto de Barros Nunes

República.

DECRETO N° 71.287 -

EMÍLIO G. MÉDICI

Adalberto de Barros Nunes
Mário David Andreazza

DECRETO N° 71.286 -

DE

31 DE

OUTUBRO DE 1972

Cria funções gratificadas no Quadro de
Pessoal do Mínietérío da Marinha e
dá outras providências.

o Presidente da. República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
81, item II!, da Constituição, e tendo
em vista o artigo 11 da Lei n- ?-.780, de
12 de julho de 1960, decreta:

Art. 10 Ficam criadas, no Quadro de
Pessoal - Part-e Permanente - do Ministério da Marinha. as segutntes funções gratificadas, previstas no Regimento Interno da Diretoria elo Armamento da Marinha:
1 Secretário do Diretor, símbolo 9.F
1 Encarregado do Pessoal CIvil, simbolo 4.F
1 Encarregado da Secretaria, símbolo 5.F
1 Encarregado da Biblioteca Técnica,
símbolo 4.F.
Art. 20 A atual função gratificada de
Chefe da Secretaria, símbolo 5.F, da.
Diretoria do Armamento da Marinha,

OUTUBRO DE

DE

31 DE

1972

Retifica decreto de aproveitamento, (lO
Quadro de Pessoal do Ministério da
Marinha, de disponível pertencente
ao Instituto Nacional de Previdência
Social, e dá outras providências.

o Presidente da República, usando
das atrrbuiçóes que lhe contere o artigo 81, item III, da Constituição e
tendo em vista o que consta da Exposição de Motivos ns 878, de 2 08 outubro de 1972, do Departamento Administrativo do Pessoal Civil, decreta:
Art. 10 Fica retificado o Decreto de
15 de setembro de 1972, publicado no
Diário Oficial de 18 seguinte, que
aproveitou no cargo de Técnico de Administração, código AF-601.20.A, do
Quadro de Pessoal - Parte Permanente - do Ministério da Marinha, Tereza
Drestchinsky, para considerá-la disponível do Quadro de Pessoal do Insbltuto Nacional de Previdência Social e
não como constou daquele ato, mantido o regime jurídico da funcionácía..
Art. 20 O disposto neste Decreto não
homologa situação que, em virtude de
sindicância, inquérito administrativo
ou revisão de enquadramento, venha a
ser considerada nula, ilegal ou centrá..
ria a normas administrativas vigentes.
Art. 30 O órgão de pessoal do Instituto Nacional de Previdência Social re-

.Afros

DO PODER EXECUTIVO

meteTá ao do Ministério da Marinha,
no prazo de 30 (trinta) dias, contados
da. vigência deste Decreto, ?S assentamentos funcionais da servidora mencionada no artigo 1°.
Art. 4° Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasilia 31 de outubro de 1972;
1510 da' Independência e 84° da
República.
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forma do disposto no artigo 10 do Decreto-lei n- 3.365, de 21 de junho de
1941.

ATt. 4° O presente Decreto entrará
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 31 de outubro de 1972;
151° da Independência e ~4° da
República.
EMíLIO G. MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

EMÍLIO G. MÉDICI

Adalberto de Barros Nunes

DECRETO N° 71.288 - DE 31
OUTUBRO DE 1972

DECRETO N° 71. 289 - DE 31
OUTUBRO DE 1972
DE

Declara de utilidade pública, para de·
sapropriação, imóvel situado na Fazenda Bodocongo - bairro Casa de
pedra, Campina Grande, Estado da
Paraíba.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
81, item IH, da Constituição, decreta:
Art. 1° E' declarado de utilidade pública, para fins de desapropriação. nos
termos do Decreto-lei número 3.365, de
21 de junho de 1941, o imóvel situado
na Fazenda Bodocongó, de propriedade
de Raimundo Viana de Macêdo, no
bairro da Casa de Pedra, cidade de
Campina Grande, Estado da Paraíba,
definido por um quadrilátero regular,
medindo 120 m (cento e vinte metros)
de frente. por 200 m (duzentos metros)
de fundo, com uma área total de .....
24.000 m2 (vinte e quatro mil metros
quadrados), conforme a planta e ') valor constantes do Proc-esso M.M.m. número 819.178-72.
Art. 2° O terreno a que se refere o
artigo anterior destina-se ao Departamento Nacional da Produção Mineral
do Ministério das Minas e Energia, onde se encontra instalada a . . esidêncía
do 4° Distrito - Nordeste sediado em
Campina Grande.
Art. 3° Fica o Ministério das Minas e
Energia autorizado a promover a efetivação da presente desaproprlaçâo na

DE

Prorroga o prazo a que se refere o artigo 6° do Decreto n° 65.237, de 26
de setembro àe 1969.

O Presidente da República. no uso
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, decreta:

Art. 1° Fica prorrogado, até 31 de
março de 1973, o prazo. a que se refere
o artigo 6° do Decreto n'' 65.237, de 26
de setembro de 1969.
Art. 2° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 31 de outubro de 1972;
151° da Independência e 84° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior
José Costa Cavalcanti

DECRETO N° 71.290 - DE 31
OUTUBRO DE 1972

DE

Prorroga o prazo a oue se refere o artigo 4°, do Decreto n° 70.408, de 14 de
abril de 1972.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
81. item IH, da Constituição, decreta:
Art. 1° E' prorrogado por mais trinta dias o prazo estabelecido no artigo
4° do Decreto n'' 70.408, de 14 de abril
de 1972, alterado pelo Decreto ns 71.108,
de 14 de setembro de 1972, para que o
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Grupo de Trabalho Incumbido de estudar a adequação da 'Indústria de Re-

paração Naval às necessidades das empresas de na vegação possa apresentar
suas conclusões.
ATt. 2° Este Decreto entrara em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 31 de outubro de 1972;
1510 da Independência
República.

e

84"

da

Art. 4° Revogam-se as díspoaíçôes
em.contrárío.
Brasília, 31 de outubro de 1972;
151° da Independência e 84° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Conrucío Pamplona

.JECRETO Nº 71.292 - DE 1
NOVEMBRO DE 1972

DE

EMÍLIO G. MÉDICI

Mário David Andreazza

DECRETO Na 71. 291 -

DE

31

DE

Autoriza o nmcununnenio da Famlldaãe de Ciências e Letme 'Padre
Anchieta", mantida pe14 Associação
"Paàre Anchieta" de tõnsmo, JUrIdiai - SP.

OUTUBRO DE 1972

Atribui competência ao Ministro da
Educação e Cultura para designar

Reitor ou Diretor "pro tem-pore" de
instituições de ensino, nas condições
que menciona.

o

Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o artigo
81, item V, da Constituição, decreta:
Art. 1° Além dos casos previstos nos
artigos 48, da Lei n- 5.540, de 28 de novembro de 1968, e 14, § 2°, do Decretolei n- 464, de 11 de fevereiro de 1969.
poderá o Ministro da Educação e Cultura designar Reitor ou Diretor "pro
tempere", para as instituições de ensino superior mantidas pela União, -quando, por qualquer motivo, estiverem vagos os cargos respectivos não
havendo substituto legal, nem condições para provimento regular imediato.
Art. 2° O mandato dos Reitores OL1
Diretores "pro tempere", de que trata
o artigo anterior, se estenderá pelo
prazo necessário à investidura regular
dos dirigentes nomeados em caráter
permanente .
Art. 3° Este Decreto entrara em vigor na data de sua publi-cação, aplícando-se às instituições de ensino superior
que, nessa data, estiverem nas condições previstas no artigo 1°.

o e-residente da Repúb'ica, usando
das atribuições que lhe contere o artigo at, item III, da Constrtuçiào, de
acordo com O artigo 47 da Leí numero 5.540, de 28 de novembro de
1968, alterado pelo Decrete-lei número 842, de 9 de setembro de 1969, e
tende em vista o que consta co Processo nv CFE-477-72 do Ministério da
Educação e Cultura, decreta.
Art. 1º Fica autorizado ,\ tur-cíonamento da Faculdade de CIências e
Letras" "Padre Anchieta' com os
cursos de Ciências e Letrasnc..ntida
pela Assoctacão "Padre Auchteta" de
Easíno com sede na cícec-, de Jundíaí - Estado de São Paulo.
.\rt. 2(l Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em cor.trárío.
Brasília, 1 de novembro de 1972:
1519 da Independência e 84\
da
República.
EMíLIO

G.

MÉDICI

f."onjitcio Pam/písmà

DECRETO W' 71. 293 - DE 1
NOVEMBRO m: 19·1~

DE

Autoriza o funcionamento do Instituto
Superwr de Estudos Socuus "Clovis Beoiíucqua",

o Presidente da Repúnnca usando
das atribuições que lhe confei e c ar-
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tig\.. 81, item TIl, da Cons'atutçâo, de
acordo com o artigo 47, da Lei número 5.540, de 28 de novembro de
1968, alterado pelo Decrerc-Ie' número 84~, de 9 de setembro df. ·,$<69, e
tendo em vista o que consta oc Processo nc 251.672-71 do Ml:.,:stêrio da
Educação e Cultura, decreta:
Art. 19 Fica autorizado o funcionamérito do Instituto Superior De Estudos Sociais "Clovis Bevt'àcqua' com
os cursos de Ciências Con-eoeis e de
Administração, mantido pela Socie .
DECRETO N.O 71.294, -

dade Madeira de Ley-Somjey, com
sede na cidade do RiQ de .Janeírc. Estado da Guanabara.
A: t. 29 Este Decreto entrara em vigor na data d, sua pubhcseêo revogadas as dlspcsiçôes em -ootráno.
Brasília, 1 de novembro de. 1972;
1519 da Independência 3 845 da
República .
EMÍLIO

G.

M:ÉDICI

Confúcio pamplona
DE

1 DE NOVEMBRO DE 1972

Abre ao Mmietéric da Agricultura o crédito suplementar de Cr$ 44.136.400,00,
para retorço de dotações consiçncuiae no vigente Orçamento.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81. item In, da Constituição, e da autorização contida no artigo 6.°,
da Lei número 5.754, de 3 .te dezembro de 1971, decreta:
Art. 1.0 Fica aberto ao Ministério da Agricultura, em favor das diversas Unidades Orçamentárias, o crédito suplementar no valor de
.
Cr$ 44 1:36.400,00 (quarenta e quatro milhões, cent-o e trinta e seis mil,
quatrocent-os cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias consignadas
ao suoanexo 13.00, a saber:
c-s 100
1.3.00 - MINIST"E:RIO DA AGRICULTURA
13.01 - Gabinete do Ministro
1301.0104.2001 - Assessoria Ministerial
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas
, .
250.000
02 - Despesas Variáveis
' .
80000
3.2.3.3 - Salário-Família
..
16.200
13.02 - Secretaria-Geral
13112. 0108.2010 - Coordenação e Planejamento setorial
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - Vencimentos e vantagens Fixas
.
107.UOO
02 - Despesas Variáveis
'
.
90.000
3.2.3.3 - Salártc-Famílía ...........................•
1O.UOO
13.03 - Secretaria-Geral Entidades Supervisionadas
1303.0201.2012 - Atividade a Cargo da Superintendência
Nacional do Abastecimento - SUNAB
3.2.7.2 - Entidades Federais
01 - Pessoal
.
6.073.7UU
06 - Baiano-Família
.
317.1:\00
1303.0201.2013 - Atividade a Cargo da Superintendência do
Desenvolvimento da Pesca - SUDEPE
3.2.7.2 - Entidades Federais
04 - Ina tívos
.
400.000
06 - Satárto-Famiha
..
150.0UO
U103.0501.2016 - Atrvrdade a Cargo do Instituto Nacional de
Cotou iaação e Reforma Agrária - INCRA
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3.2.7.2 -

01 04
05
06
07
1303.1401 2018
3.2.7.2

04
06
13.04
1304.0107.2019
3.1.1.1

ExECUTIVO

Entidades Federais

Pessoal

01 - Vencimentos e Vantagens Fixas
02
3.2.3.3
13.05
1305.0809.2020

.

- Inativos
.
- Pensionistas
.
- Salário-Família ............................•
- Contribuição de Prevídêncía Social
.
- Atividade a Cargo do Instituto Brasileiro
do Desenvolvimento Florestal - IBDF
- Entidades Federais
- Inativos
.
- Salário-Família
.
- Inspetoria Geral de Finanças
- Coordenação e Contrôle Financeiro
- Pessoal Civil

.

3.1.1.1
01
02
3.2.3.3

- Despesas Variáveis
.
- Salário-Familia
.
- Dívísãc de Segurança e Informações
- Assessoria Relacionada à Segurança Nacional
- Pessoal Civil
- Vencimentos e Vantagens Fixas
.
.
- Despesas Variáveis
- Salário~Família
.

13.06
306.0101.2021
3.1.1.1
01
3.2.3.3
13.07

- Departamento de Administração
- Coordenação dos Serviços Administrativos
- Pessoal Civil
.
- vencimentos e Vantagens Fixas
- Satárfo-Farrülía
.
- Departamento Nacional da Prcduçào Animal

Coordenação dos Programas Ligados à
Produção Animal
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas
.
02 - Despesas Variáveis
.
3.2.3.3 - Salário-Familia
.
13.08 - Departamento Nacional de Pesquisa Agropecuária

5.362.0UO
224.UUO

4.000
312.bUO

1. 719.900

600.000
350.000

215.000
30.000
13.900

75.000
12.100
1.000

c-s r.oo

1. 000.000
500.000

1307.0201..2029 -

1308.0201.2034 3.1.1.1 01 02 -

3.2.3.3
13.09
1309.0201.2044
3.1.1.1

-

02 -

13.10 131G.0201.2049 3.1.1.1 01 02 3.2.3.3 13.11 -

Coordenação dos Proramas Ligados à Pesquisa e Experimentação
Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas
.
Despesas Variáveis
.
Salário-Família
,
.
Departamento Nacional de Produção Vegetal
Coordenação da Produção Vegetal
Pessoal Civil
Despesas Variáveis
,
,
.
Departamento Nacional de
Engenharia
Rural
Coordenação dos Programas Ligados à Engenharia
Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas
.
Despesas Variáveis
.
Salário-Família .•.... ,
.
Departamento Nacional de Serviços de Comercialização

156.400
60.000
23.UUO

250.000
20.000
13.200

50.800

160.000
10.000
10.000
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crs
1211.0201.2001 3.1.1.1 02 ~
13.12 1212.0201.2054 ~
3.1.1.1
01
02
3.2.3.3
13.13
1:U:l.0201.2055

-

3.1.1.1
01
02
:3.:::.3.3
13.14
1314.0201.2061

-

3.1. 1.1 02 13.15 1315. U201. 206~ -

3.1.1.1 01
02
13.16
12.16.02U t.2077
3.1.1.1
01
02
::1-2.3.3
13.17
1317.0201 .2088

-

3.1.1.1
01
02
3.2.3.3
13.18
13!t. 0201.2101

-

3.1.1.1
01
02
3.2.3.3
13.19
13Hl.0201.2114

-

. 3 .1.1.1 ~
01 :02 ~
3.2.3.3 13.20 -

Coordenação e Fiscalização dos Serviços
Auxiliares de Comercialização
Pessoal Civil
Despesas Variáveis .......................•
Departamento Nacional de Meteorologia
Coordenação de Pesquisas
Climatológicas
e Meteorológicas
Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas
.
Despesas Variáveis
.
Salárro-Famílía
.
Diretoria do Território do Amapá
Coordenação e Fiscalização de
Planos e
Projetos
Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas
.
Despesas Variáveis
.
Salário-Família
.
DIretoria do Território de Roraima
Coordenação e Fiscalização de
Planos e
Projetos
Pessoa] Civil
Despesas Variáveis
.
Diretoria do Território de Rondônia
Coordenação e Fiscalização de
Planos e
Projetos
Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas
;
.
Despesas Variáveis
.
Diretoraa Estadual do Acre
Coordenação e Fiscalização
de Planos e
Projetos
Pessoal Civil
vencimentos e Vantagens Fixas
.
Despesas Variáveis
.
Salário-Família
..
Diretoria Estadual de Alagoas
Coordenação e Fiscalização de
Planos e
Projetos
Pessoa) Civil
vencimentos e Vantagens Fixas
.
Despeseas Variáveis
.
gatàrro-Pamnía
.
Diretoria Estadual do Amazonas
Coordenação e Fiscalização de
Planos e
Projetos
Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas
.
Despesas Variáveis
.
Saràrio-Parmha
.
Diretoria Estadual da Bahia
Coordenação e Fiscalização de Planos e
Projetos
Pessoal Civil
Vencimentos 'e Vantagens Fixas
.
Despesas Variáveis .......................•.
Salário-Família
.
DIretoria Estadual do Ceará

1,00

50.000

63.000
5.000
4.000

100.000
14.900
40.000

23.800

44.100
10.000

95.000
10.000
10.000

600.000
22.000
120.000

500.000
30.000
140.000

760.000
31.500
30.000
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Coordenação e Fiscalização
Projetos
Pessoal Civil

c-s

de

Planos e

Vencimentos e Vantagens Fixas

.

Despesas Variáveis
Salário-Família
Contribuição de Previdência Social
Diretoria Estadual do Espírtto Santo
Coordenação e Fiscalização de
Planos

.
.
.

02
3.2.3.3
3.2.5.0
13.21
1321.0201.2140

-

3.1.1.1
01
02
3.2.3 .3
13.22
1322.0201.2151

- Pessoal Civil
- Vencimentos e Vantagens Fixas
- Despesas Variáveis
- Salário-Famina
- Diretoria Estadual de Goiás
- Coordenação e Fiscalização de

Projetos

1,00

920.000
63.800

reo.uuo
4.000

e

.
.
.

351. 000
24.200
55.UUO

Planos e

Projetos
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas
02 - Despesas Variáveis
3.2.3.3 - Salárío-Famüía
13.23 - Diretoria Estadual da Guanabara
1323.0201.2163 -

Coordenação e Fiscalização de
Projetos
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas
3.2.3.3 - Salàrto-Famtlía
13.24 - DIretoria Estadual do Maranhão

.
.
.

600.000
40.000
108.UUO

Planos e

.

Coordenação e Fiscalização de
Planos e
Projetos
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas
.
.
02 - Despesas Variáveis
3.2.3.3 - Salário-Familia
.
13.25 - Diretoria Estadual de Mato Grossc
1325.0201.2186 - Coordenação e Fiscalização de Planos e
Projetos
3.1.1.1 - Pessoal Civil
.
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas
.
02 - Despesas Variáveis
3.2.3.3 - Salário-Família
.
13.26 - Diretoria Estadual de Minas Gerais
1326.0201.2199 - Coordenação e Fiscalização de Planos e
Projetos
3.1.1.1 - Pessoal Civil
.
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas
.
02 - Despesas Variáveis
3.2.3.3 - Sararto-Famílía
.
132f.i.0201.2214 - Coordenação e Supervisao das Atividades co
Ministério da Agricultura, na 3.a Região
3.1.1.1 - Pessoal Civil
02 - Despesas Variáveis ......................••
13.27 - Diretoria Estadual do Pará
1327.0201.2214 - Coordenação e Fiscalização de Planos e
Projetos

2.100.000
25.UOO

1324.0201.2173 -

500.000
10.000
250.000

336.300
12.000
1BO.OUO

860.000
2;.000
1.150.0UO

20.000

Afros
3.1.1.1 U1 -
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12'1

Pessoal Civil

vencimentos e Vantagens Fixas

.

U2 - Despesas Variáveis
.
:3.2.3 .3 .,...- Salário- Família
.
132'?. 0201 2227 - Coordenação e Supervisão das AtiVtdades do
Ministério da Ag~icu1tura, na 1." Regtâo
3.1.1.1 - Pessoal ctvn

02
1;:1.28
1328.02U1 2:2.27

:3 .1.1. 1
Ui
02

3.2 3.3 13.29 1329.0201.2240
3.1.1.1
01 02 -

3.2.3.3 13.30 1330 0201 2253 3 1.1.1
01
02
3.2.3.3
1330 020).2268

-

....:....

3.1.1.1 02 -

13.31
1331.02G1.2268 3.1.1.1 01 02 -

3.2.3.3 3.2.5.0 13.32 -1n2. 02úl .2281 -

3.1.1.1 01 02 -

3.2.3.3 13.33 1333.020J .2294 3.1.1.1 -

Dl 02 -

3.2.3.3 12.34 -

Despesas Variáveis
.
Diretoria Estadual da Paraíba
Coordenação e Fiscalização
de Planos e
Projetos
Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Ftxas ..........••
Despesas Variáveis
.
,~- 'ária-Família
.
Diretoria Estadual do Paraná
Coordenação e Fiscalização de Planos e
Projetos
Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas
.
Despesas Variáveis
.
Salário-Família
.
Diretoria Estadual de Pernambuco
Coordenação e Fiscalização de Planos e
Projetos
Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas
.
Despesas Variáveis
.
Salárío-Farrrilía ........................•...
Coordenação e Bupervísão das Atividades do
Ministério da Agricultura, na 2. a Região
Pessoal Civil
Despesas Variáveis
.
Diretoria Estadual do Píaui
Coordenação e Píscaüzaçáo de Planos e
Projetos
Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas
.
Despesas Variáveis
.
Salário-Família
.
Contribuição de Previdência Social
.
Diretoria Estadual do Rio de Janeiro
Coordenação e Fiscalização de Planos e
Projetos
Pessoal Civil
Vencimentos e vantagens Fixas
.
Despesas Variáveis
.
Salário-Familia
.
Diretoria Estadual do Rio Grande do Norte
Coordenação e Fiscalização de
Planos e
Projetos
Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas
.
Despesas Variáveis
.
Salário-Família
.
Diretoria Estadual do Rio Grande do Sul

900.000
.80.000
340.000

20.000

570.000
25 \:IUO
14::l.UUO

1. 165.000
!::l.SUU

95.700

2.200.000
20.UOU
'196.000

20.000

414.000
27.600
230.UUO

2.500

2.731.000

19.000
390.0UO

386.000
18.000
110.UUO
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Coordenação e Píscalíazção

1331.0201.2307

de

Planos e

Projetos

3.1.1.1 -

01 02
3.2.3.3
13.35
1335.0201.2321

-

Pessoal Civil

Vencimentos e Vantagens Fixas

.

Despesas Variáveis
.
Salário-Família .......•.•..................
Diretoria Estadual de Santa Catarina
Coordenação e Píscalizaçâo
de
Planos e

1.500.000
37.000
200.000

Projetos

3.1.1.1 -

01 02 -

Pessoal Civil

Vencimentos e Vantagens Fíxas
Despesas variáveis

.
.

3.?.3.3 13~5.02(>1.2332 -

Salário-Família
.
Coordenação e Supervisão das Atividades do
Ministério da Agricultura, na 4.'" Região
3.1.1.1 - Pessoal Civil
02 - Despesas Variáveis
.
13.36 ~ Diretoria Estadual de São Paulo
1336.0201.2332 ~ Coordenação e Fiscalização de Planos e
Projetos
3.1.1.1 ~ Pessoal Civil
.
01 ~ Vencimentos e Vantagens Fixas
.
02 - Despesas Variáveis
3.2.3.3 - Salárto-Famíüa
.
13.37 ~ Diretoria Estadual de Sergipe

Coordenação e Fiscalização de Planos e
Projetos
3 1.1.1 ~ Pessoal Civil
; .
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas
.
02 ~ Despesas Variáveis
3.2.3.3 - Salário-Família
.
13.38 - Estação Experimental do Distrito Federal
1338.0201.2356 - Coordenação e Ffscaltzação de
Planos e
Projetos
3.1.1.1 - Pessoal Civil
.
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas
..
02 - Despesas Variáveis
3.2.3.3 - Salário-Família
.

no.ooo
36.5UO
108.000

20.000

827.200
14.800

95.UUO

1337.0201.2343 -

500.000
14.000
95.000

54.000
4.300

13.0UO
44.136.400

TOTAL

Art. 2.° Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão
de anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas no VIgente Orçamento ao subanexo 28.00, a saber:
crs 1.00
. 28.00 ~ ENCARGOS GERAIS DA UNIAO
28.02 - Recursos sob a Supervisão do Ministério do
Planejamento e Coordenação Geral
Atividade - 28.02.1800.2003
3.2.6. O - Reserva de Contingência
.
44.136.400
TOTAL

.

44.136.400

Art. 3.° O presente crédito, nos Orçamentos próprios da superintendência Nacional do Abastecimento - SUNAB. do Instituto Nacional de
Colomzaçãc e Reforma Agrária - INCRA. do Instituto Brasileiro do Deaenvolvrmento Florestal - IBDF, e da superintendência do Desenvolvimento
da Pesca - SUDEPE, obedecerá à seguinte programação:

A!ros

53.00 -

12.

DO PODER EXECUnVO

MINIST,;:RlO DA AGRICULTURA -

Entldades Supervisionadas
a) Suplementação
53.01 - Superintendência Nacional do Abastecimento - SUNAB
5301.0201.2001 - Promoção e Controle do Abastecimento
6.391.500
53.02 - Superintendência do Desenvolvimento
da
Pesca - SUDEPE
5302. 0211! .2001 - Coordenação da Política da Pesca
550.000
53.03 - Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária ~ INCRA
.5303.0501.2001 - Coordenação da Política de Desenvolvimento
e Reforma Agrária
7.622.400
53.04 - Instituto Brasileiro do Desenvolvimento
Florestal - IBDF
5:l04.1401,2001 - Coordenação da Pol1tica de Desenvolvimento
Florestal
950.000
Art. 4.° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em ccntrárro .

Brasília, 1 de novembro de

Repúohca ,

1972; 151.° da Independência e 84.° da

EMÍLIO G. MÉDrcI

Antõnio Delfim Netto
L. F. Cirne Vma
João Paulo dos Reis Velloso

DECRETO N° 71. 295 -

DE

1

DE NOVEMBRO DE

1972

Retifica o Decreto nO 71.181, de 2 de outubro de 1972, que abre ao Mmistério dos Transportes: em favor da Secretaria-Geral - Entidades
Supervisionadas, o crédito suplementar de era 41.687.000,00.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
artigo 81, item IH, da Constituição, decreta:

o

Art. 1° Fica retificado, na forma abaixo, o artigo terceiro, item b, do
Decreto n° 71.181, de 2 de outubro de 1972, que abre ao Ministério dos
Transportes, em favor de Secretaria-Geral - Entidades Supervisionadas, o
credito suplementar de Cr$ 41.687.000,00 (quarenta e um milhões, seiscentos e oitenta e sete mil cruzeiros):
Cr$ 1,00

Projeto -

Onde se lê:
b) Cancelando
6704.1604.1508
Leia-se:

Cr$ 1,00
Projeto - 6704.1604.1508
.
31.287.000
Art. 2° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 1 de novembro de 1972; 151° da Independência e 84" da
Repúblíca .

EMÍLIO G. MÉDICI

Antonio Delfim Netto
Mário David Andreazza
João Paulo dos ReiS Velloso
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DECRETO N° 71. 296 -

DE

ExECUTIVO

1

DE NOVEMBRO DE

1972

Retifica o Decreto n 9 71. 068, de 1 de setembro de 1972, que abre ao Ministérío dos Transportes - Entidades Supervzsionadas, em favor do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, o crédito suplementar
de Cr$ 359.006.000,00.

O Presidente da República, usando das atribuições que lhe confere o
artigo 81, item lII, da Constituição, decreta:
Art. 1° Fica retificado, na forma abaixo, o artigo segundo do Decreto
n- 71. 068, de 1<) de setembro de 1972, que abre ao Ministério dos Transportes - Entidades Supervisionadas, em favor do Departamento Nacional de
Estradas de Rodagem, o crédito suplementar de Cr$ 359.006.000,00 ~tre
zentos e cinqüenta e nova milhões e seis mil cruzeiros).
ces 1,00
Onde se lê:
Projeto - 6704.1604.1001
5.GOO.000
19.215.000
Projeto - 6704.1604.1116
28.624.000
Projeto - 6704.1604.1154
Projeto - 6704.1604.1278
500.000
238.217.000
Projeto - 6704.1604.1508
Leia-se:
Projeto - 6704.1601.1001
.
5.000.000
Projeto - 6704.1604.1116
.
25.000.000
3.000.000
Projeto - 6704.1604.1153
..
Projeto - 6704.1604.1154
.
28.524.000
4 715.000
Projeto - 6704.1604.1277
.
500.000
Projeto - 6704.1604.1278
.
224.717.000
Projeto - 6704.1604 1508
.
Art. 2° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 1 de novembro de 1972; 151° da Independência e 84° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

A ntônio Delfim Netto
Mário David Andreazza
João Paulo dos Reis Velloso

DECRETO N° 71.297 -

DE

1

DE NOVEMBRO DE

1972

Abre ao Ministério dOR Transportes, em favor da Secretaria-Geral - Entidades superoísiononos, o crédito suplementar de Cr$ 2.122.820,00,
para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item IH, da Constituição, e da autorização contida no artigo 6°
da Lei n'' 5.754, de 3 de dezembro de 1971, decreta:
Art. 1° Fica aberto ao Ministério dos Transportes, em favor da Secretaria-Geral - Entidades Supervisionadas, o crédito suplementar no valor
de Cr$ 2.122.820,00 (dois milhões, cento e vinte e dois mil, oitocentos e
vinte cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias consignadas ao
subanexo 27.00, a saber:
Cr$ 1,00
27.00 - MIN1SnlRIO DOS TRANSPORTES
27.03 - Secretaria-Geral - Entidades Supervisionadas
2703.0307.2005 - Atividade a Cargo do Departamento Nacional de Estradas de Ferro
3.2.7.2 - Entidades Federais
04 - Inativos ...........................••.....
195.000
06 - Salário-Família
........................•.
9.800

Arros
2703.1605.2011 3.2.7.2 01 06 07 -
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Atividades a Cargo do Departamento Nacional de Estradas de Ferro
Entidades Federais
Pessoal ..................................•
Salário-Família
.
Contribuições de Previdência Social
.
TOTAL

1. 720.020
148.000

-2.122.820
-50.000

Art. 2° Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão de
anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigente Orçamento ao subanexo 28.00, a saber:
28.00 -

Cr$ 1,00

ENCARGOS GERAIS DA UNIÃO

28.02 -

Recursos sob Supervisão do Ministério do
Planejamento e Coordenação Geral
Atividade - 2802.1800.2003
3.2.6.0 - Reserva de Contingência..................
2.122.820
Art. 3° O presente crédito, no Orçamento Próprio do Departamento
Nacional de Estradas de Ferro, obedeceria seguinte programação:
Cr$ 1,00
67.00 -

MINISTÉlRIO DOS

TRANSPORTES

Entidades Supervisionadas
67.03 - Departamento Nacional de Estradas de
Ferro
6703.0307.2001 - Pagamento de Inativos
.
6703.1605.2002 - Supervisão e Coordenação das Construções
Ferroviárias
..
.
TOTAL

204.800
I. 918. 020

2.122.820

Art. 4° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 1 de novembro de 1972; 151" da Independência e 84° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio Delfim Netto
Mano David Andreazza
J oôo Paulo dos Reis Velloso

DECRETO N° 71.":98 -

DE

1

DE NOVEMBRO DE

1972

Retifica O Decreto -n» 71.153, de 26 de setembro de 1972, que abre ao Ministério das Minas e Energia, em favor de diversas unidades orÇamentariae, o crédito suplementar de Cr$ 2.414.100,00, para reforço de dotacoes conslgnaaas no vigente orçamento.

O Presidente da República, usando das atribuições que lhe confere o
artigo 81, item lU, da Constituição, decreta:
Art. 1° Ficam retificados, na forma abaixo, os artigos 1° e 2°, do Decreto no 71.153, de 26 de setembro de 1972, que abre ao Ministério das Minas e Energia, o crédito suplementar de. cr$ 2.414.100,00 (dois milhões,
quatrocentos e quatorze mil e cem cruzcíros) .
No artigo 1°,
Onde se lê:
2201,0104.2001 - Assessoria Ministerial
3.1. 3. 2 _ Outros Serviços de 'terceiros
Leia-se:

crs

1,00

150.000
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2201.0104.2001 3.1.3.2 3.1.4.0 -

Assessoria Ministerial
outros Serviços de Terceiros........ ......
Encargos Diversos.
No artigo 2?,
0.0

•••••••••••••••••••

'.

150.000
60.000

Onde se .lê:

Atividade 3.1.4.0 3.1.1.101 -

60.000

Material Permanente......................

121.000
40.500

- 2208:1401.2017
- Pessoal Civil
- Despesas Variáveis •.......................
- 2208.1406.1027'
- outros Serviços de Terceiros

551.400

4.1.4.0 Atividade
3.1.1.1
02
Projeto
3.1.3.2

2205;0809.2012
Encargos Diversos
Pessoal Civil
venotmentoa e Vantagens Fixas

335.000

Leia-se:
Atividade 3.1.1.1 01- 4.1.4.0 Projeto 3.1.3.2 2209--

2205 0809.2012
Pessoa] Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas
121"800
Material Permanente......................
40.500
2208.1406.1027
outros Serviços de Terceiros
335.000
Departamento Nacional da Produção Mineral
AtivIdade - 2209.1401.2017
3.1.1.1 - Pessoal Civil
02 - Despesas Variáveis
551.400
Art. 2° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
"revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 1 de novembro de 1972; 151° da Independência e 84" da
República.
EMÍLIO G. MÉDIcr

Antônio' Delfim "Netto
Antônio Dias Leite Júnior
João Paulo" dos Reis"Velloso

DECRETO N° 71.299 -

DE

1

DE NOVEMBRO DE

1972

Abre à Presidência da República, em favor da Consultoria Geral da República, o crédito suplementar de Cr$ 66.700,00, para reforço de datações
consignadas no vigente Orçamento.
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item lII, da Constttuícão, e da autorizacão contida no artigo 6.°,
da Lei n« 5.754, de '3"de dezembro' de 1971, decreta:
Art. 1° Fica aberto à presidência da República, em favor da Consultoria Geral da República, o crédito suplementar no valor de Cr$ B6. '700,00
(sessenta e seis .mü e setecentos cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias consignadas ao subanexo 11.00, a saber:

11. 00 -

Cr$ 1.00
PRESIDllNCIA DA REPÚBLICA

. 11.09 ----: Consultoria Geral da República
1109.0104.2001 - Aaséssoría ,Jurídica à Presidência da República"
3.1.1.1 .....:.- Pessoal 'Civil
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas
.
02 - Despesas Variáveis
,;
.
3.2.3.3 - Salárto-Família
.

TOTAL

46.000
20.000
'700
66.700
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Art. 2° Os recursos necessários à execução 'deste Decreto decorrerão
de anulação parcial de dotação orçamentária consignada no vigente Orçamento ao eubanexo 28.00, a saber:
c-s 1,00
28.00 - ENCARGOS GERAIS DA UNIAO
2'802 - Recursos sob Supervisão do Ministério do
Planejamento e Coordenação Geral
Atividade - 2802.1800.2003
3.2.6. O - Reserva de Contingência
.
66.700
Art. 3° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 1 de novembro de 1972; 151° da Independência e 84" da
República.
EMíLIO G. MÉDIcr
Antônio Delfim Netto
João Paulo dos Reis Velloso

DECRETO N° 71.300 -

DE 1 DE NOVEMBRO DE 1972

Abre ao Supremo Tribunal Federal, o crédito suplementar de Cr$ 400.000,00,
para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item IlI, da Constituição, e da autorização contida no artigo 6°,
da Lei nv 5.754, de 3 de dezembro de 1971, decreta:
Art. 10 Fica aberto ao Supremo Tribunal Federal o crédito suplementar no valor de Cr$ 400.000,00 (quatrocentos mil cruzeiros), para retorço
de dotações orçamentárias consignadas ao subanexo 04.00, a saber:
crs 1,00
04.00 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
0400.0106.2001 - Processamento de Causas em Instância Superior
3.1.1.1 - Pessoal Civil
200.000
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas
.
200.000
02 - Despesas Variáveis .............•..........
TOTAL

4CO.000

Art. 2° Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão de
anulação parcial de dotação orçamentária consignada no vigente Orçamento ao subanexo 04.00, a saber:
crs 1,00
04.00 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
Atividade - 0400.0307.2002
400.000
3.2.3.1 - Inativos
.
Art. 3° Este Decreto entrará em vigor na data de sua pubhcaçãc,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 1 de novembro de 1972; 151° da Independência e 84° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI
Alfredo Buzaid
Antônio Delfim Netto
João Paulo dos Reis Velloso
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DO

1

DE

DECRETO N9 71.301 -

DE

PODER

NOVEMBRO DE 1972

Autoriza o funcionamento da Faculdade de Educação e Ciências Humanas "Prot, Laerte de Carvalho".
em Santos, Estado de São Paulo.

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

acordo com o artigo 47, da Lei número 5.540, de 28 de novembro de
1968, alterado pelo Decreto-lei númeIO 842, de 9 de setembro de 1969, e

EXECUTIVO

culdade de Filosofia, Ciências e Letras "Barão de Mauá", mantida pela
Associação Ribeírão-Pretana de Educação, com sede na cidade de Ribeirao Freto, Estado de São Paulo.
Art. 2" Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 1 de novembro de 1972;
da Independência e 84" da
República.

1510

EMÍLIO G. MÉDICI

coruúcio Pamplona

tendo em vista o que consta do Processo n- 236.261-72, do Ministério da

Educação e Cultura, decreta:

Art. 1° Fica autorizado o funcionamento à Faculdade de Educação e

Ciências Humanas "Prof. Laerte de
Carvalho", com os cursos de Pedagogia e Estudos Sociais, mantida pelo
Centro de Estudos Universitários
Bandeirante - CEUBAN. com sede na
cidade de Santos, Estado de São Pau-

lo.

Art. 2° Este Decreto entrará. em vígor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 1 de novembro de 1972;
e 84° da

151° da Independência
República.
EMÍLIO G.

MtDTCl

Confúcio Pammloua

DECRETO

NQ

71.302

NOVEMBRO DE

-

OE 1 DE

1972

Concede reconhecimento aos Cursos
de Letras (licenciatura plena) e
Ciências Sociais, da Faculdaete de
Filosofia, Ciências e Letras "Barão
de Mauá".

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artrgo 81, item IH, da Constituição, de
acordo com o artigo 47, da Lei número
5.540, de 28 de novembro de 1968, alterado pelo Decreto-lei n'' 842, de 9
de setembro de 1969, e tendo em vista o que consta do Processo n'' CFE
981-72 do Ministério da Educação e
Cultura, decreta:
Art. I" E' concedido reconhecímento aos Cursos de Letras (licenciatura
plena) e de Ciências Sociais, da FOI.·

DECRETO

N9 71.303 DE 1 DE
NOVEMBRO DE 1972

Concede reconhecimento co Curso de
Física. da Unioereiâaâe rio Vale do
Rio dos Sinos, no Rio Grande do
Sul.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe conrere
o
artigo 81, item IH, da Constituição,
de acordo com o artigo ~7 da Lei
no 5.540, de 28 de novembro de 1968,
alterado pelo Decreto-lei ,1'.' 842, ele
9 de setembro de 1969, ,~ tendo em
vista o que consta do Processo CFE
nv 920-72, do Ministério -Ia Educação
e Cultura, decreta:
Art. 19 E' concedido reconhectmento ao Curso de Física da Universidade do Vale do RIO dos Sinos, mantida
pela SOCIedade "Antonio Vieira", com
sede na cidade de São Leopoldo, Estado do Rio Grande do Sul.
Art. 29 Este Decreto entrará em
vigor na data ae sua ououcecão, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 1 de novembro de 1972;
da Independência e 849 da
República.
151Q

EMILIQ G. MEDICI
Cotitucío Pamp"lona

DECRETO N9 71.304 - DE 1
NOVEMBRO DE 1972

DE

Autoriza o funcionamento ao Curso
de pedagogia da Faculdaae de Fítoeotia de Campina Gran.de - PB.

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

A'XOs

artigo 81, Item III, da Constituição,
de acordo com o artigo 47 da Lei
nv 5.540, de 28 de novembro de 1968.
alterado pelo Decreto-lei nv 842, de
9 de setembro de 1969, e tendo em
vista o que vomita do Processo número 254.956-72, do Míntstérto da Educação e Cultura, decreta:
Art. 19 Fica autorizado o tuncionamento do Curso de Pedagogia da
Faculdade de Filosofia ue Campina
Grande, da Fundação Universidade
Regional do Nordeste,n:3.ntida pela
Prefeitura Municipal de Campina
Grande, Estado da Paraíba.
Art. 29 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasflta, 1 de novembro de 1972;
1519 da Independência e 84l,1 da
República.
EMíLIO G.

MEDICI

contucio Pampl.ona

DECRETO N9 71.305 -

DE 19 DE

NOVEMBRO DE 1972

Autoriza o funcionamento do Instituto Superior de Mococa, Estado de
São Paulo.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o
artigo 81, item IIT, da Constituição.
de acordo com o artigo 47 ia Lei
n9 5.540, de 28 de novembro de 1968,
alterado pelo Decreto-lei nv 842, de
9 de setembro de 1969, 'a tendo em
vista o que consta do Processo número 268.544-71 do Ministério da Educação e Cultura, decreta:
Art. 19 Fica autorizado o funcionamento do Instituto Superior de Mococa, com os cursos de Biblioteconomia e Documentação, Pec.agogia-licenciatura de 19 grau, para as habilitações de Administração Escolar e
Supervisão, mantida pela Fundação
de Ensino de Mococa. 'X)~ sede na
cidade de Mococa, Estado de São
.Paulo.
Art. 29 Este Decreto entrará em
'Vigor na data de sua punltcaçâo, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 1o de novembro de 1972;
1519 da Independência e 849 da
República.
EMíLIO G.

MEDICI

Conjúcio Pampl.ona
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DECRETO N° 71.306 -

DE 1° DE

NOVEMBRO DE 1972

Autoriza o Ministro da Fazenda a incorporar bens da União na sociedade de economia mista Telecomunicações Brasileiras S. A. .
TELEBRAS.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição, e
considerando o disposto na Lei número 5.792, de 11 de julho de 1972, deereta:
Art. 1° Fica o Ministro da Fazenda
autorizado a transferir, nos termos do
item I, do artigo 5°, da Lei n- 5.792,
de 11 de julho de 1972. para o patrimônio da Telecomunicações Brasileiras S. A. - TELEBRAS
,51%
(cinqüenta e um por cento) das ações
e a totalidade dos créditos que a
União tenha em empresas de serviços
públicos de telecomunicações, bem
como os créditos resultantes das aplicações do Fundo Nacional de Telecomunicações e outros bens oecessártos
ou úteis ao funcionamento da .....
TELEBRAS.
Art. 2° Fica o Ministro da Fazenda
autorizado a subscrever, em nome da
União, ações da TELEBRAS, no valor
correspondente às ações, créditos e
bens refertdos no artigo 1°.
Parágrafo único. As ações subscritas pela União serão ordinárias e nominativas, com direito a voto. e representadas por uma cautela única.
Art. 3° Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 1° de novembro de 1972;
151° da Independência e 84° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Antonio Delfim Netto
Hygino C. Corsetti

DECRETO N9 71.307 - DE 3 DE
NOVEMBRO DE 1972
Declara de utilidade pública as instituições que mencione,

O Presidente da República, no uso
da atribuição que lhe confere c artigo 81, item TIl, da Constituição, decreta:
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Art. 1Q. são declaradas de utilidade
pública nos termos do artigo tv, da

Lei nv 91, de 28 de agosto de 1935,

combinado com o artigo 1Q, do Regulamento aprovado pelo Decreto nc
50.517, de 2 de maio de 1961, as se-

guintes instituições:
MJ -

15.643-71 -

Assccíação Bal-

MJ -

11.485-72 -

Associação B;-

bina Fonseca, com sede em valença,
Estado do Rio de Janeiro;
tísta de Educação, com sede em Niter6i, Estado do Rio de Janeiro;
MJ -

62.448-71 -

Associação Be-

neficente "Grupo da Caridade", com
sede em São Paulo, Estado de Báo
Paulo;
MJ -

11.479-71 -

Associação Hos-

pitalar Bom Jesus. com sede em Conganhas. Estado de Minas Gerais;
MJ - 63.994-68 - Associação de
Pais e Amigos dos Excepcionais ....
(APAE), com sede em Passo Fundo,
Estado do Rio Grande do Sul;
MJ 05.286-71 - Associação de
Proteção e Assistência à :vIaternidade
e à Infância de Cachoeíro de Jtapemirim, com sede em Cachoeíro
de
Itapemírím, Estado do Espírito Santo;
MJ - 01. 602-71 - Ballet Brasileiro
da Bahia. com sede em Salvador, Estado da Bahia;
MJ - 57.976-72 - Câmara do Comércio Líbano- Brasileiro de São
Paulo, com sede em São Paulo, Estado
de São Paulo;
MJ - 54.228-71 - Colégio Normal
Nossa Senhora do Patrocímo, com
sede em Patrocícío, Estado de Minas
Gerais;
MJ - 65.560-70 - Colégio Sagrado
Coração de Jesus, com sede em Araguarí, Estado de Minas Gerais;
MJ - 59.932-71 - Externato São
José,' com sede em Fortaleza, Estado
do Ceará;
MJ - 10.964-72 - Fundação Nossa
Senhora do Patrocínio. com sede em
Araras, Estado de Sâo Paulo;
MJ - 37.437-70 - Associação Protetora do Hospital de Caridade BrasiUna Terra, com sede em Tupanciretã, Estado do Rio Grande do Sul;
MJ - 07.822-72 - Hospital Espirita
Dr , Adolfo Bezerra de Menezes, com
sede em Lins, Estado de Sâo Paulo;

MJ -

57.263-71 -

Hospital Santa

Luzia, com sede em Duartina, Estado
de São Paulo;
MJ - 30.792-69 - Associação de
Caridade Hospital São Sebastião, com
sede em Sabinópolis, Estado de Mmas
Gerais;
MJ - 37.559-70 - Irmandade da
Santa Casa de Ipaucu. como -edc em
Ipauçú, Estado de São Paulo;
MJ - 09.947-72 - Serviço
de
Obras Sociais de Taubaté - S.0.8.,
com sede em Taubaté, Estado de São
Paulo.
Art. 2Q. E' declarada d? IJfil1da(l~
pública, nos termos do artigo 29 "in
fine", de. Lei nc 91, de 28 de agosto
de 1935, combinado com o artigo 19
"in fine", do Regulamento aprovado
pelo Decreto 0 9 50.517, de 2 de maio
de 1961, a seguinte instituição:
MJ - 5'5.113-72 - Fundação Educacional e de Assistência Psiquiátrica
- FAEP. com sede em Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais.
Art. 39. Este Decreto entrará em
vigor na data de sua pubücaçâo, revogadas as disposições em contrário
Brasília, 3 de novembro de 1972;
1519 da Independência e 849 da
República.
EMÍr:.IO

G.

MÉDICI

Alfredo Buzaid

DEDRETO N9 71.308 - DE 3
NOVEM:BRO DE 1972

DE

Aprova o Regulamento da Diretoria
de Serviço Militar, do oeiartamento Geral do Pessoal do Mirusteno ào
Exército e dá outras providências.

o Presidente da República, usando
da atrrbuiçào que .he contere
aritem IH, do artigo RI, da Constituição, e de acordo com o artigo 46,
do Decreto-lei n? 200, de 25 de fevereiro de 1967, decreta:
Art. 1Q. Fica aprovado o Regulamento da Diretoria de Serviço Militar, do Departamento Geral do PeSsoal do Ministério do Exército. que
com este baixa.
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Art~ 2~.
Este Decreto entrará em
vigor na data de sua puoltcaçâo. revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 3 de novembro de 1972;
1519 da Independência e 84~ da
República.

'EMÍLIO G.

MÉDICI

Orlando Geisel

REGULAMENTO DA DIRETORIA
DE SERV"ÇO MILITAR (R-153)
CAPíTULO

I

Da Diretoria e suas finalidades

Art. 19.
A Diretoria de Serviço
Militar (DSM) é o órgão de Apoio
do Departamento Geral do Pessoal
(DGP) , incumbido de realizar as atividades normativo-técnicas relativas
à execução do recrutamento, da mobilização da reserva do Exército e da
identificação de pessoal.
Para o cumprimento de
Art. 29.
suas finalidades, compete à DSM:
1) orientar, coordenar e controlar
as atividades relacionadas com:
a) alistamento, recrutamento e licenciamento de pessoal;
b) direitos e deveres dos reservistas,
dispensados e isentos;
c) mobilização de pessoal;
d) identificação do pessoal elo Ministério do Exército e seus dependentes;
e) divisão territorial do pais, para
fins de recrutamento.
2) cooperar na preparação moral e
cívica dos brasileiros em idade de
prestação do Serviço Mihtar,
dos
reservistas, dos dispensados e dos isentos, para o cumprimento de seus deveres com o Serviço Militar;
3) baixar normas técnicas pertanentes às atividades de sua competência;
4) estudar
e elaborar propostas
de:
a)
programação das necessidades
de recursos financeiros para execução
de suas atividades;
b) emprego dos recursos do Fundo
do Serviço Militar postos a sua disposição;
C) planos, programas, instruções e
normas de execução das atividades do
Serviço Militar;
d) visitas e inspeções técnicas:

e) aperfeiçoamento da política, da
legislação, da administração e das
normas em vigor no campo de suas
atividades;
5) promover:
a) estudos, analises e pesquisas, lendo em vista o aprimoramento e a
racionalização de suas atividades;
t» intercâmbio com instituições,
públicas ou privadas, para aprimoramento das atividades de sua competência;
6) participar dos estudos doutrinários, normativos e de política administrativa determinados pelo Chefe do
nGP;

7) tratar dos assuntos de estatística referentes às SUM atividades.
CAPíTULO

II

Da Organização Geral

Art. 3~. A DSM compreende:
1) Direção;
2) Seções.
Art. 49. A Direção compreende:
1) Diretor;
2) Gabinete.
Art. 5~. As Seções denominam-se:
1) 11.\ Seção (S/1) Alistamento,
Recrutamento e Licenciamento.
2) 2l). Seção (S/2) - Pessoal da Reserva, Mobilização e Estatistica.
3) 31). Seção (8/3)
Identificação
do Pessoal.
4) 4?- Seção (8/4)
Recursos Finacelroa.
CApÍTULo

UI

Das Atribuições

Art. 6~. O Diretor de Serviço Militar é o responsável perante o Chefe
do DGP pelo cumprimento das finalidades da Diretoria.
Art 7~. Ao Diretor compete:
1) dirigir as atividades da Diretoria;
2) praticar os atos admltnstrs.t'voa
que lhe forem atribuídos pela legislação em vigor;
3) orientar e assistir as Organizações Militares quanto às atividades
de competência da Diretoría..
4) propor ao Chefe do DGF:
a) a expedição dos atos administra..
Uvas de interesse da Du-etorta que
não sejam de sua competência;
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b) arealízação de visitas e Inspeções
técnicas;
5) controlar a execução dos Planos
anuais de Convocação e de Licenciamento de conscritos.
Art. 89. Ao Gabinete compete:
1) tratar, junto ao Gabinete
do
DGP, dos assuntos referentes ao pessoal militar e civil, às informações,
segurança e relações públicas, ao material e aos serviços gerais, de interesse da Díretoría, observadas M normas do DGP e a orientação do Diretor;
2) executar os serviços de expediente, correspondência, protocolo e
arquivo;
3) organizar e manter atualizado o

Histórico da Diretoria;

4) controlar a carga do material
distribuído à Diretoria;
5) organizar, publicar e distribuir

os boletins da Diretoria;
6) elaborar relatórios e planos de
coleta de dados estatísticos pertinentes às atividades da Diretoria.
Art. 90 As Seções, genericamente,
compete:
1) estudar, propor as soluções administrativas e elaborar os expedientes
respectivos nos processos que lhes forem presentes pelo Diretor;
2) estudar
e elaborar propostas
de:
a) planos, programas e relatórios;
b) normas e publicações técnicas;
c) aperfeiçoamento da legislação e
das normas e procedimentos em vigor;
d) intercâmbio cultural e técnico
com órgãos publicas e privados ccngêneres;
e) padrões para avaliação do desempenho em seu setor;
3) acompanhar a evolução doutrinária dos assuntos de sua competência;
4) coletar, estudar e interpretar os
dados estatísticos relativos a suas
atividades.
Art. 10. À 1~ Seção (S/1)
Alistamento,
Recrutamento e Licenciamento compete:
1) elaborar e propor anteprojeto
de Plano Geral de Convocação na
parte referente ao Exército e de Plano
de Licenciamento e assistir no controle de sua execução;

2) controlar a distribUição dos certificados referentes ao Serviço Militar;
3) elaborar propostas de atualização
da dívísãc territorial do País para
fins de recrutamento.
Art. 11. A 2~ Seção (S/2) - Pessoal da Reserva, Mobilização e Estatística compete:
1) estudar as questões relativas aos
órgãos de formação de militares da reserva;
2) elaborar normas relativas a mobilização, con vocação e apresen taçâo
de pessoal da Reserva e exercicios respectivos;
3) estudar e elaborar expediente
sobre:
a) inclusão na reserva, transferência para outra Força e inclusão, permanência e exclusão do serviço
de
pessoal da reserva;
b) relações individuais do cidadão
com o Serviço Militar;
c) fornecer dados sobre Ofíclaía da
2 a Classe da Reserva.
Art, 12. A 31!- Seção (S/3) - Identificação do Pessoal - compete tratar
das atividades de identificação
de
pessoal, sua evolução e atividades correlatas.
Art. 13, A 4l!o Seção (S/4)
Recursos Financeiros compete:
1) coordenar e consolidar as necessidades financeiras das attvtdades
do Serviço Militar e elaborar programas de aplicação dos recursos;
2) propor e controlar a aplicação
dos recursos do Fundo do Serviço Militar destinados ao Ministério do
Exército;
3) tratar de questões relativas a
taxas e multas referentes ao Serviço
Militar,
DECRETO NQ 71.309 NOVEMBRO

DE

Aprova o Regulamento
de Movimentação, do
Geral do Pessoal do
Exército e dá outras

o Presidente da
das atribuições que
IH, do artigo 81,
de acordo, com o

DE

3

DE

1972

da Diretoria
Departamento
Ministério do
providências.

República, usando
lhe confere o item

da : Constttuíçao. e

artigo 46, do De-

All'os
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ereto-lei ne 200, de 25 de fevereiro de
1967, decreta:
Art. 19.
Fica aprovado o Regulamento da Diretoria de Movimentação, do Departamento Geral do Pessoal do Ministério do Exército, que
com este baixa.
Art. 29. Este Decreto entrará em
vigor na data de sua oublícaçâo, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 3 de novembro de 1972;
1519 do, Independência e 849 da
República.
EMÍLIO G,

MÉDICI

Orlando Geisel
REGULAMENTO DA
DIRETORIA
DE MOVIMENTAÇAO (R-157)
CAPíTULO

e) aperfeiçoamento da política, da
legislação, da administração e das
normas, em vigor no campo de suas
atividades;
5) promover:
a) estudos, análises
e pesquisas,
tendo em vista o aprtmoramen to e a
racionalização de suas atividades;
b) intercâmbio com
instituições,
públicas ou privadas, para o aprrmoramento das atividades de sua competência;
6)
participar dos estudos doutrinários, normativos e de política administrativa que forem determinadas
pelo Chefe do DGP;
7) tratar de assuntos de estanstica referentes às suas atividades.
CAPÍTULO

Da Diretoria e suas finalidades

II

Da Organização Geral

I

Art. 19. A Diretoria de Movímentação (DMov) é o órgão de apoio do
Departamento Geral do Pessoal ....
(DGP)
incumbido do planejamento,
da coordenação e do controle das atividades de movimentação de militares
do Exército.
Parágrafo único.
A D Mov tem
encargos executivos de movimentação,
atribuídos por legislação especifica.
Art. 29. Para o cumprimento de
suas finalidades, compete à D Mov:
1) estudar e efetivar as movímenfacões de competência do Chefe
do
DGP, na forma por este determinada;
2) controlar a situação dos efetivos
das Organizações Militares;
3) baixar normas
técnicas pertinentes a atividade de sua competênela;
4) estudar e elaborar
propostas
de:
a) efetivação de atos de agregação,
passagem à disposição, reversão e adíção dos militares e suas decorrências, que forem de competência ~o
Chefe do DGP, na forma determínada pela legislação específica;
b) planos, programas e instruções
para execução das atividades de movimentação de pessoal militar;
c) programação das necessidades
de recursos tina -ceíros para -xecuçâo
de suas atividades;
d) visitas e inspeções técnicas;
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Art. 39. A D Mov compreende:
Direção;
2) Seções.
Art. 49, A Direção compreende:
1) Diretor;
2) Gabinete.
Art. 59. As Seçôes denomínam-se:
1) 1~ Seção (S/1) Movimentação de Oficiais das Armas;
2) 2~ Seção (S/2) - Movimentação de Oficiais dos Quadros e Serviços;
3) 3!!- Seção (8/3) - Movimentação de Praças;
4) 41)- Seção (S/4) Legislação e
Estatistica.
1)

CAPÍTULO

III

Das Atribuições

Art. 69. O Diretor de Movimentação é o responsável perante o Chefe
do DGP pelo cumprimento das finalidades da Diretoria.
Art. 7° Ao Diretor compete:
1) dirigir as atividades da Diretolia;
2) praticar os atos admlniatratívoa
que lhe forem atribuídos pela legislação em vigor;
3) orientar e assistir as Organtsacões Militares quanto às atividades de
competência da Diretoria;
4) propor ao Chefe do DGP:
a) expedição dos atos administraôívos de interesse da Diretoria que não
sejam de sua competência;
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a realização de visitas e ínspe-

çoes técnicas.
Art. gc
Ao Gabinete compete:
1) tratar, junto ao Gabinete
do
DOP, dos assuntos referentes ao pes-

soal militar e civil, às informações, segurança e relações públicas, ao material e aos serviços gerais, de interes-

se da Diretoria, observadas as normas
do DGP e a orientação do Diretor;
2) executar Os serviços de expediente, correspondência, protocolo e arquivo;
3) organizar e manter atualizado o

Histórico da Diretoria;
4) controlar a carga do material
dístríbuído à Diretoria;
5) organizar, publicar e distríbuir
os boletins da Diretoria;
6) elaborar relatórios e planos de
coleta de dados estatísticos pertinentes às atividades da Diretoria.
Art. 9Q. As Seções, genericamente,
compete:
1) estudar, propor as soluções admínístratívas e elaborar os expedientes
respectivos nos processos que lhes forem presentes pelo Diretor;
2)
estudar e elaborar
propostas
de:
a) planos, programas e relatórios;
b) normas e publicações técnicas:
c) aperfeiçoamento da legislação e
das normas e procedimentos em vigor;
d) intercâmbio cultural e técnico
com órgãos públicos e privados congêneres;
e) padrões para avaliação do desempenho em seu setor;
3) acompanhar a evolucao -íoutnnária dos assuntos de sua competência;
41 c-oletar. estudar e tnteroretar os
dados estatísticos relativos a 'suas atividades.
Art. 10. A 111- Seção (S/I) - Movimentação de Oficiais das . . . . rmas
compete:
1) o estudo e a elaboração de atos
de mcvímentaçâo e adição dos oficiais e aspirantes-a-oficial das Armas;
2) o controle das vagas e dos Claros
para equilibrio dos efetivos, das situações de licença, agregação, reversão. à disposição e adição de of-cíaís.
bem como da execução dos planos e

normas de movimentação de oficiais
das Armas;
3) o estudo e a elaboração das propostas de agregação, passagem à disposição e reversão d-os onctais das
Armas.
Art. 11. A 2~ Seção (S/2) - Movimentação de Oficiais dos Quadros
e Serviços compete:
1) o estudo e a elaboração de atos
de movimentação e adição dos Oficiais e aspirantes-a-oficiais dos Serviços, do Quadro de Material Bélico,
Engenheiros Militares, membros do
Magistério Militar, Oficiais de Administração. Oficiais Especialistas e Capelães Militares;
2) o controle das vagas e dos claros
para equilíbrio dos efetivos, das sítuações de licença, agregação, reversão,
passagem à disposição e adição dos
oficiais de que trata o item 1) acima;
3) o estudo c a elaboração das propostas de agregação, passagem à disposição e reversão dos oftclaís dos
Quadros e dos Serviços.
Art. 12. A 3a Seção (S/3) - Movimentação de Praças compete:
1) o estudo e a elaboração de atos
de movimentação, agregação, adiçâo
e reversão das praças;
2) o controle das vagas e dos claros
para eqquilíbrio dos efetivos nas Qualificações Militares, das situações de
ucenca. acregacão. reversão. à disoostcão e adíçâo, bem como da execução
dos planos e normas de movimentação de praças;
3) autorizar as mudanças de QM.
Art. 13. A 4' Seção (Sj4) - Legislação e Estatística compete:
1) manter atualizados os dados estatísticos referentes às atividades da
D Mov;
2) elaborar, em coordenação
com
as demais Seções, planos, programas
e instruções para execução das atividades de competência da D Mov e os
planos de aplicação dos recursos financeiros para execução das e.tívídades
de movimentação;
3) assistir o Diretor
nos estudos
doutrinários e normativos, particularmente de política administrativa, organização e métodos;
4) realizar estudos. análises e pesquisas, tendo em vista o aprimoramenta e a racionalização de suas atividades;
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5) armazenar e _divulgar sistema..
ticamente inIormaçoes, dados e est'~
dos relacionados com movímentaçâo
de pessoal.

-

DECRETO N!l 71.310 -

DE 3 DE

NoVEMBRO DE 1972

Aprova o Regulamento da Diretoria
de Pessoal Civil, do Departamento
Geral do pessoal do Mini~téTio. do
Exército e dá outras -prcnnâêmcias .

O Presidente da República, us~ndo
das atribuições que lhe confe~'e .0 }tem
III do artigo 81, da Oonstdtuíçâo. e
de' acordo com o artigo 46, d? Decreto-lei n? 200, de 25 de fevereiro de
1967. decreta:
Art. 19. Fica aprovado o Regulamento da Diretoria de Pessoal Civil,
do Departamento G~ral do Pessoal do
Ministério do Exércrto, que com este
baixa.
Art. 29. Este Decreto entrará em
vigor na data de. s,!a publtcaçâo. ~e
vogadas as disposlçoes em contrárío.
Brasília 3 de novembro de 1972;
1S1Q da' Independência e 849 da
República.
EMÍLIO

G.. MÉDICI

Orlando Geisel

REGULAMENTO DA DIRETORIA
DE PESSoAL CIVIL (R-2l)
CAPÍTULO

I

Da Diretoria e suas finalidades

Art. 1Q • A Diretoria do Pessoal
Civil (DPC) é o órgão de Apoio do
Departamento Geral do Pessoal ....
(DGP) incumbido de realizar as attvídades normativo~técnicas relativas
aos assuntos do pessoal civil do Ministério do Exército.
Parágrafo único. A DPC é órgão
aetoría.l do Sistema de Pessoal Civil
da Administração Federal ~SIPEC).
Art. 2Q. Para o cumprimento de
suas finalidades, compete à DPO:
1) orientar, coordenar e controlar
as atividades relacionadas com
o
pessoal civil quanto a:
a) seleção, treinamento e aperfelçoamento;
b) classificação e retribuição
de
cargos e empregos;

c) movtmentaçâo e lotação;
carreira;
e) direitos e deveres;
f) cadastro e avaliação;
g) incentivos, valorização e produ..
tividade;
h) admissão, nomeação, demissão e
exoneraçao:
2) baixar normas técnicas nertdnentes às atividades de sua eompeuêucía;
3) estudar
e elaborar propostas
de:
a) planos..! programas e instruções
para execuçao das atividades de admintstraçâo do pessoal civil;
b) programação das necesidades de
recursos ríne.ncetros para execucão oe
suas atividades;
~
c) visitas e inspeções técnicas:
d.) aperfeiçoamento da política, da
Iegtslaçâo, da administração e das normas em vigor sobre pessoal civil, no
campo de suas atividades;
4) promover:
a) pesquisas permanentes sobre a
adequação .dos quadros de lotação do
pessoal CIvIl das Organizações Militares;
b) estudos, análises
e pesquisas,
tendo em VISta o aprimoramento e a
racionalização de suas atividades;
c) intercâmbio com instituições, pú ..
blícas ou privadas, para o aprtmoramente das atlvídades de sua competência;
5) participar dos estudos doutrínártos. normativos e de política administrativa que forem determinados
pelo Chefe do DGP;
6) tratar de assuntos de estatística referentes às suas atividades.
d)

CAPiTULO

II

Da Organização Geral

Art. 39. A DPC compreende:
1) Direção;
2) Seções.
Art. 49. A Direção compreende:
1) Diretor;
2) Gabinete;
3) Assessoria.
Art. 5Q • As Seções denominam-se:
1) 1~ Seção (S/1) - Cadastro Avaliação, Lotação e MovimentaçãO;
2) 2lJ. Seção (S/2) - Direitos e Deveres;
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3) 3~ Seção (S/3) - Seleção, Treinamento e Aperfeiçoamento;
4) 4l;l. Seção (S/4) - Carreira, Classificação e Retribuiçâo de Cargos e
Empregos.
CAPíTUL()

nr

Das Atribuições

Art. 69. O Diretor do Pessoal Ci~
vil é o responsável perante o Chefe
do DGP pelo cumprimento das finalida.des da Diretoria.
Art. 79. Ao Diretor compete:
1) dirigir as atividades
da Diretoria;
2) praticar os atos administrativos que lhe forem atribuídos pela legislação em vigor;
3) orientar e assistir as Organizações Militares quanto às atividades
de competência da Diretoria;
4) propor ao Chefe do DGP;
a) expedição dos atos administrativos de interesse da Diretoria que não
sejam de sua competência;
b) a realização de visitas e ínspeções técnicas.
Art. 89. Ao Gabinete compete:
1) tratar, junto ao Gabinete
do
DGP, dos assuntos referentes ao pessoal militar' e civil, às informações,
segurança e relações públicas, . ao
material e aos serviços gerais, de interesse da Diretoria, observadas as
normas do DGP e a orientação do Díretor;
2) executar os serviços de expediente, correspondência, protocolo e arquivo;
3) organizar e manter atualizado o
Histórico da Diretoria;
4) controlar a carga do material
distribuído à Diretoria;
5) organizar, publicar e distribuir
os boletins da Diretoria;
6) elaborar relatórios e planos ele
coleta de dados estatísticos pertdnentes às atdvídedes da Diretoria.
Art. 99. A Assessoria compete assistir o Diretor nas atividades de:
1) previsão, pesquisa, planejamento, orientação e coordenação;
2) defesa da União;
3) estudos sobre doutrina, política
e normas de administração de pessoa!
civil;

4) orientação jurídica, inclusive trabalhista;
5) orientação técnico-administrativa
e orçamentária.
Art. 10. As Seções, generícamente,
compete:
1) estudar, propor as soluções administrativas e elaborar os expedientes respectivos nos processos que lhes
forem presentes pelo Diretor;
2) estudar
e elaborar propostas
de:
a) planos, programas
e relatórios;
b) normas e publicações técnicas;
C) aperfeiçoamento da legislação e
das normas e procedimentos em vigor;
d) intercâmbio cultural
e técnico
com órgãos públicos e privados congêneres;
e) padrões para avaliação de desempenho em seu setor;
3) acompanhar a evolução doutrinária e dos assuntos de sua competência;
4) coletar, estudar e interpretar
dados estatísticos relativos 8- suas aüvidades.
Art. 11. A 1l;l. Seção (S/1) - Cadastro, Avaliação, Lotação e MOvimentação Incumbe-se das atividades
de registro qualitativo e quantitativo,
avaliação de capacidade e de desempenho, elaboração e preenchimento
de quadros de lotação e movimentação, admissão, nomeação, demíssâc e
exoneração do pessoal civil.
Art. 12. A 21). Seção (S/2) - Direitos e Deveres - incumbe-se dos
assuntos de justiça e disciplina, direitos, prerrogativas, obrigações e deveres, incentivos, valorização e produtividade do pessoal civil.
Art. 13. A 31)0 Seção (S/3) - Seleção, Treinamento e Aperfeiçoamento - incumbe-se das atividades de
seleção, treinamento e aperfeiçoamento do pessoal civil.
Art. 14. A 4~ Seção (S/4) - Carreira, Classífícação e Retríbutcao «e
Cargos e Empregos - incumbe-se das
atividades ligadas à carreira do pessoal civil, bem como da elaboração de
propostas de atualização dos planos
de classificação e retribuição de cargos e empregos.
'
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DECRETO NQ 71.311 NOygMBRO DE

DE

3

DE

1972

Encampa bens e instalações da concessão de que é titular a Companhia
Hidro Elétrica de Boa EsperançaCOHEBE.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, TIl, da Constítuíçâo, e tendo
em vista o disposto no artigo 167, do
Decreto nc 24.643, de 10 de julho
de 1934 (Código de Aguasr, decreta:
Art. 19. Ficam encampados os bens
e instalações vinculados à concess~o
dos serviços públicos de energia eletríca explorados pela Companhia Hídro Elétrica da Boa Esperança ..
COHEBE.
Art. 29.
E' atribuída à Centrais
Elétricas Brasileiras S. A. .
ELETROBRAs
competência
para
promover as medidas necessárias à
execução do presente Decreto.
Art. 39.
As despesas decorrentes
da encampaçâo referida no artigo primeiro correrão à conta dos recursos
previstos na Lei nv 5.655, de 20 de
maio de 1971.
Art. 49. A Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - ELETROBRAS ajustará com a Companhia Hidro Elétrica da Boa Esperança - COHEBE o
pagamento da indenização legal.
Art. 59
Este Decreto entrará em
vigor na 'data de sua pubhcaçâo, revogadas as disposições em con trárto.
Brasília, 3 de novembro de 1972;
1519 da Independência e ~4Q da
República.
EMíLIO G. MÉDICI
Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO

N.O 71.312 NOVEMBRO DE 1972

DE

6

DE

Cria, no Ministério do Exército, as
Inspetoriais Secionais de Finanças
e dá outras providências.

O Presidente da 'República, usando
da atribuição que lhe confere o Art. 81
itens III e V da Constituição e tendo
em vista os artigos 46 e 78 § 4.° do
Decreto-lei n.v 200, de 25 de fevereiro
de 1967, decreta:
Art. 1.° São criadas as Inspetorias
Secionais de Finanças do Exército

(ISFEx). órgãos de contabilidade análítica, diretamente subordinados à Diretoria-Geral de Economia e Finanças.
Art. 2.° As Inspetorias Secionais de
Finanças do Exército (ISFEx) terão
sede nos seguintes locais:
La ISFEx - Brasília - DF
2. a ISFEx - Manaus - AM
3." ISFEx - Recife - PE
4.a ISFEx - Rio de Janeiro - GB
5." ISFEx - São Paulo - SP
6." ISFEx - Pôrto Alegre - RS.
Art. 3. u São extintos os atuais Estabelecimentos Regionais de Finanças.
Art. 4." O Ministro do Exército
baixará os atos complementares necessários à efetiva execução deste Decreto.
Art. 5.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 6 de novembro de 1972;
151.° da Independência e 84.° da
República.
MÉDICI
Orlando Geisel

EMÍLIO G.

DECRETO N9 71.313 NOVEMBRO DE

DE

6

DE •

1972

Altera o Regulamento do Serviço de
Identificação do Exército

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o inciso III do Art. 81 da Constituição,
decreta:
Art. 1.0 Fica acrescido ao Art. 48
do Regulamento do Serviço de Identificação do Exército, aprovado pelo
Decreto D.O 51.329, de 6 de setembro
de 1961, e alterado pelos Decretos
n.ss 52.269, de 17 de julho de 1963, e
59.041, de 10 de agosto de 1966, o
item abaixo:
"13) Cabos e Soldados com permanência nas fileiras do Exército assegurada até a idade limite, de acordo
com a legislação vtgente'".
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Art. 2." O presente decreto entrará
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 6 de novembro de 1972;
151.0 da Independência e 84." da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

DE

6

DE

NOVEMBRO DE 1972

Aprova o Regulamento para a Ordem
do Mérito Naval

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o Artigo
81, item lII, da Constituição, decreta:
Art. 1." Fica aprovado o Regula-

mento para a Ordem do Mérito Naval, que com este baixa, assinado pelo
Ministro de Estado da Marinha.
Art. 2." Este decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, ficando revogados os Decretos números 60.188, de 8 de fevereiro de 1967.
64.052, de 3 de fevereiro de 1969 e
69.459, de 3 de novembro de 1971 e
demais disposições em contrário.
Brasília, 6 de novembro de 1972;
151. 0 da Independência e 84. 0 da
República.
EMÍLIO G.

Art. 2.0 A Ordem do Mérito Naval
constará de cinco (5) graus assim determinados:
1.0
Grã-Cruz;
2.
Grande-Oficial;
3.0
Comendador ;
4. 0
Oficial;
5.0
Cavaleiro.
Art. 3.0 A insígnia da Ordem do
Mérito Naval terá no anverso a efígie
da República, rodeada de um círculo
de esmalte azul, no qual serão gravadas as palavras - M:é:RITO NAVAL ~
e no reverso em idêntico circulo, a
palavra - BRASIL. A fita será de
gorgorão vermelho. chamalotada, com
uma listra azul clara no centro.
parágrafo único. O uso das insígnias da Ordem do Mérito Naval
é obrigatório, na forma estabelecida
no Regulamento de Uniformes da Marinha, para Os Militares da Marinha.
0

Orlando Geisel

DECRETO N." 71.314 -

CAPíTULO II

Dos Graus e Insígnias da Ordem

MÉDICI

Adalberto de Barros Nunes

REGULAMENTO PARA A ORDEM
DO MERITO NAVAL
CAPÍTULO I
Das Finalidades

Art. 1.0 A Ordem do Mérito Naval, criada pelo Decreto n." 24.659, de
11 de julho de 1934, se destina a premiar os militares da Marinha que se
houverem distinguido no exercício de
sua profissão e, excepcionalmente. corporações militares e instituições civis.
nacionais e estrangeiras, suas bandeiras ou estandartes, assim como
pessoas civis e militares, brasileiras
ou estrangeiras que houverem prestado assinalados serviços à Marinha.

CAPíTULO IH
Do órgão de Direção, Funcionamento
e Atribuições

Art. 4. 0 O Presidente da República
será o Grão-Mestre da Ordem do Mérito N~YaI.
Art. 5.0 A Ordem do Mérito Naval
será administrada por um Conselho
composto dos seguintes Membros:
~ Ministro da Marinha, como Presidente efetivo e Chanceler da Ordem;
- Ministro das Relações Exteriores,
como Presidente Honorário;
~ Chefe do Estado-Maior da Armada. como Vice-Presidente:
- Diretor-Geral do Pessoal da Marinha, como Membro Nato do Conselho;
- Um Almirante-de-Esquadra, nomeado por Portaria do Ministro da
Marinha, como Membro do Conselho;
- Chefe do Gabinete do Ministro
da Marinha, como Secretário do Conselho.
Art. 6.0 Ao Conselho da Ordem do
Mérito Naval, compete:
-

velar pelo bom nome da Ordem;
estudar as propostas que lhe forem apresentadas;
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- decidir 'sobre os assuntos de interesse da Ordem;
- resolver sobre as exclusões de
personalidades e corporações pertencentes à Ordem de acordo com os Artigos 27 e 42 deste Regulamento.
Art. 7.° Ao presidente efetivo E"
Chanceler da Ordem compete:
- presidir as sessões do Conselho;
---,. decidir "ad referendum" do Conselho, em caso de urgência, sobre
assuntos concernentes à Ordem;
- submeter aç Grão-Mestre, sob a
forma de Decreto, as propostas de nomeação, bem como as de promoção e
exclusão dos agraciados;
- assinar os diplomas da Ordem.
Art. 8.° Ao Secretário do Conselho
da Ordem do Mérito Naval, compete:
- convocar o Conselho, mediante
ordem do Presidente efetivo, bem
pediente;
como preparar as sessões e todo o ex- providenciar o preparo dos diplomas;
- lavrar as atas das sessões;
- promover a aquisição das medalhas e providenciar a sua guarda, con'servaçãc e distribuição;
- comunicar, por escrito, ao Se-cretário do Conselho da Ordem Nacíonal do Cruzeiro do Sul, o nome dos
estrangeiros agraciados com a Ordem
do Mérito Naval e respectivos graus;
- elaborar o Almanaque da Ordem;
- ter sob sua guarda o arquivo da
Ordem.
Art. 9.° O Conselho da Ordem do
Mérito Naval, cuja sede será no Gabinete do Ministro da Marinha em
Brasília, reunir-se-á normalmente em
dia da primeira semana do mês de
'Outubro de cada ano e extraordinariamente quando, a critério do Presidente do Conselho, for julgado neccssárío.
CAPÍTULO IV
Dos Diplomas e Condecorações
Art. 10. Após publicação em Didrio
O licial da União do Decreto de admis-

são ou promoção, o Chanceler da Ordem mandará expedir o competente
diploma.
Parágrafo único. O Diploma da.
Ordem do Mérito Naval deverá conter o selo da Ordem aposto sobre a
assinatura do Chanceler.

Art. 11.

O Gi ao-Meetre e o Chan-

celer da Ordem condecorarão os agraciados com a Grã-Cruz da Ordem
do Mérito Na valo
§ l,Q OS agraciados com os demais
graus da Ordem do Mérito Naval serão condecorados por Oficiais Generais da Marinha, pertencentes à Ordem.
§ 2.° As personalidades estrangeiras poderão ser condecoradas pelos representantes diplomáticos do Brasil
no exterior.
Art. 12. Os brasileiros condecorars COm a Ordem do Mérito Naval,
\ uando promovidos, deverão restituir
UJ Conselho da Ordem as insígnias
do grau anterior.
CAPÍTULO V
Dos QUadros da ordem
Art. 13. Os agraciados com a ordem do Mérito Naval serão classificados nOS seguintes Quadros:
- Quadro Ordinário; e
- Quadro Suplementar.
Parágrafo único. Os oficiais da
Marinha pertencentes ao Quadro Ordinário serão automaticamente transferidos para o Quadro Suplementar.
no mesmo grau, quando da sua passagem para a reserva ou reforma.
CAPíTULO VI
Do Quadro Ordinário

Art. 14.
O Quadro Ordinário da
Ordem do Mérito Naval é constituído
por oficiais de carreira da Marinha,
da Ativa.
Parágrafo umco. O Presidente da
República, o Ministro da Marinha e
o Ministro das Relações Exteriores
pertencem ao Quadro Ordinário da
Ordem do Mérito Naval.
Art. 15. O Quadro Ordinário terá
o seguinte efetivo:
8
- Grã-Cruz
15
- Grande-Oficial
-

-

Comendador •..•.......••...

45

Oficial .
85
Cavaleiro
125
Art. 16. As vagas em cada grau do
Quadro Ordinário dar-se-âo por promoção, transferência para o Quadro
Suplementar, exclusão ou morte.
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Art. 17. O Presidente da República. o Ministro da Marinha e o Ministro das Relações Exteriores, ao to-

marem posse dos respecti vos cargos,
serão admitidos ou promovidos auto-

maticamente ao grau de Grã-Cruz da
Ordem do Mérito Naval, no Quadro

Ordinário, sem ocuparem vagas neste
grau.
Parágrafo único.

Ao deixarem os

cargos serão automaticamente transferidos para o Quadro Suplementar, no

mesmo grau.

Art. 18. A admissão do oficial da
Marinha na Ordem do Mérito Naval
é feita normalmente no grau de Cavalheiro.
Parágrafo único. Os graus

da Or-

dem de Mérito Naval são conferidos
independentemente dos postos que os
agraciados ocupam na hierarquia mi-

litar e não poderão ser conferídos em
grau superior às equivalências estabelecidas para o Quadro Suplementar
no Artigo 32 deste Regulamento.
Art. 19. As admissões na Ordem e
as promoções dos agraciados são feitas por Decreto do Presidente da República, referendado pelo Ministro da
Marinha.
Art -, 20. As propostas para admissão
no Quadro Ordínáeic da Ordem do
Mérito Naval serão apresentadas ao
Conselho por intermédio das seguintes autoridades:
- Membros do Conselho 'ia Ordem;

e

- Oficiais Generais ja Marinha,
em Serviço Ativo, que pertençam à
Ordem.
Parágrafo único. As propostas de
admissão deverão &eX enviadas à Secretaria do Conselho da Ordem até o
dia 31 de agosto de cada ano. observando-se o modelo próprio. Somente
em caso excepcionais, a critério do
Presidente da Ordem. serão apreciadas propostas remetidas fora deste
período.
Art. 21. As propostas para admissão
no Quadro Ordinário serão de dois
(2)

tipos:

- Propostas pessoais; e
- Propostas funcionais.
Art. 22. As propostas pessoais pare
admissão no Quadro Ordinário, merentes aos Oficiais Generais do Q~a.-

EXECUTIVO

dro Ordinário da Ordem
Naval, serão apresentadas
com a tabela abaixo:

do Mérito
de acordo-

Proponente - Número de
Propostas
Membros do Conselho .
Ilimitada
Almirantes de Esquadra
4
Demais Almirantes .....
2
Art. 23. As propostas funcionais
para admissão no Quadro Ord.nàrro
inerentes às funções desempenhadas.
pelos Oficiais Genereís da Marinha,
serão apresentadas de acordo com a
seguinte tabela:
Proponente - Número de
Propostas
Comandante em Chefe
da Esquadra
Comandante - Geral do
corp-o d e Fuzileiros
Navais.
comandante da Força
de Transportes da Maz-ínha .

Comandantes de Distritritos Navais
Comandantes Navais

4
3
2.

2
1

Parágrafo único. Estas propostas"
pertencerão sempre a oficiais da Marinha subordinados aos proponentes..
dentro de suas cadeias de comando,
Art .. 24. Para ser admitido no QUa.dro Ordinárto da Ordem do Mérito,
Naval deverá o oficial da ,vIarinha
possuir a Medalha Militar de' 'I'empo.
de Serviço e preencher uma das seguintes condições:
- Ter tido procedimento distinto em,
operações de guerra, na. defesa da segurança nacional, na manutenção áa
ordem pública ou da disciplina míhtar..
na salvação do pessoal ou material da.
Marinha ou Nação Brasileira em grave risco;
- Ter prestado serviços te levantes'.
à Marinha no terreno cientifico ou.
técnico por estudos. invenções ou melhoramentos notáveis;
-'- Ter-se distinguido no âmbito de
sua classe por seu valor pessoal, sua,
dedicação ao serviço, sua capacidade
de ação, comando e admlnístração..
suas qualidades de caráter e -ntellgência:

- Ter mais de quinze (15) anos de
efetivo serviço.

Afros
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A-rt.25. As promoções nos diversos
graus da Ordem do Mérito Naval serão
apresentadas e decididas pelos Membros do Conselho da Ordem por ocasião da reunião do Conselho na ::." semana do mês de outubro de cada ano.
Art. 26. Para ser promovido na Ordem do Mérito Naval deverá o oficial
da Marinha ter no mínimo dois (~)
anos de Intersticío no grau, ter prestado novos e assinalados serviços à
Marinha e nâo ter sofrido punição
disciplinar após seu ingresso ta Ordem.
Parágrafo único, Os Almirantes-deEsquadra serão promovidos automaticamente ao grau de Grã-Cruz (la Ordem do Mérito Naval, independente
de interstício e da existência de vagas
neste grau.
Art. 27. Serão excluídos do Quadro
Ordinário da Ordem do Mérito Naval,
por Decreto do Presidente da República mediante proposta do Conselho da
Ordem:
_ Os que cometerem faltas contrarias à dignidade e a honra militar. à
moralidade da corporação ou da sociedade civil;
_ Os que forem condenados em
qualquer foro por crime de natureza
comum.
Art. 28. Serão automaticamente
exclui dos do Quadro Ordinário da
Ordem do Mérito Naval:
_ Os que, nos termos da Constrmdçâo Federal, perderem a nacionalidade-

...:.... Os que, nos termos da Constituição Federal, perderem o posto e a patente;
- Os que forem condenados em
qualquer foro por crime de natureza
política ou milttar;
- Os que tiverem seus direitos políticos suspensos;
- Os que tiverem sido reformados,
transferidos para a reserva, demitidos
ou postos em disponibilidade, por força de Atos Institucionais ou Complementares,
Art. 29. Os excluídos pelos motivos
do Artigo anterior somente poderão
ser readmitidos se, absolvidos pelos
Tribunais Superiores, forem ...cnsiderados reabíhtados por um "kmselno
Especial de Justificação, nomeado,
mediante requerimento dos interessados, pelo Conselho da Ordem do

Mérito Naval, que decidirá em última
instância sobre a conveniência ou [Itio,
da reínclusão pleiteada.
CAPíTULO VII

Do Quadro Suplementar

Art. 30. O Quadro Suplementar da
Ordem do Mérito Naval é constituído
por:
- Oficiais da Marinha que, por
efeito de sua passagem para :1 reserva
ou reforma, devam ser transferidos
do Quadro Ordinário para este QuadrJ;
- Pessoal Subalterno da Marinha;
- Civis e Militares, nacionais e estrangeiros que, por serviços prestados,
nos termos do Artigo 10 deste Regulamento, venham a ser agraciados com
as insígnias da Ordem do Mérito Naval'
-....:. Bandeiras e Estandartes de navios e estabelecimentos da Marinha,
de corporações militares e de instituituições civis, nacionais e estrangeiraso
Art. 31. O Quadro Suplementar
não terá limitação- de efetiva.
Art. 32. Os graus de que se compõe o Quadro suoieicencar serão r cncedidos:
Grã-Cruz - exclusivamente para
estrangeiros: Chefes ne Estado e,
Príncipes de Casas Reinantes.
Grande-Oficial - para nacionais e
estrangeirost Mmtstro de. Estado,
Chefes de Forças Nava.s Chefes de
Estado-Maiores das Forças Armadas.
e Oficiais Generais das Forças Arma.das de posto equivalente no mínimo,
a Vice- Almirante.
Comendador - aos demais Oficíais
Generais, nacionais e est-angeíroa.
Oficial - aos Ofíclais .Superrcrea.
das Forças Armadas, nacícnaés e es.trangefros ,
cavaleiro - aos demais mílítares,
nacionais e estrangeiros.
§ 1.0 Os civis admitidos na Ordem.
na forma deste Regulamento, se-to-ão
nos graus corresrx-ndences às funções
que desempenham e à sua posição)
social, devendo-se semcrc que possível, estabelecer correlacã- entre as.
situações civis e as mlltta-es acima
enumeradas.
§ 2.0 A admissão do pessoal subalterno da Marinha será sempre feita.
no grau de cavaleiro.
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§ 3.0 As Bandeiras ou Estandartes
rde corporações militares e instituições
<Civis, nacionais ou estrangeiras, serão
.admítídas no Quadro Suplementar da
Ordem, sem grau.
Art. 33. A admissão de militares,
nacionais e estrangeiros, será feita
.conforme estabelecido TI':> Art. 32 des.te Regulamento, independentemente
.dos postos que os agraciados ocupam
:na hierarquia mtutar. não podendo
.ser conferido grau que ultrapasse o
.equívalente ao do seu posto.

Art. 34. As admissões e promoções

'serão feitas pelo Grão-Mestre da Ordem, mediante proposta do Conselho,
Art. 35. As propostas de admissão
e de promoção na Ordem serão apresentadas ao conselho por intermédio
das seguintes autoridades:
- Membros do Conselho;
-

Oficiais Generais da Marinha,

em Serviço Ativo, que pertençam li
Ordem;
- Oficiais da Marinha, em função
de Adido Naval junto às representações diplomáticas.
Parágrafo único. As propostas de
admissão e promoção deverão ser
enviadas à Secretaria do Conselho da
Ordem no mês de agosto, observandose o modelo próprio. Somente em casos excepcionais, a critério do PreSIdente da Ordem, serão apreciadas
propostas remetidas fora deste período.

Art. 36. O número de propostas
apresentadas pelos Oficiais Generais
do Quadro Ordinário da Ordem do
Mérito Naval, para admissão e promoção no Quadro Suplementar, obedecerá a tabela abaixo:
Proponente - Número de Propostas
Membros do Conselho - ilimitada
Almirantes-de-Esquadra - 3
Demais Almirantes - 1.
Parágrafo único. Estas propostas
serão sempre referentes a militares e
civis não pertencentes à Marinha.
Art. 37. Os Adidos Navais poderão
propor dois (2) estrangeiros. militares ou civis, para admissão ou promoção no Quadro Suplementar da
'Ordem do Mérito Naval.
Art. 38. Os Comandantes de Distritos Navais e os Comandantes Navais, poderão propor dois (2) militares ou civis não pertencentes à Ma1'1OOa.

Art. 39. Além da tabela citada no
Artigo 36, anualmente, o Secretário
do Conselho da Ordem do Mérito Naval, "ad-referendum" do Conselho.
fará expedir uma tabela que conterá
o número de propostas, para admissão no Quadro Suplementar, do Pessoal Subalterno e servidores civis da
Marinha, a serem apresentadas pelos
Oficiais Generais da Marinha pertencentes à Ordem.
AI-t. 40. Para ser admitido no Quadro Suplementar da Ordem do Mérito Naval deverá. a praça da Marinha possuir a Medalha. Militar de
Tempo de Serviço e preencher uma
das condições seguintes:
- ter tido procedimento distinto
em operações de guerra, na defesa da
segurança nacional, na manutenção
da ordem pública ou da drsciplína militar, na salvação do pessoal ou material da Marinha ou da Nação Brasileira em grave risco;
- ter-se distinguido no âmbito de
sua classe por seu valor pessoal, sua
dedicação ao serviço, sua capacidade
de ação, comando e administração.
suas qualidades de caráter e inteligência.
Art. 41. Uma personalidade do
Quadro suplementar só poderá ser
promovida na Ordem se preencher
uma das seguintes condições:
1) ter interstício no grau de. no mínímc dois (2) anos;
2) ter prestado novos e assinalados
serviços à Marinha.
Art. 42. Serão excluídos do Quadro Suplementar da Ordem do Mérito Naval, por Decreto do Presidente
da República, mediante proposta do
Conselho da Ordem:
- os que cometerem faltas contrárias à dignidade e a honra militar,
à moralidade da corporação ou da
sociedade civil;
- os que forem condenados em
qualquer foro por crtme de natureza
comum;
- os condecorados nacionais ou estrangeiros que por qualquer forma
agirem em prejuízo da dignidade nacional.
Art. 43. Serão excluídos automaticamente do Quadro Suplementar da
Ordem:
- os que, nos termos da Constituição Federal, perderem e, nacionalidade;
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OS que, nos termos da Constituição Federal, perderem o posto e
ao patente;
- os que tiverem sido aposentados,
reformados, transferidos para a reserva, demitidos ou postos em disponibilidade, por força de Atos Institucionais ou Complementares;
- .os estrangeiros, condenados pela
Justiça brasileira, em qualquer foro,
por crime contra a integridade e soberania nacionais, ou atentado contra
(I erário público, as Instttuições e a
sociedade.
Art. 44. Os excluídos pelos motivos
do Artigo anterior somente poderão
ser readmitidos se, absolvidos pelos
Tribunais Superiores, forem considerados reabilitados por um Conselho
Especial de Justificação, nomeado,
mediante requerimento dos interessados, pelo Conselho da Ordem do
Mérito Naval, que decidirá em última
Instância sobre a conveniência ou não
da reínclusão pleiteada.
Art. 45. Os civis agraciados com a
insígnia da Ordem do Mérito Naval
terão direito a honras militares nos
Atos da Ordem, observando-se a seguinte correspondência:
Grã-Cruz - Almirante.
Grande-Oficial
Almirante-deEsquadra
Comendador - Oficial General
Oficial - Oficial Superior
Cavaleiro - Oficial Intermediário.
Aâsuoerto de Barres Nunes, Ministro da Marinha.
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de dólares americanos) com um sindicato de instituições financeiras uorte-amerícanas liderado por mnon.
Read & Co. jnc., Kuhn Loeb & Co.,
e Lazard Preres & Co., para os fins
previstos no artigo te, da Lei nv ..
1.518, de 24 de dezembro de 19M, e
no artigo 8Q , da Lei nv 5.000, de 24
de maio de 1966.
§ 19.
A autorização dada por este
artigo abrange a negociação e celebração de convênios, ajustes, acordos
ou contratos, bem como o estabelecímenta de termos e condições para a
emissão, resgate e serviço dos títulos
representativos do empréstimo contratado.
§ 29. Os Títulos da Divida Externa
que forem emitidos em decorrência da
contratação autorizada por este artigo
serão controlados pelo Banco Central
do Brasil.
p...rt. 2Q. Os valores dos juros e do
principal dos Títulos da Dívida Externa que forem emitidos para a formalização da operação de crédito a
que se refere este decreto serão pagos
ou remetidos livremente, sem quaisquer descontos, inclusive de natureza
tributária ou cambial.
Art. 3.0 Este decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 6 de novembro de 1972;
1519 da Independência e 849 da
República.
EMíLIO G.

MÉDICI

Antônio Delfim Netto

DECRETO

1972

N9

71. 316 1972

DE 6 DE

NOVEMBRO DE

Autoriza o Ministro da Fazenda a
contratar operação externa e dá outras providências.

Aprova a alteração dos artigos 69 e
29 dos Estatutos da EMBRAER
Empresa Brasileira de Aeronciuti-

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição, e
de acordo com as autorizações das
Leis nv 1.518, de 24 de dezembro de
1951, n." 4.457 de 6 de novembro de
1964, nc 5.000, de 24 de maio de 1966,
e do Decreto-lei nv 1.245, de 6 de
novembro de 1972, decreta:
Art. 19. Fica o Ministro da Fazenda autorizado a contratar, em nome da República Federativa do Brasil.
empréstimo externo no valor de US$
35,000,000.00 (trinta e cinco milhões

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição. e
tendo em vista o disposto no artigo
33, dos Estatutos da EMBRAER
Empresa
Brasileira de Aeronáutica
S. A., aprovado pelo Decreto n Q
65.482, de 21 de outubro de 1969, Decreta:
Art. 1Q. Fica aprovada B" deliberação da Assembléia Gera] Extraordinária de acionistas da EMBRAER Empresa Brasileira de Aeronáutica

ca S.A.
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S. A., realizada em 13 de dezembro
de 1971, que homologou o aumento do
capital da Sociedade para
62.100.001l,OO (sessenta e dois milhões

o-s

.

e cem mil cruzeiros). bem corno eutorizou a consequente alteração dos
artigos 69 e 29 de seus Estatutos Sociais, que passam a ter a seguinte redação:

"Art. 69,
O capital social é de
Ora 62.100.000,00 (sessenta e doismi-

lhões e cem mil cruzeiros) dividido
em 62.100.QOO ações no valor nomi-

nal de Cr$ 1,00 (um cruzeiro) cada
uma, das quais 31. 671. 000 em ações

ordinárias nominativas, a serem eubscritas necessariamente pela Umão, e
30.429.000 em ações ordinárias, '10mínatívas, ou ao portador.
§ 19. As ações serão representadas
por titulos simples ou múltiplos, fa-

cultada aos acionistas a respectiva
substituição ficando ao seu cargo as
despesas correspondentes limitadas ao
preço de custo.
§ 29. O valor das ações poderá ser
realizado em até dez prestações iguais,
mediante chamada da Diretoria Exe-

cutíva.

Art. 29 Levantado o balanço, com
<estrita observância das normas legais,
do lucro líquido deduztr-se-âoI _.- Cinco por cento para constituição do Fundo de Reserva Legal,
até que este alcance o valor de vinte
por cento do capital social.
II ~ A importância destinada a
distribuição de dividendos às ações ordinárias.
III - Vinte por cento para o Fundo
de Pesquisas e Desenvolvimento. para
aplicação nos programas da própria
Empresa.
IV - Dez por cento para o Fundo
de Reserva Financeira.
V - Dez por cento para o Fundo
de Investimentos.
Parágrafo único. O saldo, se houver, ficará à disposição da Assembléia Geral que decidirá a respeito de
sua aplicação por proposta da Diretoria Executiva."
Art. 29. Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação. revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 6 de novembro de 1972:
1519 da Independência e 849 da
República.
EMíLIO G.

MÉDICI

J. AraTipe Macêdo

DECRETO N° 71.317 NOVEMBRO DE

DE 6 DE

1972

Aprova o Regulamento para a Formação de Oficiais Engenheiros e o Ingresso no Corpo de Enqenaenoe e
Técnicos Navais.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
81. item III da Constituiçã-o e considerando o disposto no Decreto núme1'0 62.860, de 18 de junho de 1968 que
estabeleceu a Estrutura Básica da Organização do Ministério da Marinha,
decreta:
Art. 1" Fica aprovado o Regulamento para a Formação de Oficiais
Engenheiros e o Ingresso no corpo
de Engenheiros e Técnicos Navais,
que a este acompanha, assinado pelo
Ministro da Marinha.
Art. 2° Este decreto entrará em vt..
gor na data de sua publicação. ficando
revogados os Decretos números 52.163
de 28 de junho de 1963, 57.302, de 22
de novembro de 1965 e 65.140, de 11
de setembro de 1969, e demais dlspcstções em contrário.
Brasilia, 6 de novembro de 19'12;
151° da Independência e 84 Q da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Adalberto de Barros Nunes

REGULAMENTO PARA A FORMAÇAO DE OFICIAIS ENGENHEIROS
E O INGRESSO NO CORPO DE
ENGENHEIROS E TÉCNICOS
NAVAIS
CAPÍTULO I

Dos Fins

Art. 1° O presente Regulamento
tem por finalidade estabelecer normas
para a formação especializada de oficiais candidatos ao Corpo de Engenheiros e Técnicos Navais (CETN) e
para o ingresso no aludido Corpo.
Art. 2° Poderão ingressar no corpo
de Engenherios e Técnicos Rivais,
desde que satisfaçam as demais exigências previstas neste Regulamento
Oficiais, Subofícíaís, Sargentos e CIvis, como adiante se especifica:
a) Mediante Concurso de Seleção e
posterior Curso de Engenharia;
I - Normalmente, Oficiais do Corpo da Armada; e
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11 - Por necessidade de serviço e a
critério da Administração Naval, Oficiais do Corpo de Fuzileiros Na vau; e
do Corpo de Intendentes da Marinha.

b) Mediante Concurso de Admissão,
por necessidade do serviço e a crtterlo
da Administração Naval: Primeiros e
Segundos Tenentes do Quadro de Oficiais Auxiliares da Marinha, do Quadro de Oficiais Auxiliares do Corpo de
Fuzileiros Navais, oriundos de Centro
de Instrução para Oficiais da Reserva
da Marinha ou de Escola de Formação de Oficiais para a Reserva da
Marinha, Suboficiais, Sargentos e Civis, diplomados por Escolas de Engenharia do pais ou do estrangeiro, em
especialidades de interesse para os
serviços da Marinha.
§ 19 O Concurso de Admissão ao
CETN será regulado por instrumento
elaborado pela Diretoria de Ensino da
Marinha e aprovadas pelo DíretotGeral do Pessoal da Marinha.
§ 20 Nas Instruções para o Concurso de Admissão, referidas no § 1°, deverão ser previstas, entre outras exigências, aptidão física, para todos os
candidatos e, para os Civis, Suboficiais e Sargentos, aprovação no Curso de Adaptação para Oficialato e em
exame psicotécníco .
CAPíTULO Ir

Das Inscrições para o Concurso de
Seleção

Art. 39 A Diretoria do Pessoal Militar da Marinha, ouvidos os órgãos interessados e depois de autorizada pelo
Ministro da Marinha, determinará a
abertura das inscrições para o Concurso de seleção de Oficiais Candidatos ao Corpo de Engenheiros e Técnicos Navais, dando a conhecer o número de vagas fixadas por especialidade.
Parágrafo único. As inscrições serão abertas em 2 de janeiro e encerradas a 2 de fevereiro de cada ano.
Art. 49 São condições de inscrição
para o Concurso de Seleção:
a) pertencer normalmente - à
turma de Oficiais do Corpo da Armada, seguinte àquela indicada pela
Diretoria do Pessoal Militar da Ma ~
rínha para o concurso anterior;
b) ser Primeiro-Tenente da ativa,
ou estar em condições de sê-lo segundo o Regulamento de Promoções
para Oficiais da Marinha;
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c) estar apto, em inspeção de saúde.
para qualquer comissão; e
d) ter declarado "Engenharia Naval" em primeiro lugar no requeri-,
mento de opção de especialidade.
§ 1'.' Quando for de interesse para
a Marinha, por ato Ministerial, poderão inscrever-se para o Concurso de
Seleção, Oficiais da ativa do Corpo de
Fuzileiros Navais e do Corpo de Intendentes da Marinha, do posto de
Primeiro-Tenente.
§ 2° Os oficiais oriundos de uma
mesma turma de Guardas-Marinha só
poderão ser indicados para um único
Concurso de Seleção.
Art. 50 Três meses antes do concurso de seleção, os candidatos ficarão
adidos à Diretoria do Pessoal Militar
da Marinha, com o propósito de se
prepararem para o concurso.
CAPíTULO

rrr

Do Concurso de Seleção

Art. 6° O Concurso de Seleção será
realizado na primeira quinzena de JUnho de cada ano, perante uma COmissão examinadora, designada em
março pela Diretoria de Ensino da
Marinha e constituida por um Presídente, que será um dos oríciais generais da ativa do Corpo de Engenneíros e Técnicos Navais, e seis membros,
três dos quais serão oficiais do ....
CETN e três professores da Escola
Naval ou das Escolas de Engenharias
oficiais, ou reconhecidas pelo Governo.
Parágrafo único. A Diretoria de
Ensino da Marinha designará ainda
um Secretário proposto pelo Presidente da Comissão, mas que não tornará
parte no julgamento.
Art. 79 O programa para o concurso de seleção será elaborado pela Diretoria de Ensino da Marinha, ouvidos os órgãos interessados, de torma
a permitir a matricula dos candidatos
nas escolas superiores escolhidas pela
Marinha, para a formação de engenheiros e técnicos navais.
Parágrafo único. Esse programa
deverá ser divulgado. pelo menos. um
ano antes da data da realização do
concurso.
Art. 8.0 O COncurso de Seleção constará somente de exame escrito, cujo
número de provas será fixado ao ser
divulgado o programa para o concurso.
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Art. 99 Serão considerados aprovados os candidatos que obtiverem grau
igualou superior a cinquenta (50)
em cada uma das provas do exame e
média geral igualou superior a sessenta (60), variando 05 graus de zero
(O) a cem (100).
Parágrafo único. A média geral será e média ponderada dos graus das

provas, sendo atribuído, a cada uma,
um determinado peso.
Art. 10. A classificação dos candi-

datos aprovados será feita pela comissão examinadora, de acordo com
as médias gerais.
Parágrafo único. Em caso ~E!! ef!.l-

pate, terá prioridade na classíficação

o candidato mais antigo.
Art. 11. Os candidatos aprovados
escolherão, por ordem de classificação, suas
especialidades,_ tendo em

vista o número de vagas fixadas para
cada um.
Art. 12. O candidato aprovado em
concurso, que não tiver obtido classificação dentro do número de vagas
fixado, não poderá ser
aproveitado
para preenchimento de vagas que venham a ocorrer no CETN em qualquer ocasião.

dentes às seguintes especialidades e
suas respectivas opções:
a) A-I - Construção Naval, Estrutura
b) A-2 Construção Naval, Propulsão
U) A-I Construção Naval, Estrucidade
d) B-l - Construção Civil
e) C-I - Eletrônica
f) D-l - Armamento e Mecânica
g) E-I Química.
Parágrafo único. Além dos curs?s
acima, os oficiais do CETN poderão
ser designados para fazer curs.os especiais no pais ou no estrangeiro, do
intere~e da Marinha.
Art. 15. Os programas ou currículos
escolares serão aprovados pela Diretoria de Ensino da Marinha, ouvidos
os assessores ou órgãos interessados.
Art. 16. A duração dos cursos de
graduação ou de formação básica será, em principio, de três anos.
Art. 17. O controle dos cursos de
engenharia é atribuição da Diretoria
de Ensino da Marinha, no que será
assessorada pelo Escritório Técnico de
Construção Naval em São Paulo,
CAPíTULO VI

CAPíTULO IV

Do Estágio

Art. 13. Os candidatos aprovados

no Concurso de Seleção, e classificados dentro do número de vagas fixado farão um estágio de 19 de julho a
31' de dezembro em estabelecimentos
industriais da Marinha, com o propósito de adquirirem uma noção dos serviços de engenharia em geral.e aos de
suas especialidades em partdcular, e
de completarem o preparo básico para seus futuros cursos.
Parágrafo único.
A distribuição
desses candidatos pelos vários estabelecimentos industriais da Marinha
será feita pela Diretoria do Pessoal
Militar da Marinha.
CAPÍTULO V

Dos cy.rsos de Engenharia

Art. 14. Os oficiais candidatos ao
CETN, aprovados no Concurso de Seleção, realizarão os cursos correspon-

Da M atricula

Art. ta. Os candidatos classificados no concurso de seleção e habilitados no estágio industrial serão mata-ículados na Escola Politécnica da
Universidade de São Paulo, ou em
outro estabelecimento de ensino auperior do pais, previamente selecionado
pela Administração Naval, a fim de
fazerem os cursos de Engenharia Indiciados pela Diretoria do Pessoal
Militar da Marinha.
Parágrafo único. Cabe à Diretoria
de Ensino da Marinha providenciar
sobre as matrículas.
Art. 19. Para a manutenção da
matrícula, os oficiais-alunos deverão
satisfazer integralmente às exigências
previstas na regulamentação ou normas adotadas em cada estabelecimento de ensino de que trata o artigo anterior, relativamente a notas, médias
e conceitos.
§ 1'i' Na aplicação do disposto neste
artigo, é vedada aos oficiais-alunos a
possibilidade de dependência em qualquer disciplina devido a reprovaçao.
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§ 2.° O trancamento de matrícula em
qualquer disciplina só será permitido
após estudado pelo órgão controlador
dos diversos cursos de engenharia.
§ 3° Para efeito de classificação será
computada a média cumulativa e
ponderada, ao fim de cada período,
semestre ou ano inteiro, conforme o

caso.

Art. 20. Para o cálculo da média
ponderada, o fator de ponderação será o número de aulas teóricas mais o
número de aulas de exercicio e laboratório.
CAPíTULO VII

Do Ingresso no CETN

Art. 21. O ingresso no CETN será
no posto de Capitão-Tenente, após o
oficial mais moderno desse Corpo, de
acordo com as seguintes normas:
a) para os candidatos procedentes
do Concurso de Seleção, após Lerem
sido diplomados nos cursos de engenharia nos quais tenham sido matriculados, e feito o registro dos seus diplomas nas Diretorias de Ensino e de
Engenharia da Marinha. obedecendo
suas antiguidades.
b) para os candidatos
aprovados
em um mesmo Concurso de Admissão
e classificados. dentro do número de
vagas fixado, de acordo com a seguinte sequêncía:
I - Oficiais do QOAM ou QOACFN
e oficiais oriundos do CIORM ou ..
EFORM, euborícíaís e Sargentos, nessa ordem, respeitadas as antiguidades; e
l i - Civis, respeitada a classificação no concurso.
c) no caso de haver concomitância
de época de ingresso, os candidatos
citados na letra b) deste artigo ingressarão no CETN após os os oficiais
provenientes do Concurso de Seleção.
Parágrafo único. O oficial classificada no Concurso de Seleção e habilitado no estágio industrial, que não
conseguir diplomar-se no curso de engenharia no qual tenha sido matriculado, permanecerá no seu respectivo Corpo, perdendo o direito de admissão ao CETN.
Art. 22. No prazo máximo de três
(3) anos da data de ingresso no ..
CETN, e a critério da Administração
Naval, os Oficiais Engenheiro farão
um estágio em estabelecimento (s)
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industrial <ais) estrangeiro (5) de nível superior de produção, ou curso de
extensão na sua especialidade, com a
finalidade de se familiarizarem com
novas técnicas existentes.
§ l° A designação de oficiais P:Hi1
o estágio a que se refere este artigo
será feita por ato do Ministro da Marinha, após autorização do Presidente
da República, para o afastamento do
pais.
§ 20;> O ato de designação de que
trata o parágrafo anterior fixará o
tempo de duração do estágio e o localou locais onde o mesmo se realizará.
Art. 23. A fixação do número de
vagas, por especialidade, será feita
anualmente, em Aviso do Ministro da
Marinha, mediante proposta da Diretoria do Pessoal Militar da Marmha.
Art. 24. O Ministério da Marinha,
mediante convênio com a Universidade de São Paulo, manterá, naquela
Universidade, um Escritório Técnico
de Construção Naval, subordinado a
Diretoria de Ensino da Marinha, para
os fins previstos no artigo 18 deste
Regulamento. - Adalberto de Barros
NUnl3S. Ministro da Marinha.
DECRETO N° 71.318 - DE
NOVEMERO DE 1972

6 DE

Concede 'outoríeaçõo à crtumização
"SCTipps Institution ot Oceunoqm-:
phy". para operar 'fW 7n'J.r territorial do Brasil -om o mwio-ur;'eanográfico "Melville"', df b:mdeira norte-americana. acs pesquisas que c:;pecitíca,

O Presidente .ta República, usando
da atribuição .aue lhe confere o artigo 81, item IH, da Constttuiçào e
o Decreto n'' 63.1014:, de 26 de agosto
de 1968, decreta:
Art. 1° E' concedida autorização à
organização "Bcrtpps Instttutíon or
Oceanography", para operar no mar
territorial do Brasil, fixado pelo Decreto-lei n" 1.098, de 25 de março de1970, no período compreen.uôo entre
1 de novembro de 1972 e 31 de janeiro
de 1973, com o navic-oceanogrnttco
"Melville" de bandeira norta-amertcana, em trabalhos de pesquisa científica.
Art. 2° A autortzaçâo de que trata
este Decreto compreende os traba-
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lhos de coleta de plancton, determinação contínua de sc.línidade, temperatura e outros parâmetros, 'nctutndo

perfilagem sísmica, magnetometria e
batímetrta e deverá subordinar-se aos
requisitos previstos pelo artigo ~(O do
Decreto nv 63.164, de 26 de agosto de
1968.

Art. 3° Este Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, '6 de novembro de 1972;
1510 da Independência e 34° da
República.
EMÍLIO G. Mámcr
Adalberto de

IJ~:L1'ros

Nunes

DECRETO N° 71.319 - DE 6
NOVEMBRO DE 1972

DE

Declara de utilidade pública, pura
fins de desapropnação, um lote de

terreno urbano, sem benteitorias,
situado no Município de São PauLo,
Estado de São Paulo, destinado à
construção de uma estação ieietonica automática. -eta Cmp.pú.nhia
Telefônica Brasileira.

o Presidente da República, usando
das atribuições que U:E' confere G artigo 81, item lIl, da Constàtuiçãc. c
tendo em vista ,) dlspostc nos artigos 5°, letra "1:1", e 6" do Decretolei n'' 3.365, de 21 de junho de 1941,
decreta:
Art. 1° E' declarado de utilidade
pública, para fins de desapropriação,
um terreno urbano, sem benteít .rtas,
situado na Rua Três, Quadra Um, lote seis. no 13° Subdlstrrtc de uutantan, Município 'te Sho Paulo, Estado
de São Paulo, com área de 260,00 m2
(duzentos e sessenta metros quadrados), de propriedade d- Oscar Bergstron Lourenço, destina 10 à o -nstrução de uma estação telefôníce, automática e serviços rnns.
Art. 2" O referido .ote apresenta
as seguintes características e confrontações: tem o formato de um trapézio mlsttlíneo. área de ~ôo 00 m2
(duzentos e sessenta metros quadrados), medindo 10.40 ,TI (dez metros e
quarenta centímetros) ue frente para
a Rua Três; 25,00 (vinte e cinco metros) no lado direito, onde se confronta, a partir da linha de frente, com os
lotes 7 (sete), 8 (oito) e parte io lote

9 (nove); 10,40 m (dez metros e quarenta centímetros) VIa ltnnn dos fundos, onde se confronta com o lote 12
(doze); 27.00 (vinte e selo; metros)
no lado esquerdo, controntando-sc, a
partir da linha de frente, com r·s lotes 5 (cinco), 4 (quatr)) e parte do
lote 3 (três). regístra io no 100 CHtório de Registro de Imóveis da Comarca da Capital tio Estado de São
Paulo, sob o n" 67.1SS, L. 3-A-Y. Fls.
129, data de 9 de dezembrc de 19136.
tudo de acordo com a Planta AP~'
30031 e demais documentos constantes do Processo n'' OliOô5, do Ministério das Comunicaçõe~.
Art. 3° Fica a Companhia Telefônica Brasileira autortzada :L promover a desapropriação do retertdo terreno na forma da Iegta'ação vigente,
com seus recursos nróprlos ,
Art. 4° Nos termos do artigo 15 do
Decreto-lei n'' 3.365, de 21 de junho
de 1941, modificado pela Lei n'' 2.'786,
de 21 de maio de 1956, a desapropriação é declarada de caráter urgente, para efeito de ímeciata ímrssão de posse.
Art. 5° Este Decreto entrará em
vlgor. na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 6 de novembro de 1972;
151° da Independência e f:W da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Hygino C. Corsetti

DECRETO N° 71.320 NOVEMBRO DE

DE

6

Dr.:

1972

Declara de utilidade pública, para
fins de desapropriação, um terreno urbano, com nenteitorias, situado na Cidade de .!~iQ Clat'o. Bsuuic
de São Paulo, destinado à acuasação da Estação reietõmca. pela
Companhia Telefônica Brasuetni --

CTE.
o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IH, da Consttturcão, e
tendo em vista o disposto nos artigos 5°, letra "h". e 6° do Decretolei no) 3.365, de 21 de junho de 1941,

decreta:
Art 1° E' declarado de utilidade
pública, para fins de desaproprtação,
um terreno urbano, com benfeitorias,
possuindo
uma área de 195,80 m2
(cento e noventa e cinco metros qua-

AlXos

DO

PODER

orados e oitenta decímetros quadrados), de propriedade de Alcides L~
nardi, localizado na
A.veruda [)OlS
n.v 268, na Cidade de Rio Claro, Estado de São Paulo, destmauo 8, ampliação da Estaçâo r'eteíôruca..
Art. 20 O referido terreno apresenta as seguintes características e confrontações: tem formato -etanguiar e
mede 4,45 m (quatro metros e quarenta e cinco centímetros) na Linha
de frente, confrontando com a Avenida Dois; 44,00 m (quarenta e quatro metros) da frente aos .undos de
ambos os lados, confrontando no liLÕO
direito com a propriedade da Companhia Telefônica Brasileira, e no
lado esquerdo com a propriedade de
Hermano Chagas; mede 4,45 rn (quatro metros e quarenta e cmco centímetros) na linha de fundos, confrontando com a pronrtedade da Central Elétrica de Rio .ilaro S. A. A
benfeitoria constitui -<ie oe um predíc
de dois pavimentos, com 'arca total
construída de 181,16 1'112 (cento e OItenta e um metros quadrados e dezesseis decímetros quadradosi, sendo
10S,16 m2 (cento e ':'UI.") metros quadrados e dezesseis decrmetroa quadra'dos) no pavimento térre. e 73,ÚO rn2
(setenta e três metros quadrados) rIO
pavimento superior, uevtdamente re-gistrado no 2 Cartorro je Regístro
de Imóveis e Anexos da. Comarca de
.Rio Claro, sob o n- 4.427, L. :~·E,
Fls. 139, data de 19 de março de
1951, tudo de acordo e-m a Planta
APT-40.107, constante do Pl'OCeSSiJ
n'' 06067, do Minístécio das Comuni·cações.
Art. 30 Fica a Companhia Telefônica Brasileira autorizada a cromover a desapropriação da referida' área
.de terreno e respectivas benfeitorias
na forma da legislação vigente, com
seus recursos próprios.
Art. 40 Nos termos do artigo 15 do
Decreto-lei n'' 3.365, de 21 de junho
de 1941, modificado pela Lei no 2.786.
·de. 2! de maio de iass, a uesapropriaçao é declarada de caráter ur'gente, para efeito de ímedlat-c Imissão de posse.
0

Art. 50 Este Decreto entrará em
vigor na data de 'ma publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 6 de novembro de HJ72;
1510 da Independência e 840 da
República,
EMÍLIO G, MÉDICI

Hygino C. Corsetti
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DECRETO N° 71. 321 - DE 6 DE
NOVEMBRO DE 1972
Aproveita no Quadro de Pessoal do
Ministério do Exército serníâores
disponiveis do Instituto Braeüeíro
do Café e dá outras prooíâénciae

O Presidente da -cepúbtlca, usando
das atríbuíçóes qU'3 lha contere o artigo 81, item Il!, da Constituição, e
tendo em vista que ao caso E. de aplicar-se, por analogia, o disposto no §
20 do artigo 99 do Decreto-lei -iúmero
200, de 25 de fevereiro de 1967. combinado com o artigo 80 10 Decreto
n- 65.871, de 15 de dezembro de 1969,
decreta:
Art. 10 Ficam aproveitados no Quadro de Pessoal - Parte Permanente
- do Ministério do Exêrcísc, os seguintes servidores dísporuve.s, respertado o seu regime jurídico anterior:
a) no cargo de Escetturárro, código
AF-202.S.A, Delvaír de erma e Oswàldo Oliveira Godoy, em dísponlmlidade em idêntico cargo do QuadIO
de Pessoal do Instituto Brasileiro do
Café, em vagas decorrentes, respectivamente, da promoçâo de Leonor
Berdak e da aposentadorte de Wil·
mar de Carvalho;
b) no cargo de Servente,
código
GL-104.5, Florentino Rodrigues de
Souza, em disponibiü.Iaoe em ídêntdco cargo do Quadro de Pessoal do
Instituto Brasileiro {Ia Cate, em vaga
decorrente da aposen'.aôorta de Benedito Alves da Stlva..
Art. 20 O órgáo oe p assoal do Instituto Brasileiro do ~;'He remeterá ao
do Ministério do exército, no prazo
de 30 (trinta) dias, e contar da publicação deste Decreto, os assentamentos funcionais dos servidores
mencionados no artigo lo.
Art. 30 O disposto neste Decreto
não homologa situação que, em virtude de sindicância; Inquérttc administrativo ou revisão de enquadramento, venha a ser considerada. nula.
ilegal ou contrária a ·:lOl"I1U:I,S administrativas aplicáveis à espécie.
Art. 4 0 Este Decreto entrara em
vigor na data da sua publíoacâo, revogadas as disposições em contrárío .
Brasília, 6 de novembro de 1972;
1510 da Independência e 840 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Orlando Geseet
Marcus Vinicius
Moraes

Pratini

de
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DECRETO N9 71.322 -

DE

7

DE NOVEMBRO DE 1972

Altera o Decreto número 70.086, de 19 de fevereiro de 1972, que crta oDepartamento de Aãmimstroçoo do Ministério da Fazenda, e dá outras.
proVidências.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81, Itens 111 e V, da Constituição, tendo em vista o artigo 181, itens
I e IH, do Decrcto-Ieí número 200, de 25 de fevereiro de 1967, e o artigo
11 da Lei número Z.780, de 12 de julho de 1960, decreta:

Art. 1.0 Fica transformada em Assessoria Técnica do Departamento
de Administração a Diretoria de Normas' Técnicas previstas no artigo 4'"
do Decreto número 70.086, de 19 de fevereiro de 1972.

Art. 2.° Fica transformado o cargo em comissão de Diretor da DIretoria de Normas I'ecnicas, símbolo 4-C constante do Decreto número 70.086,
de 1.0 de fevereiro de 1972, em Oocrdenador da Assessoria Técnica, símbolo 4-C.

Art. 3.0 Picam extintos 1 (Um) cargo em comissão de Chefe da Agência.
do Departamento Federal de Compras em São Paulo, sim bolo 5-C, e 109,;
(cento e nove) funções e-atrrícadas abaixo relacionadas, que serão considerados suprimiam.. 30 (trinta) dias após a publicação deste Decreto:

Quant.

I
I

I

FUNÇAO

I

Exttnta Inreçãa Geral da Fazenda Nac;onal

I
I
I

1
1

1

1
1
1
1
1

,2
1

I

nepartament...,; Federal de compras

Scr-retárto do Diretor-Geral do D.F.C.

do Diretor da Divisão Técnica
_da
de Revisão de Requísíçôes
I Auxiliar
DIvISa0 Técruca

I
i

I
1
I
I

!
I

sec~,~

!

1

I SeCI ~târio,

1

i

I
I

I

da
. I
oue u. da aeçco de Estudos de Materiais da 1
Divisão Técnica
1
Secretário do Diretor da Divisão Comercial
)
Auxiliar do Diretor da Divisão Comercial
I
ChFlE da Seç'3/.J de Ccncorrêncías e Coletas de I
Preços da Dívlsâo Oomerctar
r
Chere da SpÇ<u.. de Ajustes e Contratos da Dí- I
visão Comercial
I
onere da Se~~1O de Encomendas da Divisão I
Ch~t.f'

Comercíal

• . . . . • . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . ..
~o

e Expedíçã-i

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

..

Seçé

r-ej ção e

5-F
5-F

9-F

l5-F
H-F
14-F
2-F
2-F

H-F"
15-F
3-F

3-F

I

Diretor de Divisão de Recepção I

I

II ChF-1f.
AeU},i~~~ài~~ ~i.r.e.~:~· ~~ ~i.V.i~~~.. ~~.. ~.e.c.e.~~~~ I
da
de Transito da
de ReI

2-F

I

I Auxihar do Diretor-Geral do D.F.C.
I
I Se"J etário do Diretor da Divisão 'I'écníca .... I

'.
2

,

Chefe da Seção de Organização
. I
Encarregado ue 'I'urmn de Métodos de TraI balho ...........................•...•......... 1
I Iãncarregado de Turma de Organização
I

I

1

I 51mbolo

I
I
I

1I

I

1

I
I

ll~{pedíção

..

Dtvísão
•........................

r
r

i

t-s

15-F

Afros

Quant.

,
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I

FUNÇAO

I

I

1
1
1
1

1
1

1
1

I

II Chefe da seção de Estoque da Divisão de ReI

cepçâo e E::pediçâQ

I

•••••••••••.•••••••.••••• I

I ~~;~~~a eS~;~e~~ãc;,on.t~~~: . ~~. ~~~i.S.~~ . ~~. ~~~

\

I Chefe do Serviço de Estatística •............. I
Chefe dos serviços Auxiliares
Chefe da Seção de Administração dos serviços
Auxiliares ........................•.............
Onere da Seção de Mecanografia dos Serviços
I Auxiliares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
I Secretário da Agência de São Paulo
I
I
I
I

1II

Símbolo

I

C~~~o d.~. ~~ç~~ .Té~~oi~~o ~~o ~~~~~~~ o~~ .~~~
o

o

o

o

o

!

3-F
4-r'
4-1"

6-]'

I

I
I

rr-e

I1

3->

\
I

4-<

10-F

1

I

1

II

Seçã.o.. ~~~~:~~~~ . ~~•. ~~~~.c.i~..~: . ~.~~
Chefe da Seção de Recepção e Expedição da
Agência de d~,Q Paulo ••.....••••••.••.••.•.•
Chefe da Beçao de Ad.ministração da Agência
de São Paulo
Delegado do Departamento Federal de COmpras
e.n Brasília ... ......•••••..••....••.••.••••..
Secretário do Diretor da Divisão de Material ..
Onere da Seção de Padronização da Divisão
do Material
Ohere da Beçào de Orientação e Ffscaüzaçãc
da Dfvísâo do Material ••...•....•............

I

4-,'

I

C:6f~a~~ri~~Ç~~.. ~~..~~~~~~~~~~..~~ ..~~~~~~ 1

4-F'

1

I

1

I

1

I
I

1

I

1

I

I

1

I
1
1

1
1
1

1
1
1

\

C~~~~o da

I
I

4-F

o o o o o o o o o • o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

se:::::~o Seção
d;or:::::
.0t' ••
Adrmnís rat va

'iO o o o • o o o • o o o o o o o o o o

••.............
Seção de Requisições e Fiscalização
Seção Econômica Financeira •......
Oficina de Encadernação

II

de Obras

I Secretário do Diretor
I Chefe da Seção AdmInistrativa
Chefe da Seção Técnica

I

4-<

I

4-.

I

I

I

I

1-.
ll-F

I

4-F

I

I

I

Chefe da
1 ChEJe da
I Chefe da
l Chefe da

D~vtSão

I

\

1

I

I
I

i

Bzblioteca do MinistérZo da Fazenda

I

I

. I
I Encarregadc da Turma de Classíffcaçáo e Cata- I

1

I Iogação •.............••....................... I
. I
I Pncarregadc da Turma de Referência
I Encarregado da Turma de Aquisição
I

\I Encarregado

da Turma de Administração

II

serviço de Comunicações

1
1

/ Secretário ..
I onere do Arquivo
o o o o

o ••• o • o o o o ••• o • o o o • o

13-F

II

I Chefe da BIblioteca

1

4-F
4-F
4-F

. I
. I
.

1
1
1

n-s

o • o o

'I
I

4-F
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FUNÇAO

Símbolo

13-F

1

Chefe da Secão de Preparo e Classificação
do Arquivo ...•.....................•........
Chefe da Secao de Guarda e Conservação do

1

Chefe. da

1

Cneíe da Se~â-J de Expedição
.
Chefe da Seçãc ie Informações
.
Chefe da Seç'io de Ortentaçãc e Reclamaçôes •.

8-F
8-F

C!If'ÍE. da Seção de Pubhcaçôes e Despachos ...
Onere da Seção de Recebimento e codificação

8-F
8-F

Quant.

1

Arquivo

1

1
1
1

.
S8Çá.<.~

de Certidões do Arquivo

.

13-F
13-F

"-F

Administrar.âo do Bditícic da Fazenda

15-F
8-F

1
1
)

13-F
1

15-F
13-F

1
.1

"-F

j

8-F

1

6-F

1

15-F
H-F
5-F

1
1

1

15-F
15-F

J

1

18-F
15-F
15-F
10-F

1
1
1

Secretaria Xa Receita Federal

(art. 2.° 1(' Decreto
()11{'le~

17

12

de Serviço

Cheí es de Seção

n.« 64.041-69)

.............•.............

.

Enc arregados da Turma .......•..............

3-F

4-F
6-F

109

Art. 4Q Ficam criadas no Quadro de Pessoal - Parte Permanente
Ministério ela Fazenda, e ,~l"'-"siftcadas provisoriamente, as funções gratafieadas constantes do anexo, previstas nos Regimentos Internos aprovados
para c Departamento de Adnnnístraçãc e para os Núcleos Regionais de
Admu.cstraçâo oa Guanabara e de Brasílía,
~o

A!ros DO PODER

159

EXECUTIVO

Art. 5Q Ficam criados, na estrutura do Departamento de AdministraÇã0 e com a jur.sdíçâo est.anelecioa pelo Decreto número 55.770, de 19 de
fevererro de 1965, OP NÚC"Ier>S Regionais de Administração de Brasília e da
Guanabara, cuje organízaçâ.i competência e funcionamento serão estabelecidos em Regt-nento. obse-vaoc o disposto no artigo 6.° do Decreto número 68.885, de 6 de julho de 1971.
Art. 6.° O Departamentc de Administração terá um representante
no Conselho Drreror do Centro de 'I'remamento e Desenvolvlmeto de Pessoal do Mímstérro da p'azen.Ia --~ CETREMFA.
Art. 7Q O Diretor-Geral do Departamento de Administração disporá
de 1 (urm Secrer.ar-ío Admtn.scrauvo e 10 (dez) Assessores; as Divisões.
de 1 (um) Secrerar!o Admínistratavo e 1 (um) Assistente, cada uma; o
Coordenador da Assessoria r;;':'l::Ca e os Chefes de Núcleos de Administração, de 1 (um) Secretário Aoministratívo, cada um.
Parágrafo ÚnICO. As atrtbt.rções dos Assessores, Assistentes e Secreserão esrabetecidas 9YD Itegrmento .
Art. 8.° Os ocupantes doe ttarsor em Comissão e das Punções Gratíftcadas do Departamento de Administração serao submetidos ao Regime
de 'J'empo Integra' e Dedic açãc- Exclusiva, de 40 (quarenta) horas semanais de trabalho em dots turnos corridos observada a regulamentção
própria.
~ál'ics

Art. 9.° As despesas decorrentes de disposto neste Decreto serão atendidas pelas dotacóer próprias do MinIstério da Fazenda.
Art. 10. Fica o Minis'vo dá Fazenda autorizado a expedir os atos
necessários à apncação deste Decreto.
Art. 11. Este Decrefv- entrara em vigor na data de sua publicação,
revogadas áS drsposíçóes em ccc.trár:o ,
Brasília, 7 de novembro de 1972; 151" da Independência e 84" da.

Repúbnca .

EMÍLIO G. MÉDICI
Antônio Delfim Netto

- O-anexo
-

mencionado no

art.

41' foi publicado no

DECRETO N° 71.323 - DE 7 DE
'NoVEMBRO DE 1972

D.a.

de 8-11-72.

Dispõe sobre o Grupo Diplomacia,
a que se refere o artigo 2° da Lei
n- 5.645, de 10 de dezembro de
1970, e dá outras providências.

ende OS cargos de provimento efetivo a que são inerentes as attvldades
diplomáticas e consulares do Brasil
em seus aspectos específicos de representação, negociação, informação e
proteção de interesses brasileiros no
campo internacional.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item 111, da Constituição,
tendo em vista o disposto I1{) artigo
198 do Decreto-lei n" 200, a, 25 de
fevereiro de 1967, e no artigo 7° da
Lei n'' 5.645, de 10 de dezembro de
1970, e considerando as peculla.ddades da função diplomática, decreta:

Art. 2°. O Grupo Diplomacia será.
constituído pela Categoria Fundonal
Diplomata, designada pelo c-tdigo
D-301, a qual, tendo em vista a ininterrupta tradição brasileira e as praxes e Convenções
Internactonata.
continuará a denominar-se Carreira de Diplomata, dlstrlbutdas as classes respectivas pela escala de rnveis.
na forma do Anexo.

CAPÍTULO I

Do Grupo Diplomacia

Art. 1°. O Grupo Diplomacia, designado pelo código D-300, compre-

Art. 3°. As classes íntegrantescda
Carreira de Diplomata dístrlbutr ..se
ão, na forma do âísposto no artigo5<> da Lei ns 5.645 de 10 ue dezembro.
de 1970, em 6 (seis) níveís tnerar-
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quíoos, com as seguintes caracteríaticas:
. Nível 6 -

~tividades,

no Mlnlsté-

rIO das Relaçoes Exteriores, de Secretárfc-Geral das Relações Exterrcres: de chefia de Míssâc diplomática

Parágrafo único. Dentro de cada
nível, a hierarquia relativa das runçõesvacíma indicadas será estabelecida em regimento.
CAPíTULO

II

Junto a Governo estrangeiro ou Organismo Internacional de Subsecre-

Da ctüeçorto Funcional DtplowAta

tario-Geral ;

Art. 4". Integrarão a Carreira de
Diplomata (categoria Funcional D301) os cargos, vagos e ocupados, da
atual Carreira de Diplomata do Quadro de Pessoal do Ministério das Relações Exteriores, respeitado o seguínte escalonamento hierárquico:
I os de Ministro de Primeira.
Classe, na Classe de Ministro de Primeira Classe;
II - os de Ministro de Segunda
Classe, na Classe de Ministro de segunda Classe;
m - os de Primeiro Secretário,
nas Classes de Conselheiro ou PTlmetro Secretário, na forma do artigo 59, item lI, deste decreto;
IV os de Segundo Secretário,
nas Classes de Primeiro secretarie ou
de Segundo Secretárto, desde que Satisfaçam o disposto no artigo 5", item
lII, deste decreto;
V -- os de Terceiro secretário, nas
Classes de Segundo Secretário ou
Terceiro Secretário, contanto que
preencham as exigências do artigo
5\', item IV, deste decreto.
Art. 5°. O processamento da transformação ou transposição dos cargos,
quando ocupados, obedecerá aos seguintes critérios:
I - os de Ministro de Prrrnetra
Classe e de Ministro de segunda
Classe serão transpostos com os respectivos ocupantes;
TI - os de Primeiro Secretário .serão transpostos ou transformados na
forma do item TIl do artigo anterior, observada a ordem de classificação dos respectivos ocupantes no
Quadro de Acesso Especial;
lU - os de Segundo aecretãr:o
serão transpostos ou transformados
com os respectivos ocupantes que tenham o interstício mínimo de 3
(três) anos na classe, na forma. do
Item IV do artagc anterior, onservada a ordem de classífícação no
Quadro de Acesso Especial;
IV - os de Terceiro Secretárto serão transformados ou transpostos
com os respectivos ocupantes que te-

de

chefia de

Deuarta-

mento, de Assessoria, do Cerimonial
e do Gabinete do Ministro de Estaco: de Diretor do Instituto Rio
Branco; e outras de natureza equivalente.
Nivel 5 - Atividades, no »nntsteuo
das Relações Exteriores, de chen.; de
Missão diplomática junto a Governo
estrangeiro; de Ministro Oonselherro em Embaixada ou Míssâo Permanente junto a Organismos Internacionais; de Cônsul-Geral; de chefia.
de Departamento, de Assessoria

do

Cerimonial e do Gabinete do Minis~
tro de Estado; de Introdutor Díplomático; de Diretor do Instituto RíoBranco; de Inspetor-Geral de Finanças; de Diretor da Divisão de segurança e Informações; de Chefia de
Divisão; e outras de natureza equivalente.
Nível 4 - Atividades. no Mtnístêrio das Relações Exteriores, de CO;)selheíro de Embaixada; de Cônsul e
C~nsul-Geral-Adjunto; de Introdutor
Diplomático; de Oficial de Gabinete do Ministro de Estado; de Diretor
da Divisão de Segurança e Informacões: de chefia de Assessoria ou de
Divisão; e outras de natureza equivalente.
Nivel 3 - Atividades. no Mtnísterio. das Relações Exteriores, de Primetro Secretário de Embaixada' ee
Cônsul e Cônsul-Adjunto; de Oficial
de Gabinete do Ministro de Estado'
de subchefia d, Divisão; e outras d~
natureza equivalente,
N1vel 2 - Atividades. no Mtnístêrio das Relações Exteriores, de Segundo Secretário de Embaixada: de
Oõnsul e Cônsul-Adjunto; de OÚclaí
de Gabinete do Ministro de Estado'
de Assistente de Chefe de DivlSão:
e outras de natureza equivalente. .
Nível 1 - Ativ:'dades. no Ministerio das Relações Exteriores, de Terceiro secretário de Embaíxada ou
Vice-Cônsul; de Assistente de Chefe
de Divisão; e outras de natureza
equivalente.
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nham o interstício mínimo de 3
(três) anos na Classe, na forma do
item V do artigo anterior, observada a ordem de classiftcaçao no Quaaro de Acesso Especial.
§ ::'0. O Quadro de Acesso Espcctat. organizado para os efeitos deste artigo, terá um numero de componentes idêntico ao de cargos transformados ou transpostos em cada
Classe.
§ ~<). Ao Quadro de Acesso Especial pertencerão' todos os integrantes
da atual Classe de Primeiro Se·.:1·02tário e os integrantes da" Classes de
Segundo e Terceiro Secretàric ç; ue
satisfizerem o requistt-, mdicado nos
ltens II] p IV deste artigo, respeitados os critérios de afericâo de n-er ccimento a que se refere o artigo 19
deste decreto.
Art. 6°. O funcioná-rio tncluido na
Carreira de Diplomata (Categoria
Funcional D-301), nos termos 1·1) presente decreto, conservara na nova
Classe o tempo de serviço público de
serviço na Carreira e de Classe que
possuir na atual Carreira de Inp.omata do Quadro de Pessoal do IVIi·
nístérlo das Relações Exteriores
Parágrafo ún1co. Para os Segundos e Terceiros Secretários qu; 10rem incluídos, respectivamente, nas
Classes de Primeiro eco-etano G ae
Segundo Secretário da Carreira ee
Diplomata (Categoria Funcional D·301), a contagem de tempo de Classe iniciar-se-á na data da tnotusao.
Art. 7" A transformação ou transposição de cargos a que se referem os
artigos 4Q e 5° deste decreto será processada mediante decreto.
Art _ 8°. O órgão de pessoal do
Ministériq das Relações Exteríores
promovera as medidas necessár-as à
execução do disposto no artigo anterior, observadas as diretrizes fixadas na Le: n'' 5.645, de 10 de dezembro de 1970, devendo a proposta
respectiva ser encaminhada a decisão do Presidente da República por
intermédio do Orgã-, Central do Sistema de Pessoal Civil da Administra-

ção

Federal (DA6P).
CAPiTULO IH

Do Ingresso
Art. 9°. O ingresso na Carreira <te
Diplomata tar-se-á sempre na elas-
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se inicial, através do Instituto Rio
Branco, nos termos da legislação específica -em vigor.
Parágrafo único. Não haverá as
censáo para a Carreira de Dtplcmata.
CAPíTULO IV

Da Progressão Funcíoruü

Art. 10. A progressão dos ocupantes d p cargos da Carreira de Diplomata (Categoria Funcional D-301>
far-se-á para a classe imediatamente
superior àquela a que pertença f obedecerá ao critério dp' merecimento.
Art. 11. O interstício para 1. progressão funcional é de 3 (três) anos
dia 31 de dee será apurado, até
zembro de cada ano, pelo tempo !,tquído de efetivo exerci cio do Diplomata na ctass; a que pertença.
Art. 12. O órgão de pessoal pubh
cará semestralmente uma relação
denominada "Lista de Antiguidade".
com o registro exato do tempo ;1quido de serviço de cada Diplomata,
apurado na Classe, na Carreira e ao
Serviço Público.
Parágrafo único. A antiguidade é
determinada pelo tempo liquido de
efetivo exercício do Diplomata na
Classe a que pertença;
a) a partir da data em quo o Dlp.omata entre em exercício do cargo, nos casos de nomeação;
b) a partir da data da vigência do
ato de progressão funcional.
Art. 13. As vagas em todas as
Classes da Carreira de Diplomata
poderão ser providas a qualquer tempo do trimestre correspondente à sua
verificação, considerado o ano civil.
Art. 14. A progressão prod uz seus
efeitos a partir do dia em que se
verificar a vaga.
~ 1°. Na hipótese de, na data. da
abertura da vaga, não existir Diplomata que preencha os requísltos para
a. progressão, os efeitos do ato vigorarão a partir da data em que cada
um os completar.
§ 2°. verifica-se a vaga na data:
a) do falecimento do ocupante
do
cargo;
b) da entrada em vigor do ato que
concretizar a progressão runctonai, '~

°
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aposentadorla, a agregação, a exoneração, ou a demissão do ocupante do

cargo;

c) da investidura, no caso de nomeação para outro cargo;
d) da entrada em vigor do tnst.rumenta legal que criar o cargo;
e)

da declaração oficial do ôcsa-

parecimento do Diplomata, nos

ter-

mos da legislação em vigor .
Art. 15. A progressão será efetiva-

da mediante ato do Presidente aa
República e recairá no Diplomata por
ele escolhido dentr., os incluídos no

Quadro de Acesso, organizado anualmente para cada Classe, no mês de
dezembro, pela Comissão de Avaliação de Merecimento.
§ lo, O número máximo de DIplomatas incluídos no Quadro de
Acesso será equivalente a 1/4 dos
cargos da sua respectiva Classe.
§ 2°. Os nomes incluídos no quadro de Acesso serão aqueles que obtaverem, dentro de cada Classe, lo
maior número de pontos, segundo os
critérios estabelecidos para a aferição do merecimento.
Art. 16. Sã() requisitos indíspensaveis para inclusão no Quadrü de
Acesso, além do interstício de 3
(três) anos na Classe;
I - para progressão a Mlnlstro de
Primeira Classe, contar o Ministre
de Segunda Classe, no mínimo, :W
(vinte) anos de serviço na Carreira
e possuir o diploma de conclusá-, ao
Curso de Altos Estudos do Instatuto
Rio Branco, decorridos 5 (cinco)
anos de instalação do Curso;
11 - para progressão a Ministre,
de Segunda Classe, contar o Conselheíro, no mínimo, 15 (quinze) anos
de serviço na Carreira e possuir o diploma de conclusão do Curso de Altos Estudos do Instituto Rio Branco,
decorridos 5 (cinco) anos de Instalação do Curso;
li! para progressão a Prtmeirc
Secretáríc, possuir o Segundo Secretário o diploma de conclusão do Curso de Aperfeiçoamento de Díploniata
decorridos 5 (cinco) anos de instalação do Curso.
Art. 17. Nas vagas ocorridas nurante o ano serão providos Diplomatas incluídos no Quadro de Acesso
em vigor para o mesmo ano.
Parágrafo único. No caso de estar
esgotado, em qualquer Classe, o Qua·-

EXECUTIVO

dro de Acesso elaborado para determinado ano, o provimento das vagas ocorridas naquele ano na Classe imediatamente superior recairá p'ffi
Diplomatas incluídos no Quadro ne
Acesso a vigorar no ano seguinte.
Art. 18. A Comissão de Avaliação
de Merecimento compõe-se do Secretário-Geral das Relações Exteriores.
que a presidira, dos Chefes de Departamento, do Chefe do Cerimonial,
do Chefe do Gabinete do Mtnistro de
Estado e do Diretor do Instituto Rio
Branco.
§ 10 Não participarão dos
trabalhos da Comissão de Avaliação de
Merecimento os Diplomatas que não
ocuparem como titular as funções
enumeradas nest., artdgu.
§ 20 • Nenhum Ministro de seg-unda Classe participará das sessões da
Comissão para constituir o Qllô.drv
de Acesso para progressão a Ml!HStro de Primeira Classe.
§ 30 • Sempre que o número ue
membros da Comissão em condíçôes
de constituir o Quadro de Acesso para a progressão a Ministro de Primeira Classe for inferior a cInCO, o
Min istro de Estado das Relações Exterrores convocará Ministros de Primeira Classe em serviço efetivo, para
completar esse número.
§ 40 O Secretário da Comissão de
A valíação de Merecimento é o dirtgente de pessoal do Ministério das
Relações Exteriores, que fornecerá 03
elementos necessários ao perfeito desenvolvimento dos trabalhos.
Art. 19. A organização do Quadro
de Acesso obedecerá a crftérros objetlvos de aferição de merecimento
de acordo com o que dispuser o Regulamento da Progressão Puncionat
do Diplomata.
Art. 20. Quando ocorrer empate
na classificação, proceder-se-á ao desempate pela manutenção da ordem
de antiguidade na classe anterior.
CAPiTULO

v

Disposiçbes Tramsítóruis

Art. 21. O Quadro de Acesso, CO{J5~
tituido em dezembro de 1971 par.c o
ano de 1972, será considerado insubs.stente a partir da data da vigencía do ato de inclusão oos ocupantes da atual carreira de Díplomat«
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na nova Carreira de Diplomata (Categoria Funcior.al D-30l).
Parágrafo único. O Quadre de
Acesso para o restante do ano aera
elaborado até 30 (trinta 1 dias após
a inclusão a que se retere este artrgo .

Art. 22. Os Primeiros Secrecartos
que, na data da publicação deste deereto, possuíam o título de C:)DSCIhetro, concedido nos termos elo artrgo 33 da Lei n- 3,917, de 14 oe JUlho de 1961, continuarão a ter direito ao usa desse título e às vantagens
dele decorrentes, ate que ocorra a
progressão a Classe do Conselheiro.
Art. 23. Os Diplomatas que se
encontrarem, no momento da CUIl~'
titurçào do Quadro de Acesso Especial, agregados nos termos do Decreto-lei n'' 69, de 21 08 novembro
de 1966, poderão ser Incluídos nas
respectivas
classes,
permanecendo
agregados à nova Classe após a inclusâo ,
Art. 24. Os Primeiros, Segundos e
Terceiros Secretários do atual Quadro de Pessoal do Ministério das Relações Exteriores qu, estiverem agregados só poderão ser incluídos, rebpectívamente, nas Classes de Pruneiro, Segundo e Terceiro Secretárí., da
Carreira de Diplomata (Categoria
Funcional D-301>.
Art. 25. Este decreto entrará em
Vigor na data de sua publicação, re-vogadas as disposições em centráno.
Brasília, 7 de novembro de '972151° da
Independência e 84°· d~
Jcepúbltca..

EMíLIO

G.

MÉDICI

JOTge de Carvalho e Silva
João Paulo dos Reis Velloso

o anexo mencionado no art. 2'" foi
publicado no D.O. de 8-11-72.
DECRETO NQ 71.324
NOVEMBRO

DE

~

DE 7 DE

1972

Autoriza o funcionamento da Faculdade Dom Bosco de Filoeotia, Ciências e Letras, Belo Horizonte-MG.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o "'1'tlgo 81, item lII, da Constituição, de
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acordo com o artigo 47 da Lei número
5.540, de 28 de novembro de 1968, al-

terado pelo Decreto-lei no 342, de 9
de setembro de 1969 e tendo em vista
o que consta do Processo nv 257.632-71,
do Ministério da Educação e Cultura,
decreta:
Art. 19 Fica autorizado o funcionamento da Faculdade Dom Bosco de
Filosofia, Ciências e Letras, com o
curso de Psicologia, nas mcdaltda'tes
de licenciatura e formação de Psicólogos, mantida pela Inspetoria Sã{J João
Bosco, dos Padres Salesíancs, com sede na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais.
Art. 29 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 7 de novembro de 1972;
1519 da Independência e 84.0
da
República.
EMíLIO G. MÉDICI

Jaroae G. Passarinho

DECRETO N° 71.325 NOVEMBRO

DE

DE 7 DE

1972

Autoriza o funcionamento da Faculdade de Educação Física de BflgéR. S.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item !lI, da Constituíçâo de
acordo com o artigo 47 da Lei número
5.540, de 28 de novembro de 1968. alterado pelo Decreto-lei nc 842, de 9
de setembro de 19-69 e tendo em vista
o que consta do Processo nv 614-72CFE do Ministério da Educação e
Cultura, decreta:
Art. 19 Fica autorizado o funcionamenta da Faculdade de Educacâo Física de Bagé, COm o curso de Educação Física, mantida pela Fundação
Universidade de Bagé, com sede na
cidade de Bagé, Estado do Rio Grande
do Sul.
ATt. 29 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 7 de novembro de 1972;
1519 da
"ndependêncía e
84Y «a
República.
EMíLIO G. MÉDICI

Jarbas G. Passarinho
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DE

Art. 19 É concedido reconhecimento

NOVEMBRO DE 1972

à Faculdade de Odontologia de Mogi
das Cruzes, com o curso de Cirurgião-

Concede reconhecimento à Facuuuuie
de Odontologia de Mogi tias CruzesSão Paulo.

dentista, mantida pela
Orgamzaçâo
Mogiana de Educação e Cultura. com
sede na cidade de Mogi das Cruzes,

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item TIl, da Constdtuíção, de
acordo com o artigo 47 da Lei li úmero
5.540, de 28 de novembro de 19B8, al-

terado pelo Decreto-lei nc 842, de 9
de setembro de 1969 e tendo em Vista
o que consta do Processo n'' 255.574-71
do Ministério da Educação e Cultura,

decreta:

Estado de São Paulo.

Al't. 29 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as dísposíções em contrário.
Brasília, 7 de novembro de 1972;
da Independência e 849 da
151 0
República.
EMÍLIO G. MÉDICI
Jarbas G. Passarinho

DECRE.TO N." 71. 32'7 -

DE 7 DE NOVEMBRO DE 1972

Fixa os oreçce Óavnímos básicos rJU·1"U financiamento ou aquisição de cera
safra 1$)72/1973, produzida nos Estados de Alagoas,
de cO-1'1/(lúba, do

Bahia. Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande dO
Norte e ~e1'9tpé.
.......

~

O Presidente da República usando das atribuições que lhe confere o
artigo 81 item HI. da Const.ítu.ção, e de acordo com o disposto no Decreto-Lei. número 79, de 19 de dezembro de 1966, decreta:
Art. 1:' s'tca assegurada à cera de carnaúba de origem da safra de
197211973, produztcs nos Estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Párafba, Pernambuco Piauí, ~ld Grande do Norte e Sergipe, a garantia de
preços mínimo" de que trata o referido Decreto-Lei, atendidas as condições
previstas no presente Decreto.
§ L" Os p-"E.(.OS mínimos líquidos para o produto, estabelecidos em função dos tipos, segundo as zonas geoeconômicas, são aqueles aue deverão
ser efetivamente pagos aos produtores ou às cooperativas de produtores.
§ 2.0 Os preços mínimos Iíquídcs são livres de quaisquer despesas adicionais. ínclusl ve impostos ~ taxas. atendidas as especificações estabelecidas
no artigo 2.° deste Decreto.
Art. 29 Fícam estabelecidas as seguintes condições para as operações
de financiamento ou aquisição de cera de carnaúba:
a)
Os preços constantes da tabela anexa referem-se ao produto acondicionado em sacaria nova de juta ou similar, do tipo 4, de acordo com as
especificações constantes da eesol.rcão número 57, de 9 de março de 1970,
de Conselho Nack-nal do (}<)mérciG- Exterior (CONCEX), Ou outras equivalentes que vierem a ser oficialmente estabelecidas.
b) Os níveis Le preços cor-es pxmdentes aos tipos 1, 2 e 3, serão estabelecidos em instruções a serem baixadas pela Comissão de Financiamento da Produção, observadas as condições fixadas na alínea "a" deste
artigo.
Art. 3.° As operações ':I, que 3e refere o Artigo precedente serão reelizadas de preferência com produtores ou cooperativas de produtores, podendo, no entanto, as de fínanoramento ser estendidas em caráter excepcional a terceiros.
Parágrafo úmco . Para a exteneâo a terceiros, das operações em questão, será necessáríc que estes comprovem ter pago aos produtores ou às
cooperativas de produtores, livres de quaisquer despesas adicionais, inclusive
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impostos e taxas preços nunca Inferiores aos preços mínimos líquidos estabelecidosnas instruções da Comissão de Financiamento da Produção, de
que trata a alínea "b" do art':gi) 2.".
Art. 4." A Comissão de Financiamento da Produção baíxará instruções
necessarías para a execução deste Decreto.
Art. 5." Este Decreto entrará em vigor na data de sua publícaçâo, revogadas as díspostçôes em contrário.
Brasília, 7 de novembro de H172;

151." da Independência e 84."

da.

República.
EMÍLIO G. MEDICI

L. F. Círne Lima

TABELA ANEXA AO DECH.\:i:rO N." 71.327, DE 7 DE NOVEMBRO DE 1972
PREÇOS MíNIMOS LíQUIDOS
CERA DE CARNAÚBA

~ONAS

GEOECONOMICAS

crs/rs

Kg

Tipo 4 (Básico)

Maramtuio

única

46,95

Ptauz

Cera oe Carnaúba .- ;
Cera de Carnaúba - 2
Cera de Carnaúba -- .~

47,85
47,10
46,35

Ceará

Cera de Carnaúba
Cera de Carnaúba

48,60
46,80

Rio Gmnde ao Nane

Cera de Carnaúba - 1 ..
Cera de Carnaúba
"' ...

47,10
46,50

Paraiba

única

46,35

pernam.bucu

única

46,35

Alagoas

única

46,3~

Sergipe

única

46,35

Bahia

única

46,80
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DECRETO N9 71.328 - DE 7 DE
NOVEMBRO DE 1972
Concede
autorização à Compnnnia
Crestwave tnternatioruú, Inc.. para
operar no mar territorial do Brasil.
a embarcação de perfuração .,Topper llI", de
nacionalidade norteamericana, nos serviços que especItica,

o Presidente da República, isaudo
das atribuições que lhe confere o art.
81, item UI, da Constituição, e tendo
em vista o que consta do processo n?
113-72, do Ministério das
Minas e
Energia, decreta:
Art. 19 li: concedida autorizaçao 8.
Companhia norte-amerícana Crestwave International, Inc, para operar no
mar territorial do Brasil, fixa.to pelo
Decreto-lei número 1.098, de 25 de
março de 1970, a embarcação de perf'uração "Topper lU", a serviço da Petróleo Brasileiro S. A. Pctro.ir.- mediante contrato entre as mesmas celebrado, nos serviços de apoio dos equipamentos para a perfuracão ;1P " í /lO,
na plataforma continental brasileira.
Art. 29 A autorização de que trata
este Decreto vigorará pelo prazo de
1 (um) ano, prorrogável mediante novo Decreto, sem prejuízo de sua caducidade a qualquer tempo, se ocorrer a
conclusão dos serviços contratados ou
a extinção das obrigações respectivas,
na forma da lei ou do contrato.
Art. 39 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação rcvogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 7 de novembro de 19":2.
1519 da I'ndependência e
849 ela
República.
EMÍLIO G. MÉDICI
Adalberto de Barros Nunes
Antônio Dias Leite Júnior.

DECRETO N9 71.329 - DE 7 DE
NOVEMBRO DE 1972
Aprova o Regulamento do Centro de
Computação da Aeronáutica e dá outras providências.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituiçao e
de acordo com o artigo 46 do Decreto-

lei nv 200, de 25 de fevereiro de 1967 e
o artigo 79 do Decreto no 60 521, de 31
de março de 1967, decreta:
Art. 19 Fica aprovado o i~egulamen
to ~o .Centro de Computação da Aeronáutíca, que cem este baixa assinado pelo Ministro de Esta:1o da Aeronáutica.
Art. 29 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação. revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 7 de novembro de 19'72'
1519 da Independência e 84° d~
República.
EMÍLIO G. MÉDICI
J. Araripe Macêdo
REGULAMENTO DO CENTRO DE
COMPUTAÇÃO DA AERONÁUTICA

PRIMEIRA PARTE
Generalidades
CAPÍTULO I

Finalidades e Subordinação

Art. 19 O Centro de Computação ,.•a
Aeronáutica (CCA), criado pele Decreto n? 58.948, de P de agosto ae
1966, é o órgão que tem per nnal.darte
o processamento dos dados n-cessários ao planejamento, à coordenação e
ao controle ua adminíst: açao ",o MInistério da Aeronáutica.
Art. 2g O CCA é subordinado 80
Submspetor de Controle da Inscetorra
Geral da Aeron-utíca,
Art. 39 O CCA é órgão executivo CC;
Sistema de Processamento ~:e uaQos
do Ministério da Aeronáutica.
CAPÍTULO II

Conceituação

Art. 49 Para efeito deste R,'gulamento, os termos e expressões abaixo
têm as seguintes conotações:
1 - Sistema Operacional - Sêrle
de programas de controle e processamenta, planejados a fim de aumentar
a eficácia total da operação de um
computador.
2 - Análise de Sistema - oonjunto de atividades destinadas à identificação técnica dos problemas de deter-
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minado setor, com vistas à sua soluçao' através do Processamento de Dados.
3 -

Programação - conjunto ete
Instruções em determinada linguagem,
visando a resolução de um problema
de Processamento de DadD"5.
4 Implantação - Conjunto de
medidas que possibilitem a utdüzacao
em regime normal, do Processamento
de Dados, para a realização de determinado serviço.
5 - Rotinas - Conjunto de instruções padronizadas, destinadas à soluçâo de um problema especifico.
6 - Operações - Conjunto de tarefas que envolvem a
utilização e
manipulação do computador, equipamento periférico, terminais de teleprocessamento e máquinas auxiliares,
COm o objetivo de resolver um problema de Processamento de Dados.
7 - Processamento - Tratamento
eletrônico de Dados, visando determinados resultados.
CAPÍTULO In

Disposições Gerais

Art. 59 Compete ao CCA:
1 - executar as tarefas de precessarnento de dados aprovadas pelo órgão Central do Sistema de Processamente de Dados;
2 - apoiar tecnicamente os órgãos
usuários na implantação de novos serviços;
3 - participar e cooperar com os
órgãos competentes na formação. especialização e atualização do pessoal
engajado em processamento de dados
no Ministério da Aeronáutica;
4 - desenvolver métodos e técnicas
para melhoria de sua própria atividade;
5 - planejar a execução de suas
atividades, visando um melhor aproveitamento de seus equipamentos; e
6 - elaborar o planejamento dos
recursos financeiros necessários às
SUas atividades.
CAPÍTULO IV

Da Escolaridade

Art. 69 Dado o alto nível técnico e
especialização peculiar exigidos nara
o pleno desempenho das atividades do

CCA, todo militar ou Iuncíonário civil, para ser transferido, classificado
ou removido para este Centro, deve
possuir as qualificações necessárias ao
fim a que se destina.
§ 19 As qualificações
mencionadas
no presente artigo serão discriminadas
no Regimento Interno.
~ 29 Quando não for possível o I'e~
crutamento com as qualificações necessárias, o militar ou funcionário civil transferido, classificado ou removida para o CCA, a ele ficará adido
até adquirir, através de cursos »u cstámos, as qualificações necessárias.
SEGUNDA PARTE

Organização e Atribuições
CAPíTULO I

Estruturação

Art. 79 O Centro de Computação da
Aeronáutica tem a seguinte constitui-

çã<>:

1 2 -

Chefia;
Divisão de Sistemas Operacío.

nets:
Divisão de Análise e Programação;
4
Divisão de Operações e con,
trole; e
5
Divisão Administrativa.
Art. 89 A Chefia compõe-se de:
1 - Chefe; e
2 - Subchefe.
3 -

Art. 99 Ao Chefe, além dos encarg_J especificamente previstos em dis-

posições regulamentares e de outros
que lhe forem cometidos, compete. dírlgtr, coordenar e controlar os órgãos
constitutivos do CCA, para cumprimento da finalidade prevista no Art.
1° do presente Regulamento.
Parágrafo trníoo. O Chefe do CCA
exerce também as attvtdades de assessor técnico junto ao Serviço de Processamento e Computação de Dados.
Art. 10. Ao Subchefe, diretamente
subordinado ao Chefe do CCA, além
dos encargos especificamente prevlstcs
em disposições regulamentares e de
outros que lhe forem cometidos, compete coordenar a instrução do pessoal, as atividades técnicas do CC:.\,
responder pelo sigilo e segurança das
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informações processadas, bem como
substituíra Chefe nos seus impedimentos eventuais.
Art. 11. A Dlvlsâc de Sistemas operacionais, diretamente subordinada ao
Chefe do CCA, tem por finalidade
elaborar, manter e desenvolver o sistema operacional.
Art. 12. Ao Chefe da Divlaâo de
Sistemas Operacionais, diretamente
subordinado ao Chefe do CeA, além
aos encargos especincamente previstos em disposições regulamentares c
de outros que lhe forem cometidos,
compete dirigir, coordenar e controlar
as atividades de sua Divisão.
Art. 13. A Divisão de Análise e
Programação, diretamente subcrcünaela ao Chefe do CCA, tem por rínahdade o estudo e apresentação de soluções
técnicas, devidamente codificadas, dos
problemas administrativos a ela co-

metidos.
Art. 14. Ao Chefe da Dívlsáo ce
Análise e Programação, diretamente
subordinado ao Chefe do CCA, além
dos encargos previstos em disposições
regulamentares em vigor e de outros
que lhe forem cometidos, compete
orientar, coordenar, manter e otimizar
as implantações a cargo do CCA.
Art. 15. A Divisão de Operações e
Controle, diretamente subordinada ,LO
Chefe do CCA, tem por finalidade dirigir, orientar e controlar as operações
do Computador, dos equipamentos de
teleprocessamento e terminais, bem
como o planejamento do material necessário a boa execução dos trabalhos.
Art. 16. Ao Chefe da Divisão de
Operações e Controle, diretamente
subordinado ao Chefe do CCA, além
dos encargos previstos em disposições
regulamentares em vigor e de outros
que lhe forem cometidos, compete planejar a organização dos turnos de
operação e todas as tarefas necessárias à operação do computador, dos
terminais e dos equipamentos periféricos.
Art. 17. A Divisão Adminiscrativa,
diretamente subordinada ao Chefe do
CCA, tem por finalidade assegurar o
apoio auxiliar e administrativo necessário ao cumprimento da missão do
CCA.

Art. 18. Ao Chefe da Divisão Administrativa, diretamente subordinado
ao Chefe do CCA, além dos encargos

previstas em disposições regulamentares e de outros que lhe forem comeudos,compete dmgtr, coordenar e controlar as atividades auxiliares e administrativas do CCA.
Art. 19. O Chefe do CCA dispara
de uma Secretaria, a qual compete u
trato das atividades burocráticas da
Chefia.
CAPÍTULO II

Do Pessoal

Art. 20. O Chefe do Centro de Cemputaçâo da Aeronáutica é Oficial Superior do Corpo de Oficiais da Aeronáutica, da Ativa, do posto de Comnel, com a necessária experiência na
campo de processamento de dados.
Art. 21. O Subchefe é Oficial Superior, do Corpo de Oficiais da Aeronáutica, da Ativa, com as qualificações necessárias para o cargo.
Parágrafo único. li.:: altamente recomendável que o Subchefe tenha exercido, pelo menos, a Chefia de uma das
Divisões Técnicas do CCA.
Art. 22. A função de Chefe da Secretaria quando exercida por funcionário Civil do Ministério da Aeronáutica, será gratificada.
Art. 23. Os Chefes das Divisões sâo
Oficiais Superiores do Corpo de Oficiais dá Aeronáutica, da Ativa, com a
necessária formação ou experiência no
campo específico de sua atividade .
Art. 24. Os Chefes de Dívísâc pOcle..
râo dispor de .assessores, com as devidas qualificações .
§ 19 Quando tal assessoria for exercida por funcionários civis, do oueero
Permanente, será gratificada.
§ 2° A assessoria pode ser exercida
por pessoal contratado, obedecida a
legislação em vigor.
Art. 25. As substituições eventuata
rar-se-ão dentro de cada divisão.
TERCEIRA PARTE
Disposições Transitórias e Finais
CAPíTULO I

Disposições Transitórias

Art. 26. As atribuições disciplinares
do Chefe do CCA são equivalentes às
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de Comandante de Base, enquanto o
assunto não for regulado.
Art. 27. A implantação intagral da
Organização prevista neste Regulamento far-se-á segundo atos baixados
pelo Ministro da Aeronáutica.
Art. 28. As normas referentes aos
Usuários constarão do Manual do SIStema de Processamento de Dados.
Art. 29. As minúcias de Organfzação
e funcionamento serão estabelecidas
em Regimento Interno.
Art. 3e O Chefe do CCA submetera,
no prazo dl; 180 (cento e oitenta) dias,
após a publícaçáo deste Regulamento,
a aprovação ministerial, o Regimento
Interno e a respectiva Tabela de 01'ganízaçâc e Lotação.
Parágrafo único. Até aprovação do
Regimento Interno, caberá ao Chefe
do CCA baixar normas ou mstruçôes
reguladoras que se façam necessarfas
à vida administrativa do órgão.
CAPÍTULO II

Disposições Finats

Art. 31. O "Sistema de Processamenta e Computação de Dados" previsto no Art. 25 do Regulamento da
Inspetoria Geral da
Aeronáutica,
aprovado pelo Decreto nv 64.284, de
31 de março de 1969, passa a denominar-se "Sistema de Processamento de
Dados."
Art. 32. A constituição da Subínspetoria de Controle da Inspetoria Geral da Aeronáutica, constante do Art.
19 do Regulamento de que trata o artigo anterior, passa a contar também
com o Centro de Computação da Ae~
ronáutica CCCA) .
Art. 33. AB Divisões do CCA podem
ser desdobradas em Seções e Subseções, de acordo com o Regimento Interno, aprovado pelo Ministro da Aeronáutica.
§ 19 A discriminação da lotação funcional resultante do Regimento Interno é estabelecida em Tabela de Organização e Lotação baixada pelo Minístrc da Aeronáutica.
§ 29 Em virtude de não existir Quadro, no Corpo de Oficiais da Aeronáutica, nem especialidade no COL'PO do
Pessoal Graduado, que supram as necessidades de Processamento de Dados
na Aeronáutica, não se aplicam, para

efeito deste Regulamento, as normas
e instruções para contecçao de Tabela
ue Organização e Lotação.
Art. 34. São funções de IâstadoMaior, no CCA, aquelas exercidas pelos
Ofíciaís quando uíplomados no CEM,
CDS e CSC.
Art. 35. Os casos omissos serão resolvidos pelo Inspetor-Geral da Aero-

nàutíca , - Joeírmr campos de Ararzpe Macedo, Ministro da Aeronáutica.
DECRETO

N° 71.330 -

NOVEMBRo DE

lJE 8 DE

1972

Autoriza, o juncionamento da Faculdade de Filosofia de Fortaleza
Estado do Ceará.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o arLigo 81, item III, da Constituição, de
acordo com o artigo 47 da Lei ., ....
n'' 5.540, de 28 de novembro de 1968,
alterado pelo Decreto-Lei n" 842, de
9 de setembro de 1969 e tendo em
vista o que consta do Processo .. " ..
n" 255.741-71 do Ministério da Edução e Cultura, decreta:
Art. 10 Fica autorizado o funcionamenta da Faculdade de Filosofia de
Fortaleza, com o curso de Filosofia,
mantida pela Arquídíocese de Fortaleza, com sede na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará.
Art. 2Q Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as dísposiçôes me contrário.
Brasília, 8 de novembro de 1972;
151° da
Independência e 84° da
Repúnlíca ,

EMÍLIO G.

MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

DECRETO N° 71.331 NOVEMBRO DE

DE 8 DE

1972

Concede recontiectmenío fi, Faculdade
de Direito de Valença, com sede na
cidade de Valença - Estado do Rio
de Janeiro.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição, de
acordo com o artigo 47 da Lei
.
0° 5.540, de 28 de novembro de 1968,
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alterado pelo Decreto-lei ne 842, de
:;l de
setembro de 1969 e tendo em
vista o que consta do Processo
.
n'' 264.687 do Ministério da Educacâc

e Cultura, decreta:

"
Art. 1° E' concedido reconhecimen-

co à Faculdade de Direito de Valen-

ça, com o curso de Direito, mantida
pela Fundaçao Dom André Arcoverde, com sede na cidade de vatença.
Estado do Rio de Janeiro.

Art. 29 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revo-

gadas as disposições em contrário.
Brastlra, 8 de novembro de 1972;
1511' da Independência e 849 da
Republíca .
EMÍLIO u.

MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

DECRETO N° 71. 332

~

DE

8 DE

NOVEMBRO DE 1972

Concede reconhecimento ao Curso de
Comunicação
Social
cnooauaeõo
polivalente), da Universidade
Federal do Ceará.

o

Presidente ria República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, de
acordo com o artigo 47 da Lei
.
na 5.540, de 28 de novembro de 1968
alterado pelo Decreto-Lei n'' 842, de
9 de setembro de 1969 e tendo em
vista o que consta do Processo
.
ns 255.495-71 do Ministério da Educação e Cultura, decreta:
Art. 1" E' concedido reconhecimento ao Curso de Comunicação Social
(habilitação polivalente) , mímstrado
pela Universid~de Federal do Ceará.
com sede na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará.
Art.2 ° Este Decreto entrará em VI·
gor na data de sua publicação, revogadas as disposições me contrário.
Brasília, 8 de novembro de 1972;
151° da Independência e 84° da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

DECRETO N° 71.333 - DE 8
NOVEMBRO DE 1972

DE

Autoriza o funcionamento do Curso
de Licenciatura em Ciências da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de S. José do Rio Preto - SP.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, de
acordo com o artigo 47 da Lei
.
n'' 5.540, de 28 de novembro de 1968,
alterado pelo Decreto-Lei n'' 842, de
9 de setembro de 1969 e rendo em
vista o que consta do Processo
.
n- 256.677-72, do Ministério da Educação e Cultura, decreta:
Art. 1° E' concedido reconhecimento ao Curso de Licenciatura em Cíêndas da Faculdade de Filosofia, Ciêndas e Letras de São José do Rio Preto, com sede na cidade de S, José do
Rio Preto - São Paulo.
Art. 29 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições me contrário.
Brasília, 8 de novembro de 1972;
151° da Independência e 84° da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Jarba.s G. Passarinho

DECRETO N° 71.334 - DE 8
NOVEMBRO DE 1972

DE

Autoriza o iuncionamento do Curso
de Comunicação da Faculdade de
Filosofia, Ciências e Letras - Belo
Horizonte - M.a.

o Presidente da República, usando
oas atribuições que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, de
acordo com o artigo 47 da Lei
.
n'' 5.540, de 28 de novembro de 1968,
alterado pelo Decreto-Lei n- 842, de
9 de setembro de 1969 e tendo em
vista o que consta do Processo
.
n'' 476-72 do Ministério da Educação
e Cultura, decreta:
Art. 1° Fica autorizado o funcionamento do Curso de Comunicação da
Faculdade de Filosofia, Ciências e
Letras, mantida pela Fundação Cult~ral de Belo Horizo.nte, com sede na
~t~~: g:ra~:~o Horizonte, Estado de
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Art. 2.° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 8 de novembro de 1972;
151"
da Independência e 84° da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

DECRETO

N° 71.335 IJE 8
NOVEMBRO DE 1972

DE

Concede reconhecimento ao Curso de
Matemática da Faculdnâe de Filosofia, Ciências e Letras da Fundação Universida.de de Uberlândia Minas Gerais.

o Presidente da República. usando
das atribuições que lhe contere o artigo ~1, item VII da Constituição, de
acordo com o artigo 47 da t,ei número 81. 540, de 28 de novembro de 1968,
alterado pelo Decreto-Lei n" 842, de
9 de setembro de 1969 e tendo em
vista o que consta do Processo
.
n- 246.907-71 do Ministério da Educação e Cultura, decreta:
Art. 1° E' concedido reconhecimento ao Curso de Matemática da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras,
mantida pela Fundação Universidade
de Uberlândia, com sede na cidade
de Uberlândia, Estado de Minas Gerais.
Art.2 ° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação. revogadas as disposições me contrário.
Brasília, 8 de novembro de 1972;
151° da Independência e 84° da
República.
EMÍLIO

G. MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

DECRETO

N°

71. 336 - DE 8
1972

DE

NOVEMBRO DE

Concede reconhecimento ao Curso de
Biblioteconomia da Universidade de
Brasília.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item UI, da Constituição, de
acordo com o artigo 47 da Lei
.
n'' 5.540, de 28 de novembro de 1968.

e.lterado pelo Decreto-Lei no 842, de
9 de setembro de 1969 e tendo em
vista o que consta do Processo
.
n" 254.241-72 do Ministério da Educaçâo e Cultura, decreta:
Art. 1° E' concedido reconhecímento ao Curso de Biblioteconomia da
Universidade de Brasília, mantida
pela Fundação Universidade de Brasília, com sede na cidade de Brasília,
Distrito Federal.
Art.2 o Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 8 de novembro de 1972;
151" da Independência e 84° da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

DECRETO

NQ 71.337 -- DF 8 DE
NOVEMBRO DE 1972

Concede reconhecimento ao Curso de
Comunicação da Umoersuuuie de
Brasília.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81. item IH, da Constituição, de
acordo com o artigo 47 da Lei
.
n'' 5.540, de 28 de novembro de 1968.
alterado pelo Decreto-Lei n« 842, de
9 de setembro de 1969 e tendo em
vista o que consta do Processo
.
n'' 254.242-72 do Ministério da Educação e Cultura, decreta:
Art.
1° E' concedido reconhecimento ao Curso de Comunicação da
Universidade de Brasília, mantida
pela Fundação Universidade de Brasília, Distrito Federal.
Art.2 ° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 8 de novembro de 1972;
1510 da Independência e 84° da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Jarbas G. Passarinho
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DECRETO N° 71.338 NOVEMBRO DE 1972

DE

8

DE

Concede reconhecimento ao Curso de
Arquitetura da Faculdade de Arquitetura de Barra do Pinú ,- RJ.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confer-E o artlgo 81, item lU, da Const.ítutçáo, de
acordo com o artigo 47 da Lei
.
n'' 5.540, de 28 de novembro de 1968,
alterado pelo Decreto-Ler n- 842, de
9 de setembro de 1969 e Icnoo em
vista o que consta do Processo
.
n'' 255.319-71, do Ministério da Edu-

cação e cultura, decreta:
Art. 10 E' concedido reconhecimento ao Curso de Arquitetura da
Faculdade de Arquitetura de Barra

do Pírai, mantida pela Fundação Edu-

cacionat Rosemar Pimentel, com sede na cidade de Barra do Pirai, Estado do Rio de J aneiro .
Art,2 c Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 8 de novembro de 1972;
151° da Independência e 84° da
Repúbhca .
EMÍLIO G.

MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

DECRETO N.o 71.339 - DE 8
NOVEMBRO DE 1ü72

DE

Declara de utilidade públiCa e interesse sociaZ, para fins de desapropriação pelo Departamento Nacional de Obras Contra as secas, área
de terreno da bacia de Irriçaçtio do
Açude Público "ITANS", no município de Caicà, Estado de, Rio Grande do Norte.

o Presidente da República, usando
das atribuições qUE; lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e
na conformidade de artágc 4.°, da Ler
n.v 4.593, de 29 de dezembro de 1964,
decreta:
Art. 1.0 Fica declarada dI: utilidade
pública e interesse social para fins
de desapropriação pelo Departamento
Nacional de Obras contra as Secas, a
área de terreno com 2.94(1. 6.250 hectares (dois mil, novecentos e quarenta hectares e seis mil, duzentos e

EXECUTIVó

cinqüenta metros quadrados), necessária à implantação do Projeto da bacia de Irrigação do Açude Público
"ITANS", no município de Caícó, Estado do Rio Grande do Norte, descrita nas plantas constantes do Processo
n." 11.835-MI-S.COM-bSB-72, devidamente rubricadas pelo Secretário
Geral do Ministério do Interior.
Art. 2.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 8 de novembro de 1972;
151.° da Independência e 84.0 da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

José COsta Cavalcanti

DECRETO

N.~ 71. 340, DE 8 DE

NOVEMBRO DE

1972

Declara de utilidade públzca e interesse social, para fins «e desapropriação pelo Departamento Nacional de Obras COntra ar, Secas, área
de terreno da bacia de 1rríçação do
Açude Público Pau dh~ Ferros, no
município do mesmo nome, EstadO
do Rio Grande do Norte,

o Presidente da República, usando.
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição, e
na conformidade do artigo 4.°, da Lei
n.v 4.593, de 29 de dezembro de 1964,
decreta:
Art. 1.0 Fica declarada de utilidade
pública e interesse eocíar, para fins
de desapropriação pel-. Departamento
Nacional de Obras Contra as Secas,
a área de terreno com 5,971, 8.750
hectares (cinco mil, novecentos e setenta e um hectares e oito mil, setecentos e cinqüenta metros quadrados), necessária à implantação do
Projeto da bacia de Irrigação do Açude Público Pau dos Ferres, no município do mesmo nome, Estado do Rio
Grande do Norte, descrita nas plantas constantes do processo número
11.837-MI-S.COM-BSB-72,
devidamente rubricadas pelo Secretário Geral do Ministério do Interior.
Art. 2.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, re-
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vogadas as disposições em contrário.
Brasília, 8 de novembro de 1972:
151.0 da Independência e 84.° da
República.
EMÍLIO G,

MÉDICI

José Costa Cavalcanti

DECRETO N.O 71.341 -- DE 8 DE
NOVEMBRO DE 1972
Declara de utilidade públ.ica e interesse social, para fins de desapropriação pelo Departamento Nacional de Obras COntra ae Secas, área
de terreno da bacia 1e Irrigação do
Açude Públtco Cruzeta. no município .do mesmo nome, Estado do Rio
Grande do Norte,

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IIl, da Constituição, e
na conformidade do artigo 4.°, da Lei
n,» 4.593, de 29 de dezembro de 1964,
decreta:
Art. 1.0 Fica declarada d02 utilidade
pública e interesse social, para fins
de desapropriação pelo Departamento Nacional de Obras Contra as Secas, a área de terreno com 1. 016,
8.750 hectares (hum mú e dezesseis
hectares e oito mil, setecentos e cinqüenta metros quadrados}, necessária
à implantação do Projete da bacia de
Irrigação do Açude Público Cruzeta,
no município do mesmo nome, Estado
do Rio Grande do Norte, descrita nas
plantas constantes do processo número 1l.838-MI-S.COM-BS:B-72, devidamente rubricadas pelo Secretário Geral do Ministério do Interior.
Art. 2.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 8 de novembro de 1972;
151.° da Independência e 84,° da
República.
EMÍLIO

G.

José costa

MÉDICI

caoaioonu

~ DE
NOVEMBRO DE lG72

DECRETO N." 71.342

8

DE

Declara de utilidade pública e interesse social, para fins de aesamopriaçõo pelo Departam.ento Nactonat de Obras Contra as Secas, área
de terreno da bacia de Irrigação do
Acude Público Sabugi. no município de São João do Sabugi, Estado
do Rio Grande do Norte.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e
na conformidade do artigo 4,°, da Lei
n," 4.593, de 29 de dezembro de 1964,
decreta:
Art. 1.0 Fica declarada de utilidade
pública e interesse social para fins
de desapropriação pelo Departamento Nacional de Obras Contra as Secas, a área de terreno com 1.556, 2.500
hectares (hum mil, quinhentos e cinqüenta e seis hectares e dois mil e
quinhentos metros quadrados), necessária à implantação do Projeto da
bacia de Irrigação do Açude Público
Sabugl, localizado no município de
São João do Sabugt, Estado do Rio
Grande do Norte. descrita nas plantas constantes do processo número
1l.836-MI-S.COM-BSB-72,
devidamente rubricadas pelo secretário Geral do Ministério do Interior.
Art. 2.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação. revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 8 de novembro de 1972;
151.° da Independência e 84.° da
República.
EMÍLIO

G.

MÉDICI

José Costa Cavalca71N

DECRETO N° 71.343 - DE 9
NOVEMBRO DE 1972

DE

Concede reconhecimento
aos cursos
de Ciências
Econômicas, Ciências
Contábeis, Administração de Ernpresos e Relações Públicas -ia Fuculdade de Ciências Econômicas e
Administrativas, Mogi das CruzesEstado de São Paulo.

o presidente
das atribuições
artigo 81, item
de acordo com
n° 5.540, de 28

da República, usando
que lhe confere o
lII, da Constituição,
o artigo 47, da 1,81
de novembro de 1968,
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alterado pelo Decreto-lei n" 842, de 9

de setembro de 1969, e tendo em.
vista o que consta do Processo numero 200.612-72, do Ministério da
Educação e Cultura, decreta:
Art. 10 E' concedido reconhecimento dos cursos de Ciências Econômicas, Ciências Contábeis, Admintstraçâo de Empresas e Relações Públicas
da Faculdade de Ciências Econômi-

cas e Administrativas, mantida pela
Organização Mogiana de Educação e

Cultura, com sede na cidade jeMogi
das Cruzes, Estado de São Paulo.
Art. 2° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, r~
vogadas as disposições em contrario.
Brasília, 9 de novembro de 1972;
15JO da Independência e fj.·4° da
República.
EMÍLIO G. MtDICI

Jarbas G. Passarinno

DECRETO N° 71. 344 - DE :J
NOVEMBRO DE 1972

Df'.

coneeae reconhecimento à Faculdade
de Fílosotía, Ciências e Letras de
Jandaia do Sul, Estado do Parando

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o
artigo 81, item lII, da Constttuíçào,
de acordo com o artigo 47, da Lei
n- 5.540, de 28 de novembro de 1968,
alterado pelo Decreto-lei n" 842, de 9
de setembro de 1969, e tendo em
vista o que consta -Io Processo numero 255.950-71, do Ministério ca
Educação e Cultura, decreta:
Art. 1° E' concedido reconhecimento à Faculdade de Filosofia, Ciências
e Letras de Jandaia do Sul, com os
cursos de Letras (nas modalidades U~
Inglês e Francês), Ciências e Pedagogia, mantida pela Fundação Educacíonal de Jandaia do Sul, com sede
na cidade de Jandaia do Sul, Estado
do Paraná.
Art. 2° Este Decreto entrara em
vIgor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.
Brasília, 9 de novembro de 1972;
151° da Independência e '}!O da
República.
EMÍLIO G.

Mânrcr

Jarbas G. Passarinho

EXECUTIVO

DECRETO N° 71.345 -,- DE 9
NOVEMBRO DE 1972

Df;;

Conceàe reconhecimento à Faculdade
d3 Engenharia da Organizaçào J\.foinana de Educação e Cultura.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o
artigo 81, item III, da Constituição,
de acordo com o artigo 47, da LeI
nv 5.540, de 28 de novembro de l{)6~,
alterado pelo Decreto-lei nv 842, de 1:t
de setembro de 1969, e tendo em
vista o que consta do Processo numero 200.613-72, do
Ministério da
Educação e Cultura, decreta:
Art. 1° E' concedido reconhecimento à Faculdade de Engenharia da Organização Mogiana de Educação e
Cultura com os cursos de Engenharia
Civil e Engenharia Elétrica, com sede
na cidade de Mogi das Cruzes, Estado
de São Paulo.
Art. 2° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrárto .
Brasília, 9 de novembro de 1972;
151° da Independência e 34° da
República.
EMÍLIO G. MtDICI

Jarbas G. Passarinho

DECRETO N° 71.346 - DE 9
NOVEMBRO DE 1972

Dto

Concede reconhecimento aos Cursos
de Ciências Sociais, História e FtIceotío, da Universidade de era-

eíua,

O Presidente da República, usarmo
das atribuições que lhe confere o
artigo 81, item lU, da Constitt..n çãc,
de acordo com o artãgc 47, Ja Lei
n- 5.540, de 28 de novembro Je 1968,
alterado pelo Decreto-lei n'' 842, de 9
de setembro de 1969, e ten-to em
vista o que consta do Processo número 254.913-72, do Ministério du
Educação e Cultura, decreta:
Art. 1° E' concedido reconhecimento aos Cursos de Ciências GOCÜllS,
História e Filosofia, da Unlverstdade
de Brasília, mantida pela Fundação
Universidade de Brasília, com sede
na cidade de Brasília, Distr'ilo Pe-

deral ,
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Art. 2° Este Decreto entrara em
vigor na data de sua publicação, ~e
vogadas as disposições em contrarto .
Brasília 9 de novembro de 1972;
151° da' Independência c :34" da
República.
EMíLIO G. MtOICI

Jarbas G. Passarinho

DECRETO N° 71.347 - DE
NOVEMBRO DE 1972

8

D:!:

Autoriza o funcionamento do Curso
de Ciências da Comunicação. da
Faculdade de Ciências Bconõmscas,
Contábeis e de Administração do
Centro Universitário de Brasília -DF.

o Presidente da Repúbl1ca, usarmo
das atribuições que lhe confere o
artigo 81. item UI, da Constttulcâo,
de acordo com o artigo 47, da Leí
n'' 5.540, de 28 de novembro de 1808,
alterado pelo Decreto-lei n'' 842, de 9
de setembro de 1969, e tendo em
vista o que consta do Processo número CFE 1.767-69, do Ministério da
Educação e cultura, decretas
Art. 1° Fica autorizado o tuncronamenta do Curso de Ciências da Cúmunlcação da Faculdade de Cícncrae
blconômícas, Contábeis e de Administração, do Centro Urnversttarto de
Brasília, com sede na cidade -Ie Brasília, Distrito Federal.
Art. 2° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrarío ,
Brasília, 9 de novembro de 1972;
151" da Independência e 84° da
República.
EMÍLIO G. Mt:DWr

Jarbas G. Passarin!w

DECRETO N° 71.348 -- DE
NOVEMBRO DE 1972

9 DE

Autorzza o funcionamento do CUrlW
de Ciências Contábeis da socuaade Colégio Caratinga - MG.

O Presidente
das atribuições
artigo 81, item
de acordo com
n° 5.540, de 28

da República, usando
que lhe confere o
lII, da Constituíçáo,
o artigo 47, (ta Le1
de novembro de 1968,

alterado pelo Decreto-lei n" 842, de 9
de setembro de 1969, e tendo em
vista o que consta do Processo número CFE 1. 939-70, do Mínístérto ela
Educação e cultura, decreta:
Art. 1° Fica autorizado o tuncicnamento do Curso de Ciências Contabeis, mantido pela sociedade oolégto
Caratínga, com sede na cidade de
Caratínga, Estado de Minas Gerara.
Art. 2° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, rcvogadas as disposições em contrário.
Brasília, 9 de novembro de H:J72;
1510 da Independência e '34° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICl

Jarbas G. Passarinho

DECRETO N° 71.349 - DE 9
NOVEMBRO DE 1972

DE

Declara de utilidade pública as instituições que menciona.

o Presidente da República, no uso
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, decreta'.
Art. 1Ç São declaradas de utilidade
pública, nos termos ~? artigo 10, da
Lei ns 91, de 28 de agosto de 1935,
combinado com o artigo P, do Regulamento aprovado pelo Decreto número 50.517, de' 2 de maio de 1961, as seguintes instituições:
MJ-02.188-71 - Abrigo do Bom Jesus, com sede em Cuiabá, Estado de
Mato Grosso;
MJ-14.816-72 - Abrrgt; 3anta Helena de Juiz de Fora, com sede em
Juiz de Fora, Estado de Minas Gerais;
MJ-26.255-70 - Associação HOSPltalar São Sebastião de Varre-Sái, com
sede em Varre-Sái, Estado do Rto de
Janeiro;
MJ-09.628-70 - Associação de Prcteção e Assistência à Matermdade e a
Infância de Luiz Domingues, com sede em Luiz Donungues, Estado do Maranhão;
MJ-04.530-71 - Associação Sant.a.
Luiza de Marillac, com sede em Castelo, Estado do Espírito Santo;
MJ -20.055-72 - Casa de Nazaré,
com sede em Fortaleza, Estado do
Ceará;
MJ-39.376-70 - Cidade dos Velhinhos Santa Luíza de Marillac, com
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sede em São Paulo, Estado de São
Paulo;
MJ-60, 006-69 ~ Comunhão Espírttn
Cristã de Curitiba, com sede em Curitiba, Estado do Paraná;
MJ-15.446-71 ~ Colégio Sant'Ana,
com sede em Itaúna, Estado de Minas
Gerais;
MJ-27.122-71 - Conselho Partroutar
do Senhor Bom Jesus, com sede em
Belo Horizonte, Estado de Minas oe-

rats:

MJ-08.423-72
Dispensário Santo
Antônio, com sede em Itapira, Estado
de São Paulo;
MJ-14.015-72 - Grupo da Fraternidade "Irmã Scheílla", com sede em
Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais;
MJ -39.736-70 - Irmandade de Nessa Senhora da Saúde, c.im sede em
Diamantina, Estado de Minas Ger ats ;
MJ-58.180-66 - Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de vatençc.
com sede em Valença, Estado do Rio
de Janeiro;
MJ-12.434-70 - Hospital Nossa Senhora do Carmo, com sede em C8rmo, Estado do Rio de .Janeíro:
MJ-51.211-72 - Nosso Lar, com se-·
de em São Carlos, Estado de São
Paulo;
MJ-63.712-69 - Obras Assístenciate
Nossa Senhora Aparecida, com sede
em Divinópclis, Estado de Minas Gerais;
MJ-04.221-71
Sociedade Asile
das órfãs Nossa Senhora do Bom
Conselho, com sede em Maceió, Estado
de Alagoas;
MJ-07.695-72 - Santa Casa de Misericórdia de Parati, com sede em Parati, Estado do Rio de Janeiro;
MJ-22.040-71 - Sociedade Hospitalar Roque Gonzalez, com sede em
'Tapera, Estado do Rio Grande do
Sul;
MJ-14.882-71 - Sociedade Patrcnato Anjo da Guarda, com sede em
Joaçaba, Estado de Santa Catartnu .
Art. 2" Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, rovcgadas as disposições em contrario.
Brasília, 9 de novembro de 1972;
151° da Independência e 84° da
República.
EMíLIO G. MÉDICI

Alfredo Buzaid

DECRETO N." 71.35U - DE 9 oe
NOVEMBRO DE 1972
Concede reconhecimento à Faculdade de Filosofia, Ciências e Le-f:ras de
Valença - RJ.
O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IIl. da Constituicão de
acordo com o artigo 47, da Lei número 5.540, de 28 de novembro de 1968,
alterado pelo Decreto-1e inv 842, de 9
de setembro de 1969, e tendo em V:1Sta o que consta. do Processo número
211.620-72, do Ministério da Educação
e Cultura, decreta:
Art. 1.0 E' concedido reconhectrnento à Faculdade de Filosofia, Cíênctas
e Letras de Valença, com os cursos de
Letras, com 40 (quarenta) vagas: Pedagogia, com 60 (sessenta) vagas:
Matemática. com 30 (trinta) vagas fi
História com 30 (trinta) vagas, mantida pela Fundação Dom André Arcoverde, com sede na cidadele Valeu'
ça, Estado do Rio de Janeiro.
Art. 2,° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as díspôsições em contrário.

Brasília, 9 de novembro de 1972;
151.° da Independência e 84." na
República.
EMíLIO G. MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

DECRETO

N." 71.351
DE 9 DE:
NOvEMBRO DE 1972

Concede reconhecimento à Faculdade
de Filosofia, Ciências e r.etros de
Joinville, Santa Catarina,

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IIl, da Constituição, de
acordo com o artigo 47, da Lei número 5.540, de 28 de novembro de 1968,
alterado pelo Decreta-lei n." 3':1:2, de 9
de setembro de 1969, e tendo em vista o que consta do Processo número
265.461-72, do Ministério da Educação
e Cultura, decreta:
Art. L" E' concedido reconhectmento à Faculdade de Filosofia, Ciências
e Letras de Joinville, com os cursos
de Geografia, História, Matemática e
Letras (modalidade Português-Inglês),
mantida pela Fundação Joinvllense
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de Ensino, com sede na cidade de
Joinville, Estado de Santa Catarina.
Art. 2'" Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contràrto.
Brasília, 9 de novembro de 1972;
151:" da Independência e 84,0 da
República.
EMíLIO G. MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

DECRETO N° 71.352 - DE 9
NOVEMBRO DE 1972

DE

Retifica o enquadramento do pessoal
do Ministério da Justiça, aprovado
pelo Decreto n° 51.629, de 19 de dezembro de 1962, e a reclassificação
de cargos de nível superior do mesmo Ministério, de que trata o Decreto n° 63.569, de 7 de dezembro de
1968, e dá outras providências.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, 6
tendo em vista o disposto na Lei número 3.780, de 12 de julho de 1960, 8
o que consta do Processo nv 2.479-68,
do Departamento Administrativo do
Pessoal Civil, decreta:
Art , 10 Fica retificado o enquadramento de cargos, funções e empregos
do Quadro de Pessoal - Partes Per..
manente e Suplementar do antigo Mi..
nístérío da Justiça e Negócios Interiores, atual Ministério da Justiça,
aprovado pelo Decreto nv 51. 629, de
19 de dezembro de 1962, para o tírn
de considerar excluído do quadro nu-.
mérico de cargos e funções anexo ao
mesmo um cargo de Técnico de Admmístração, código AF-6D1.17. A, em
que foi enquadrada uma função do
Assessor Técnico, referência 28, da
Tabela única de Mensalista, Parta
Permanente, do mesmo MinistérIo, 6
incluído um cargo de Inspetor de Policia, código POL-403.16, a que passa
a corresponder o enquadramento da
referida função de Assessor Técnico,
referência 28.
Parágrafo único. Em decorrência do
disposto neste artigo, ficam excluídos
da relação nominal referente à parte
do Pessoal Transferido para o Bstano
da Guanabara um cargo de Técnico
.
de Administração, código ., .. ,
AF-601.17.A, e o nome do respectivo
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ocupante, Pedro José Chediak, que
passa a integrar a classe de Inspetor
de Polícia, código POL-4D3.16.
Art. 2° Fica retificado o Decreto
n- 63.569, de 7 de dezembro de 1968,
que alterou a classificação dos cargos
de nível superior do Ministério da
Justiça aprovada pelo Decreto número 58.242, de 20 de abril de 1966, para
o fim de excluir dos seus anexos quadro numérico de cargos e relação nomínal respectiva um cargo de Técnico
de Administração pelo mesmo reclassificado do código AF-601.17.A para
o código AF-601. 21. B, e o nome do
servidor Pedro José Chedíak, nele enquadrado,
Art. 3° Os efeitos das retificações
de que tratam os artigos 10 e 20 deste
Decreto prevalecem, respectivamente,
a partir de 10 de julho de 1960 e de
26 de junho de 1964, e não homologam
situação funcional que, em virtude de
denúncia, sindicância ou inquérito
administrativo, seja considerada nula,
ilegal ou contrária a normas administrativas.
Art. 40 O Departamento do Pessoal
do Ministério da Justiça apostílará o
título do funcionário abrangido por
este Decreto e procederá os registros
necessários à escrituração numérica
dos cargos a que se referem as retíncações ora estabelecidas,
Art . 5° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 9 de novembro de 1972;
1510 da Independência e 840 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Alfredo Buzaid

DECRETO N" 71.353 - DE 9
NOVEMBRO DE 1972

DE

Dispõe sobre o Sistema: de Planeiamenta Federal e dá outras providências.

O Presidente da República, no uso
da atribuição que lhe confere o artigo 81, itens IH e V, da Constituíção, e tendo em vista o dtcposto no
Decreto-lei nc 200, de 25 de fevereiro
de 1967, decreta:
Art. 1'" As atividades de planejamento, orçamento e modernização da Administração Federal ficam integradas
no Sistema de Planejamento de que
trata este decreto.
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Art. 2° São objetivos do Sistema de
Planejamento:
I - Coordenar a elaboração dos
planos e programas gerais de Governo

e promover a integração dos planos
regionais e setoriais;
II - Acompanhar a execução desses
planos e programas;

lI! - Assegurar, mediante normas
e procedimentos orçamentários, a aplícação de critérios técnicos, econômicos e administrativos para o estabelecimento de prioridade entre as atividades governamentais;

IV -

Modernizar as estruturas e

procedimentos da Administração Fe-

deral objetivando seu contínuo aperfeiçoamento e maior eficiência na
execução dos programas do Governo;
V - Estabelecer fluxos permanentes
de informação entre as unidades componentes do Sistema, a fim de facilitar os processos de decisão e coordenação das atividades governamentais.
Art. 30 Integram o Sistema de Planejamento todos os órgãos da Admlnísbraçâo Federal Direta e Indireta
incumbidos, especificamente, de atividades de planejamento, orçamento e
modernização administrativa.
§ 19 A Secretaria Geral do Ministério do Planejamento e Coordenação
Geral é o órgão central do Sistema de
Planejamento e as Secretarias Gerais
dos Ministérios Civis, e órgãos equivalentes dos Ministérios Militares, são
os seus órgãos setoriais.
§ 29 São órgãos seccíonars do Sistema de Planejamento as unidades que,
em cada entidade da Administração
Federal Indireta, centralizem as funções de planejamento, orçamento e
modernização administrativa.
Art. 40 Os órgãos componentes do
Sistema de Planejamento receberão
orientação normativa do órgão central do Sistema, sem prejuízo da subordinação administrativa ao órgão ou
entidade em cuja estrutura estejam
integrados.
Parágrafo único. A ar.tic13lação entre o órgão central e os orgaos seccionais se fará por intermédio dos órgãos setoriais dos Ministérios a que
estiverem vinculados.
Art. 50 Ao órgão central compete
zelar pelo bom funcionamento do Sistema, cabendo-lhe para isto:
I - Prestar, quando solicitado, assistência técnica aos órgãos setoriais
e seccionais. para Que sejam alcança-
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II ~ Expedir normas operacionais,
quando for o caso;
In - Orientar os diversos órgãos
do Sistema na atualização proflssíonal dos seus participantes de acordo
com as necessidades do Sistema e em
consonância com os interesses próprios
de cada órgão.
Art. 60 Ao órgão central do Sistema de Planejamento caberá articularse com os Estados, o Distrito Federal
e os Municípios, a nivel dos respectivos órgãos centrais de planejamento,
mediante intercâmbio de mrormacões
e experiências, visando compatlbílizar os Sistemas de Planejamento, bem
como prestar assistência técnica para
implementação de programas e projetos relacionados com planejamento,
orçamento e modernização administrativa.
§ 19 As Superintendências RegIOnais de Desenvolvimento, notadamente a SUDENE e a SUDAM, darão sua
colaboração ao órgão central do SIStema de Planejamento, :.1.0 que couber, para efeito de melhor coordeneção entre programas esta.Iuaís e federais.
§ 2 0 Aos órgãos setoriais do Sistema
caberá, semelhantemente, articular-se
com os seus correspondentes nos Estados, Distrito Federal e Territórios,
visando compatibilizar o planejamento global de seus setores, bem como
prestar assistência técnica para implementação de programas e projetos
setoriais.
Art. 70 Este Decreto entra em vigor
na data da sua publicação, revogadas
as dísposíçóes em contrário.
Brasília, 9 de novembro de 1972;
1519 da Independência e 84 9 da
República.
EMíLIO G. MÊDICI
Alfredo Buzaid
Adalberto de Barros Nunes
Orlando Geisel
Jorge de Carvalho e Silva
Antônio Delfim Netto
Mario David Andreazza
L. F. Cirne Lima
Jarbas G. Passarinho
Júlio Barata
J. Araripe Macêdo
Mário Lemos
Marcus Vinicius Pratini de M01'a~s
Antônio Dias Leite Júnior
João Paulo dos Reis Velloso
José costa Cavalcanti
Hygino C. Corsetti
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DECRETO N.o 71.354
NOVEMBRO DE 1972

DE

9

DE

Aproveita, no Quadro único de Pessoal da Universidade Federal da
Bahia, servidores em disponibilidade, e dá outras providências.

O Presidente da República, usando
das ateíbulções que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição, e
tendo em vista que ao caso é de aplicar-se, por analogia, o ctsposto no
artigo 99, & 2.°, do Decreto-lei número
200, de 25 de fevereiro de 1967, combinado com o artigo 8.°, do Decreto
n.v 65.871, de 15 de dezembro de 1969,
decreta:
Art. 1.° Ficam aproveitados nos
cargos abaixo indicados do Quadro
único de Pessoal da Universidade Federal da Bahia, os seguintes disponíveis, mantido o regime jurídico dos
mesmos:
I -

No cargo de

Administração, código

Assistente de

A~F~ 602.14. A:

Bartolomeu Luz e Sá, em disponibilidade em igual cargo do Quadro de
Pessoal da extinta Comissão do Vale
do São Francisco, atual Superintendência do Vale do São Francisco, em
vaga decorrente da exoneração de
Granville Alves Bastos;
II - No cargo de Auxiliar de Artífice, código A-202.5:
Amaro Correia de Souza, em disponibilidade em igual cargo do Quadro de Pessoal do Ministério das Minas e Eneriga. em vaga constante das
Tabelas anexas ao Decreto n.v 66.448,
de 15 de abril de 1970;
UI - No cargo de Carpinteiro,
código A-601.8.A:
Moisés Gomes de Sena, em disponibilidade em igual cargo do Quadro
de Pessoal do Departamento Nacional
de Obras Contra as Secas, em vaga
decorrente da exoneração de Francisco Xavier dos Santos Costa;
IV - No cargo de EletricistaInstalador, código A-802.8.A:
Nílson José Gouveia, em disponibilidade em igual cargo do Quadro de
Pessoal do Departamento Nacional de
Obras Contra as Secas, em vaga decorrente do falecimento de Orlando
Marques de Carvalho;

v no cargo de
código TC-602.21.A:
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Engenheiro,

José Francolino Alves Vieira Barreto, em disponibilidade em igual cargo do Quadro de Pessoal do Ministério da Saúde. em vaga constante das
Tabelas anexas ao Decreto n.s 61.710,
de 21 de novembro de 1967;
VI - No cargo de Marceneiro,
código A-60S.8.A:
Orlando Silva, em disponibilidade
em igual cargo do Quadro de Pessoal
do Ministério da Saúde, em vaga decorrente da promoção de Roque Dias
Rebouças;
VII ~ No cargo de Mecânico de
Máquinas, código A:-1.3Q6.8.A:
a) Raimundo Nonato da Costa, em
disponibilidade em igual cargo do
Quadro de Pessoal da extinta Comissão do Vale do São Francisco, atual
Bupermtendêncía do Vale do São
Francisco, em vaga decorrente do falecimento de Marcionílio da Purificação;

b) Nilo Canário dos Santos, em disponibilidade em igual cargo do Quadro
de Pessoal do Departamento Nacional
de Obras Contra as Secas, em vaga
decorrente da promoção de Antônio
Carlos Lopes:

VIII - No cargo de Mecânico de
Motores a Combustão, código
.
A-1.305.8.A:
Antônio Theodomiro do Rosário, em
disponibilidade em igual cargo do
Quadro de Pessoal do Ministério da
Saúde, em vaga decorrente da promoção de Agenor Alvaro Ooes:
IX - No cargo de Operário-Rural, código P-207.6:
Nelson Rodrigues Setúbal, em disponibilidade em igual cargo do Quadro
de Pessoal da extinta Comissão do
Vale do São Francisco, atual Superintendência do Vale do São Francisco,
em vaga decorrente da aposentadoria
de Francisco Coelho;
X - No cargo de Pintor, código
A-105.8.A:
Edvaldo de Souza, em disponibilidade em igual cargo do Quadro de
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Pessoal do Ministério da Saúde, em
vaga decorrente da promoção de Rozendo Batista;
XI - No cargo de Técnico de
Contabilidade, código P-701.13. A:
a) Clóvis Chastinet de Vasconcelos.
em disponibilidade em igual cargo do
Quadro de Pessoal do Ministério da
Saúde. em vaga decorrente da promoção de Isa de Abreu Farias;
b) Neide Donato Teixeira, em disponibilidade em igual cargo do Qua-

dro de Pessoal da extinta Comissão
do Vale do São Francisco, atual Superintendência do Vale do São Fran-

cisco, em vaga decorrente da promoção
de Lúcia Maria Pelegrino;

XII -

No cargo de Tratorista,

código CT-402. 7 .A:
a)

Antônio VaIverde Benevides, em

disponibilidade

em igual

cargo

do

Quadro de Pessoal da extinta Comissão do Vale do São Francisco, atual
Superintendência do Vale do São
Francisco, em vaga constante das Tabelas anexas ao Decreto nv ê6.448, de
15 de abril de 1970;
b) Patrício José de Oüveíra, em
disponibilidade em igual cargo ào
Quadro de Pessoal do .Oepactamentc
Nacional de Obras Contra as Secas,
em vaga constante das 'I'abeías anexas ao Decreto nv 66.448, de 15 de
abril de 1970;
XIII - no cargo de Datilógrafo,
código AF-503. 7.A:
Alyrio Alfredo do Bonfim e Maria
Angélica de Almeida Santos, ambos
em disponibilidade em igual cargo do
Quadro de Pessoal do Departamento
Nacional de Obras Contra as Secas,
em vagas, respectivamente, decorrente da exoneração de Josélío de Santana Reis e constante das Tabelas
anexas ao Decreto n.s 61. 710, de 21
de abril de 1967;
XIV - no cargo de Pedreiro, código A-I01.8.A:
Arquelau Paixão, em disponibilidade em igual cargo no Quadro de
Pessoal do Ministério da Saúde, em

EXECUTIVO

vaga decorrente da promoção de AImiro Honorato do Espírito Santo;
XV - No cargo de Motorista,
código CT-401.8.A:
a) Wilson de Deus, em disponibilidade em igual cargo do Quadro de
Pessoal do Departamento Nacional de
Obras de Saneamento, em vaga decorrente do falecimento de Walter Clemente Ferreira;
b) Juarez Macedo, em disponibilidade em igual cargo do Quadro de
Pessoal do Departamento Nacional de
Obras Contra as Secas, em vaga decorrente da promoção de Gilberto
Alves Sacramento;
C) Juvêncío Botelho Andrade de
Moura, em disponibilidade em igual
cargo do Quadro de Pessoal da extinta
Comissão do Vale do São Francisco,
atual Superintendência do Vale do
São Francisco, em vaga decorrente da
promoção de João Raymundo Cardoso;
d) Mário César Ferreira Affe, em
disponibilidade em igual cargo do
Quadro de Pessoal da extinta Comissão do Vale do São Franc'sco, atual
Superintendência do 1/ate do, Sâo
Francisco, em vaga decorrente da
promoção de Antônio ê.lves de 011veira.
Art. 2.0 Os aproveitamentos de que
trata éste Decreto não homologam situação que, em virtude de sindicância, inquérito admínístratdvo ou revisão de enquadramento, venha a ser
considerada nula, ilegal ou contrária
a normas administrativas vigentes.
Art. 3.0 Os órgãos de pessoal a que
pertencem os disponíveis ora aproveitados remeterão ao da Universidade Federal da Bahia, no prazo de 30
(trinta) dias, contados da data de
publicação deste Decreto, os assentamentos funcionais respectdvcs.
Art. 4.0 Este Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 9 de novembro de 1972;
151. 0 da Independência e 84.0 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Jarbas G. Passarinho
Mário Lemos
Antônio Dias Leite Júnior
José Costa Cavalcanti
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DECRETO N° 71. 355 - DE 10
NOVEMBRO DE 1972

DE

Cria Comissão Nacional para programar e coordenar as comemorações
do Centenário de José Plácido de
Castro e dá outras providências.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, decreta:
Art. 10 Fica criada Comissão Nacional para programar e coordenar as
comemorações do Centenário de José
Plácido de Castro.
Art. 20 Ao Ministério da Educação
e Cultura competirá a designação dos
membros da Comissão a que se refere este Decreto.
Art. 30 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 10 de novembro de 1972;
1510 da Independência e 840 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI
Jarbas G. Passarinho
DECRETO N° 71.356 - DE 10
NOVEMBRO DE 1972

DE

Autoriza o timcionamento do Instituto de Ciências Humanas de Uberaba - MG.

O Presidente da República. usando
das atribuições que lhe confere o arsigo 81, item IH, da Constituição, de
.
acordo com o artigo 47, da Lei
n'' 5.540. de 28 de novembro de 1968,
erterado pelo Decreto-lei n" 842, de
9 de setembro de 1969, e tendo em
vista o que consta do Processo
.
n° 261.351-71 do Ministério da Educação e Cultura, decreta:
Art. 10 Fica autorizado o "uncionatnento do Instituto de Ciências Humanas, com os cursos de Estudos Sodais e Pedagogia, mantido pela Sociedade de Educação do Triângulo Mineiro, com sede na cidade de Uberaba,
Estado de Minas Gerais.
Art. 20 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brastlía, 10 de novembro de 1972;
1510 da Independência e 840 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

181

DECRETO N° 71.357 - DE 10 DE
NOVEMBRO DE 1972
Retifica o artigo 10, do Decreto
.
n" 66.286, de 2 de março de 1970.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição, nos
termos do Decreto-Lei n- 227, de 28
de fevereiro de 1967 (Código de Mineração), alterado pelo Decreto-Lei
n'' 318, de 14 de março de 1967, decreta:
Art. 1(> O artigo 10, do Decreto ....
n'' 66.286, de 2 de março de 1970, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 1° Fica outorgada a Mineração Igarassu 8. A. concessão
para lavrar água mineral. no lugar denominado Granja Mato
Grosso, na Margem esquerda do
rio Tocandira, em terrenos de sua
propriedade, distrito e município
de Igarassu, Estado de Pernambuco, numa área de três hectares
oitenta e seis ares e sessenta centiares (3,8660ha), delimitada por
um polígono irregular, que tem
um vértice a oitenta e três metros (83m), no rumo verdadeiro
de três graus vinte e oito minutos noroeste (3°28'NW), ao canto
noroeste (NW) do edifício destinado às instalações de tratamento de água mineral da Empresa
e os lados a partir desse vértice,
os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: cinquenba e seis
metros (5Bm). este (E); oitenta
e quatro metros e cinquenta centímetros
(84,50m), norte
(N);
cento e setenta e oito metros ....
(178), este (E); cento e setenta
e oito metros
(178m), sul (8);
cento e dezoito metros (118m).
(W); quinze metros (l5m) , sul
(8); cento e dezesseis metros ....
(116m), oeste (W); cento e oito
metros e cínquenta centimetros
(108,50m). norte (N).
§ 1" Esta concessão é outorgada mediante as condições constantes dos artigos 44. 47 e suas
alíneas e 51 do Código de Minerarão, além de outras . estipuladas
no mesmo Código, não expressamente mencionadas neste Decre-

to.

§ 20 Esta concessão fica sujeita
às estipulações do Regulamento
aprovado pelo Decreto número ..
51.726, de 19 de fevereiro de 1963
e da Resolução número 3, de 30

182

ATOS

DO PODER EXECUTIVO

de abril de 1965, da Comissão Na-

cional de Energia Nuclear".
Art. 2° A presente retificação

de

Mmeral, do Ministério das Minas e
Icnergfa .

Art. 3° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília,
151<)

da

804. 569-68l.

10 de novembro de
Independência

e 84°

1972;
da

República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior
DECRETO N° 71.358 -

DE

10

DE

NOVEMBRO DE 1972

Declara de utilidade pública, para fins
de desapropriação pelo Departamento Nacional de Obras Contra as Secas, área de terreno necessária à
construção do Açude Público Pedras
Brancas, no município de Quixadá
Estado do Ceará.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artígo 81, item IH, da Constituição, fi'
na. conformidade com o artigo 4°, da
Lei n'' 4.593, de 29 de dezembro de
1964, combinado com os artigos 2°,
"a", e 5°, do Decreto n- 57.419, de 13
de dezembro de 1965, decreta:
Art. 1° Fica declarada de utilidade
pública, para fins de desapropriação
pelo
Departamento
Nacional
de
Obras Contra as Secas, a área de
terreno com 22.000 ha (vinte e dois
mil hectares), necessária à construção
do Açúde Público "Pedras Brancas",
no município de Quixadá, Estado do
Ceará, descrita nas plantas constantes do Processo M.I. n- 10.362-67, devidamente rubricadas
pelo Secretário Geral do Ministério do Interior.
Art. 2° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as, disposições em contrário, e,
em especial; o Decreto n" 62.149, de
19 de janeiro de 1968.
Brasília, 10 de novembro de 1972;
151° da Independência e 84° da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

José Costa Cavalcanti

DE

10

DE

NOVEMBRO DE 1972

Decreto será transcrita no Livro C Registro dos Decretos de Lavra, do
Departamento Nacional da Produção

(DNPM -

DECRETO N° 71. 359 -

Declara de utilidade pública, para
fins
de constituição de
servidão
administrativa, uma faixa de terra
destinada à passagem de linha. de
transmissão, no Estado do Espírito
Santo.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição, e
tendo em vista o disposto no artigo
151, letra c, do Código de águas, regulamentado pelo Decreto n'' 35.851,
de 16 de julho de 1954, decreta:
Art. 1° Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de constituição de servídêo administrativa, as
áreas de terra situadas na faixa de 30
(trinta) metros de largura, destinadas à passagem da linha de cransmissão a ser estabelecida entre as subestações de Cachoeiro do Itapemírfm
e Alto Lage, nos muntcípíos de Cachoeiro de Itapemírim e Cariacica,
Estado do Espirito Santo, cujo projeto e planta de situação
.
ns 13-14-A1-07 (fls. 1 a 30), foram
aprovados por ato do Diretor da Divisão de Energia Elétrica e Concessões, do Departamento Nacional de
Aguas e Energia Elétrica, no processo
MME. 703.163-72.

Art. 2° Fica autorizada Furnas ___
Centrais Elétricas S. A. a promover a
constituição de servidão administrativa nas referidas áreas de terra, na
forma da legislação vigente, onde tal
se fizer necessário, para a passagem
da linha de transmissão referida no
artigo 1°.
Art. 3° Fica reconhecida a conveniência da constituição de servidão
administrativa necessária em favor de
Furnas - Centrais Elétricas S.A.,
para o fim indicado, a qual compreende o direito atribuído à empresa con
cessionária de praticar todos os atoe
de construção, operação e manutenção da mencionada linha de transmissão e de linhas telegráficas ou telefônicas auxiliares, bem como suas posalterações ou reconstruções.
síveis
sendo-lhe assegurado, ainda,
acesso
à área da servidão através de prédio
serviente, desde que não haja outra
via praticável.
ê
1.0 Os proprietários das áreas
de terra atingidas pelo ônus limitarão

°

183

Acoe DO PODER EXECUTIVO

o uso e gozo das mesmas ~ que for
compatível com a exístêncía da se.r
vídão, abstendo-se, em consequencza,
da prática, dentro das mesmas, de
quaisquer atos que embaracem ou
causem. danos, incluídos entre eles ('I!
de erguer construções ou fazer plantações de elevado porte.
§ 20 Furnas - Centrais
Elétricas
S.A. poderá promover, em Juízo, as
medidas necessárias à constituição da
servidão administrativa
de caráter
urgente utilizando o processo judicial
estabel~cido no Decreto-lei na 3.365,
de 21 de junho de 1941. com as mediücações introduzidas através a Lei ..
na 2.786, de 21 de maio de 1956.
Art. 40 Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação. revogadas as disposições em contrário.
R

DECRETO

N° 71.361 DE
NOVEMBRO DE 19'72

13

DE

A

Brasília, 10 de novembro de 1972;
1510 da Independência e 840 da
Repúhlica .
EMíLIO G.

MEDICI

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO N° 71.360 - DE 13
NOV~BRO DE 1972

DE

Concede reconhecimento à Faculdade
de Fítoeoiía, Ciências e Letras de
Arapongas - PRo

O Presidente da República, usando
das atrlbuiçôes que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, de
.
acordo com o artigo 47, da Lei
n'' 5.540, de 28 de novembro de 1968,
alterado" pelo Decreto-lei n- 842, de 9
de setembro de 1969, e tendo em vista o que consta do Processo
.
n'' 225.450-72, do Ministério da Educação e Cultura, decreta:
Art. 10 E' concedido reconhecimento
à Faculdade de Filosofia, Ciências e
Letras de Arapongas, com os cursos
de Matemática, Química, Ciências
Sociais e Letras Anglo-Portuguesas,
mantida pela Fundação Faculdade de
Filosofia, Ciências e Letras de Arapongas, com sede na cidade de Arapongas, Estado do Paraná.
Art. 20 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 13 de novembro de 1972;
Independência e 840 da
1510 da
República.
EMíLIO G •. MEDICI

Jarbas G. Passarinho

Concede reconhecimento à Faculdade
de Filosofia, Ciências e Letras da
Fundação Regional de Blumenau,
Santa Catarina.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item HI, da Constituição, de
.
acordo com o artigo 47, da Lei
na 5.540, de 28 de novembro de 1968,
alterado pelo Decreto-lei na 842, de 9
de setembro de 1969, e tendo em vista o que consta do Processo
.
na CFE-85ü-72, do Ministério da Educação e Cultura, decreta:
Art. 10 E' concedido reconhecimento à Faculdade de Filosofia, Ciências
e Letras da Fundação Regional de
Blumenau, com os cursos de Matemática, Ciências. Licenciatura (1.0 ciclo),
Química, Ciências Biológicas, Pedagogia (com as seguintes habilitações:
Administração Escolar 1° e 20 graus,
Ensino de disciplinas e atividades práticas dos Cursos de Licenciatura). Letras, com as seguintes habilitações:
Português-Inglês, Português-Alemão,
Português-Francês, com sede na cidade de Blumenau, Estado de Santa
Catarina.
Art. 20 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 13 de novembro de 1972;
Independência e 840 da
151° da
República.
G. MÉDICI
Jarbas G. Passarinho

EMÍLIO

DECRETO N° 71,,362 - DE 13
NOVEMBRO DE 1972

DE

Concede reconhecimento ao Curso de
Psicologia da Faculdade de Filosofia do Recife - PE.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item HI, da Constituição, do
acordo com o artigo 47, da Lei
.
na 5.540, de 28 de novembro de 1968.
alterado pelo Decreto-lei n.s 842, de 9
de setembro de 1969, e tendo em vista o que consta do Processo
.
n'' 201.871-72, do Ministério da Educação e Cultura, decreta:
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Art. 10 E' concedido reconhecimento ao curso de Psicologia da Faculda-

de de Filosofia do Recife, com sede na
cidade de Recife, Estado de Pernam-

buco.

Art. 2° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação. revogadas as disposições em contrário.

Brasília, 13 de novembro de 1972;
151c da Independência e 84° da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

DECRETO N° 71. 363 -

DE

13

DE

NOVEMBRO DE 1972

Concede reconhecimento aos Cursas
de Letras, Pedagogia, Estudos SOR
cíaie, Ciências Físicas e Naturais.
da Faculdade de Fiiosotía, Ciências
e Letras de Avaré - SP.

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

acordo com o artigo 47, da Lei
.
na 5.540, de 28 de novembro de 1968,
alterado pelo Decreto-lei na 842, de 9
de setembro de 1969, e tendo em vista o que consta do GM/BSB n." 6.008,
de 1972, do Ministério da Educação e
Cultura, decreta:
Art. 10 E' concedido reconhecimento aos Cursos de Letras, Pedagogia,
Estudos Sociais,
Ciências Físicas e
Naturais da Faculdade de Filosofia,
Ciências e Letras de Avaré, mantida
pela Fundação Regional Educacional
de Avaré, com sede na cidade de Avaré, Estado de São Paulo.
Art. 20 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 13 de novembro de 1972;
1510
da Independência e 840 da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

DECRETO N9 71.364 NOVEMBRO DE

DE

13

DE

1972

Autoriza realização de programas de
investimentos na zona -ias Alagados, na cidade de Sacuuior (BA)
e dá outras provid·ências.

o Presidente da República, no uso
da atribuição que lhe confere o ar-

tígo 81, item lII, da Constrtuíção, e
tendo em conta o disposto no artigo
63, da Lei nc 4.380, de J 1 de agosto
de 1964, e no § 19 , letra "b", do artigo 10 do Decreto-lei nv '200, de 25
de fevereiro de 1967, decreta:

Art. 1.0 O Ministério do Interior, por
intermédio do Banco Nacional da Habitação, é autorizado a promover, em
colaboração com o Governo do gstado da Bahia e a Prefeitura MUnicipal de Salvador, no prazo máximo
de 10 (dez) meses a partir da vigência deste Decreto, a formulação de
um programa de investimento, que
permita melhorar as condrçôes
de
vida das populações localizadas na
área conhecida pela denommação gt:nérica de Alagados, na cidade de Salvador, Estado da Bahia.
Art. 2.0

O Banco Nacional da Ha-

bltaçào (BNH) coordenará os estudos

e a execução dos programas relacionados com o artigo anterior, cabendo-lhe:
a) constituir núcleo administrativo
transitório, para apoio técnico e mat-erial ao desenvolvimento aos trabalhos;
b) firmar convênios, acordos e contratos com entidades públicas e prtvedas, nacionais, estrangeiras e íntemacíonads:
C) solicitar a colaboração técnica a
material de quaisquer órgãos da administração direta e indireta da
União;
à) propor a desapropriação por interesse social ou a cessão de ímóveís necessários à execução dos projetos vinculados ao programa;
e) propor a adoção e a. modificação de dispositivos legais que racnitem a execução do programa;
1) proporcionar apoio flnanceiro à
execução dos projetos compreendidos
no programa, observada sua legislação básica
g) propor ou adotar quaisquer outras medidas e providências que se
fizerem necessárias à execução deste
Decreto.
Art. 3Q OS órgãos e entidades da
administração direta e indireta da
União prestarão ao Banco Nacional
da Habitação (BNH) a colaboração
que lhes for solicitada, para os fíne
deste Decreto.
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Art. 49 O presente Decreto entrará.
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília 13 de novembro de 1972;
151v da' Independência e 849 da
P...epública.
EM!LIO G.

MWICI

José Costa Cavalcanti

DECRETO N° 71.365 - DE 14
NOVEMBRO DE 1972

DE

A crescenta parágrafo ao artigo 9° do
Decreto n° 70.623, de 25 de maio de

1972.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, decreta:
Art. 1° Fica acrescentado ao artigo
9°, do Decreto n'' 70.623, de 25 de
maio de 1972, que dispõe sobre a estrutura básica e a tabela discriminativa de cargos em comissão e funções
gratificadas da Secretaria da Previdência Social do Ministério do Trabalho e Previdência Social, o seguinte parágrafo único:
Art. 9°
,
,'
Parágrafo único. As reclassificações e transformações de que
trata este artigo somente se efetivarão com a publicação dos
respectivos atos de provimento,
mantido, até então,
preenchimento dos cargos em comissão e
das funções gratificadas constantes da situação anterior à da
tabela ora aprovada, vigorando
os seus efeitos financeiros a partir de 29 de maio de 1972.

°

Art. 2° Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 14 de novembro de 1972;
151° da Independência e 84° da
República.
EMíLIO G. MÉDICI

Júlio Barata

DECRETO N° 71.366 - DE 14
NOVEMBRO DE 1972

DE

Torna sem efeito a.proveitamento de
disponíveis do INPS no Ministério
da Marinha e cassa a disponibilidade dos mesmos.
O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e
tendo em vista o disposto no artigo
67 da Lei nv 1.711, de 28 de outubro
de 1952, e o que consta do Processo
n" 5.185-72, do Departamento Administrativo do Pessoal Civil (DASP),
decreta:
Art. 1° Fica sem efeito o aproveitamento no cargo de Oficial de Administração, código AF-2ül .12. A. do
Quadro de Pessoal - Parte Permanente - do Ministério da Marinha,
de Alice da Costa e Silva Gomes de
Souza e Ary Cruz Mesquita, em disponibilidade em igual cargo do Quadro de Pessoal do Instituto Nacional
de Previdência Social (INPS). efetuado pelo Decreto n- 69.840, de 27
de dezembro de 1971, publicado no
Diário Oficial da mesma data.
Art. 2° Fica cassada, a partir de 27
de janeiro de 1972, a disponibilidade
dos servidores mencionados no artigo
anterior, visto não terem tomado posse, no prazo legal, nos cargos em que
foram aproveitados.
Art. 3° Este Decreto entrara em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasilía, 14 de novembro de 1972;
151° da Independência e 84° da
República,

G. MÉDICI
Adalberto de Barros Nunes
Júlio Barata
EMÍLIO

DECRETO N° 71.367 - DE 14 ne
NOVEMBRO DE 1972
DiSPõe sobre servidores em disponibilidade do Instituto de Pr13vidência e Assistência dos Servidores do
Estado.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição. e
tendo em vista o que consta dos Processos nos 1.135-71, 1.136-71, 6.582-71,
1.571-72, 2.327-72, 3.008-72. 2.132-72.
3.255-72, 4.432-72 e 4.433-72, do De-
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partamento Administrativo do Pessoal
Civil (DASP), decreta:
Art. 1° Ficam excluídos das Portarias n-s 3.497, de 29 de agosto de
1969, e 3.629, de 27 de outubro de
1969, do Ministro do Trabalho e Previdência Social, os cargos considera-

dos desnecessários constantes do Anexo I do presente Decreto, pertencentes
ao Quadro de Pessoal do Instituto ele
Previdência e Assistência dos Servidores do Estado (IPASE).
Art. 2° Ficam excluídos do relacio-

namento constante dos Anexos II das
Portarias Ministeriais referidas no
artigo anterior os funcionários constantes do Anexo II deste Decreto.
Art. 3" Ficam excluídos do regime
de disponibilidade e são considerados,

concomitantemente, aproveitados nos

cargos que ocupavam ao serem colocados naquele regime os funcionários
constantes do Anexo III deste Decreto.
§ 1ÇI Dentro do prazo legal para a
posse, o órgão Setorial de Pessoal do
IPASE comunicará o fato aos disponíveis atingidos pela medida de que
trata este artigo, através de meio hábil'
§' 2 9 O prazo a que se refere o parágrafo anterior, conforme determinação legal, será contado a partir da
data da publicação deste Decreto.
Art. 49 Fica restabelecída, a oartir
da data de vigência deste Decreto, a
situação de agregação dos servidores
a seguir indicados: Jonas de Almeida,
Agregado ao símbolo 4-C, José Francisco de Pontes e Wanda Rocha Miguiz
Figueiredo, Agregados ao símbolo ..
4-F, Heloysa Carneiro Rangel e Lucimar Oliveira Lima Costa, Agregadas
as símbolo 7-F. e Ana Mafud Tavares,
Agregada ao símbolo 17-F.
Art. 50 Ficam restabelecidos r-o
Quadro de Pessoal do
Instituto de
Previdência e Assistência dos Servidores do Estado (IPASE), aprovado
pelo Decreto n'' 70.291, de 15 de março de 1972, os cargos constantes do
Anexo I do presente Decreto.
Art. 6° Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação. :'E-VOgadas as disposições em contrário.
Brasília, 14 de novembro de ..972;
151° da Independência e 84° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Júlio Barata

Os anexos mencionados no art. 1'-'
foram publicados no D.a. de 16-11-72.
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DECRETO

N°

71.368 - DE 14
1972

DE

NOVEMBRO DE

R

e d i e t ri b U a, com os respectivos
ocupantes, cargos do Quadro de
Pessoal do Ministério da Agricultura para o da Superintendência Nacional do Abastecimento, e dá outras providências.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição, e
tendo em vista o disposto no artigo
99, § 2°, do Decreto-lei n'' 200, de 25
de fevereiro de 1967, decreta:
Art. l° Ficam redistribmdos para o
Quadro de Pessoal - Parte Permanente - da Superintendência Nacional do Abastecimento os seguintes
cargos com os respectivos ocupantes,
integrantes de iguais Quadro e Parte
do Ministério da Agricultura, mantido o regime jurtdíco dos servidores:
a) 6 (seis) cargos de Inspetor de
Trigo, código P-203 .13. B, ocupados
por Heüton Garcia Rocha, Francisco
Batista Filho, Warley do Carmo Bizarra, Victor Gonçalves, Jose Pedra
D'Araújo e Carlos Martinez;

b) 7 (sete) cargos de Inspetor de
Trigo, código P-203 .11. A, ocupados
por Cor Jesu Lopes Curi, José Barsantt, Antônio Carlos Maron Fonseca, Guilherme Guimarães, Homero
Vivas Castanheira, Raymundo Farias
de Mendonça e Manoel Monteiro de
Oliveira;
c) 2 (dois) cargos de Escriturário,
código AF-202.8.A, ocupados por Fernando Gonçalves e Olinda Serpa Ferreira;

d) 1 (um) cargo de Escriturário,
código AF-202.10.E, ocupado por
Maria Isabel Cardoso de Casado Lima;
e) 7 (sete) cargos de EscreventeDatilógrafo, código AF-204.7, ocupados por Noêmía Joazeiro de Abreu,
Aldayr da Costa Ma nns, Cleuza Sarzêdas da Costa, Enio Beduíno Serpa
da Silva, Gilse Cardím Gouveia, Thereztnha Maria Pereira e Alcyr Bouças Viegas;

j) 1 (um) cargo de Auxiliar de Estatístíco, código P-14ü2.8.A, ocupado
por Hélia Guimarães Bittencourt dos
Santos;
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o: 1 (um) cargo de Motorista, código CT-401. 8. A. ocupado por Geraldo Magela Duarte.
Art. 2° A redistrtbulção de que trata este Decreto não homologa situação que, em virtude de sindicância,
inquérito administrativo ou revisão
de enquadramento, venha a ser considerada nula, ilegal ou contrária às
normas administrativas em vigor.

Art. 4° Os ocupantes dos cargos ora
redistribuidos continuarão a perceber
os seus vencimentos e vantagens pelo
órgão de origem, até que o orçamento
da Superintendência Nacional do
Abastecimento consigne os recursos
necessários ao pagamento das despesas resultantes do cumprimento do
disposto neste ato.
Art. 5° Este Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 14 de novembro de 1972;
1510 da Independência e 84° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Art. 3° O órgão de pessoal do Ministério da Agricultura remeterá ao
da Superintendência Nacional do
Abastecimento, no prazo de 30 dias, a
contar da vigência deste Decreto, os
assentamentos funcionais dos servidores mencionados no artigo 1°.

L. F, Cirne Lima

DECRETO N. '/l. ~M~ Cria
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14

DE NOVEMBRO DE

1972

tunçoee çranncuaae no Quadro de Pessoal do Ministério do Trabalho e
Premâéncta Socuü e dá out'las providéncias.

o ercsiocnte da ttepúbnca. usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item lU, da constituição, e tendo em vista o artigo 11 da Lei número 3.78U de 1;J. de julho de 196u. decreta:
Art. l.~ s'icam cnauas, no QuadTo de Pessoal ~ Parte Permanente Cio Mmtstertc do Trabalho e Previdência Social, as runçoes gratificadas constentes do anexo. para atenrnmento de encargos da Inspetoria-Geral de Fi··
nanças com a mstaraçao das Inspetorias Secionais, nos termos da Portaria
Mmisterial n v 3.268, de 11 de setembro de 1972.
Art. 2° As despesas decorrentes da execução deste Decreto correrão à
eonta das notações orçamentarras próprias do Ministério do Trabalho e Previdência SOCIal.
Art. 3.° Este Decreto entrara em vigor na data de sua publicação revogadas as rnspostçces em contrario,
aresina, 14 de novembro de 1972; 151." da Independência e 84,° da
Rf:;Ubl1ca.
EMILIO G. MEDIta

.ruuo

Barata

o anexo mencionado no art.

DECRETO N° 71.370 ~ DE 14
NOVEMBRO DE 1972

1Q

foi publicado no D. O. de 16-11-72.

DE

Autoriza a transferência do Ooléçío
Agrícola do Amazonas, da sede
atual, na localidade de Paredão,
Município de Manaus, para a localidade de Aleixo, no mesmo Município, Estado do Amazonas.

O Presidente da Repubtíca. usando
da atrtbutçâo que lhe confere o ar-

tlgo 81, itens lU e V, da Constituição, decreta:
Art. 1° :E: autorizada a transferência do Colégio Agrícola do Amazonas,
da sede atual, na localidade de Paredão, Município de Manaus. Estado
do Amazonas, para a localidade de
Aleixo, no mesmo Municipio e Estado.
§ 1° A transferência do Estabelecimento será efetuada antes de se ini-
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ano letivo de 1973, a fim de

que as atividades educativas tenham
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DECRETO N° 71.372 - DE 14
NOVEMBRO DE 1972

DE

início. no próximo ano, nas instala-

ções novas construídas no Aleixo.
§

2° Os imóveis e instalações deixa-

das no paredão serão entregues ao
Governo do Estado do Amazonas, ao

qual pertencem.
Art. 2° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
Brasília, 14 de novembro de 1972;
1510 da Independência
República.

e

84°

DE

14

da

EMÍLIO G. MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

DECRETO N° 71.371 -

DE

NOVEMBRO DE 1972

Autoriza o Serviço do Patrimônio da
União a aceitar a doação da área.

de terras que menciona, no Estado
de Goiás.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item rtt, da Constituição, e
de acordo com os artigos n-s 1.165 e
1.180, do Código Civil, decreta:
Art. 1° Fica o Serviço do Patrimônio da União autorizado a aceitar a
doação de uma área de terras, com
2.192.675 m2 (dois milhões cento e
noventa e dois mil e seiscentos e setenta e cinco metros quadrados), no
local denominado Fazenda "São Tomaz", no Município de Rio Verde, no
Estado de Goiás, onde se acha edificado o "Colégio Agrícola de Rio Verde", que ao Ministério da Educação e
Cultura faz o Governo do Estado de
Goiás, por intermédio da Lei número
7 .539, de 12 de setembro de 1972, publicada no Diário Oficial daquele Estado, do dia 2 de outubro do corrente
ano, em cuja posse se encontra o referido Colégio Agrícola que e subordinado ao Departamento de Ensino
Médio daquele Ministério.
Art. 2° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 14 de novembro de 1972;
151° da Independência e 84° da
República.
EMíLIO G. MÉDICI

Jose Flávio Pecara
Jarbas G. Passarinho

Redistribui, com os r e s p e c t i v u s
ocupantes, cargos de Quadro de
Pessoal do Ministério da Agricultura para o do Ministério da Educação e cultura.

O Presidente da tõepública, usando
das atribuições que lhe confere \J artigo 81, item lII, .Ia Constituição, e
tendo em vista o disposto no artigo
99, § 2°, do Decreto-lei n'' 200, de 25
de fevereiro de 1967, decreta:
Art. 1° Ficam -edístribuídos para
o Quadro de Pessoal - Parte Permanente - do Ministério da J:ducação
e Cultura os seguintes cargos, com
os respectivos ocupantes, íntegrantea
de igual Quadro - Partes Permante e Especial - do Ministério
da
Agricultura.
I - 2 (dois) cargos de Engenheiro
Agrônomo, TC-101.21.B, ocupados por
Francisco Ribeiro de Campos e .João
Severino Caldas da Silveira;
II - 2 (dois) cargos de Pngenhelro
Agrônomo, TC-101.20.A. ocupadas
por Candído Simões Bíttencourt e
Deolindo Assaf Addad;
IH - 1 (um) cargo tis Contador,
TC-302. 22. C, ocupado por Alceu Mário de Castro;
IV ~ 1 (um) cargo de Redator,
EC-305.20.A, ocupado por 'I'énísson
Hora de Mattos;
V - I (um) cargo de Veterinário,
TC-1001.20.A, ocupado por José Benjamim de Almeida;
VI - 1 (um) cargo de Operador
Radiofônico, P-2.003. 7, ocupado por
Armando Vieira Malta;
VII - 15 (quinze) cargos de I'rabalhador, GL-402.1, ocupados por Alfredo Ferreira, Angelo Lani, Antônio
Luiz Bulian, Antônio Paulo da Silva,
Antônio Correa
de Souza, Bento
Piontko- Westkey, Clésio Cardoso, Demerval Gonçalves, Elvidío Líno, Eulayr Hantequete Lacerda, Germano
Alberto Ricardo, Jacyr José Peixoto,
José Fadínt, Acír de Mendonça Freitas e Edval Ferreira;
VIII - 2 (dois) cargos de Armazenísta, AF-102.10.B, ocupados
pür
Jonas Vieira de Mello e João Oarvalho de Souza;
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IX -- 1 (um) cargo ne Auxíhar de
Artes Gráficas, A-410.5, ocupado por
Amílton Rocha;
X - I (um) cargo de Auxiliar de
Enfermagem, P-1701.l4: B, ocupado
por Domingos Rímolo ;
XI ~ 1 (um) cargo de EscreventeDatilógrafo, AF-204. 7, ocupado por
José Valdecyr Gonçalves Coutinho;
XII ~ 6 (seis) cargos de Operário
Rural, P-207.6, ocupado per Aides
Rodrigues Bento, Amaury Fernandes,
Daniel Martins. Jair Benfica Moreira, João Rocha e Sebastião Domingos
Teixeira;
XIII - 23 (vinte e três) cargos de
Trabalhador, GL-402.1, ocupado por
Almerindo Venâncio, Antônio Rodrigues de Oliveira, Antônio Ferreira
dos Santos, Antônio Píontkowcstky,
Carlos Loni, Euclides Rodrigues de
Oliveira, Gustavo de Souza Senna,
João Bulian Sobrinho, José Domingos
Bulian, Larentino Galacho, Luiz BuIlan Filho, Luiz Lubínl, Mário Piontkowestky, Orlando Balbino de Freitas. Paulo Piontekowestky, Sebastião
Ferreira dos Santos, Sebastião Miguel
de Souza, Waldir de Oliveira, Arlíndo Corrêa, Ermes Machado, Milton
Victer,
Venâncio SaIla Magioni e
Luiz Zeferino Vivaldi;
XIV ~ 3 (três) cargos de Auxiliar
de Portaria, GL-303. 7 .A, ocupados
por Anilton Martins, Antônio Lemos
e Augusto Marin;
XV ~ 4 (quatro) cargos de 'I'ratortsta, CT-402. 7 . A, ocupados per Antônio Martins, Romualdo Possatti, J'Jstas Armini e Sebastião Aranha da
Silva;
XVI - 2 (dois) cargos de Motorista, CT-401.8.A, ocupados por Antônio Fadini e Carlins Von Doeníinger;
XVII ~ 1 (um) cargo de Motorista, CT-401.10.B, ocupado por José
Paulo da Silva;
XVIII - 14 (quatorze) cargos Cc
Serviçal, GL-102.S.A, ocupados por
Adilia Torezini
de Oliveira, f:lida
Bonsucesso Moreira, Osmar Rodrigues de Oliveira, Osmar de Oliveira,
Terezinha Azuleide Tononí Repke,
Waldir Sarmento, José de Souza Lins,
Júlia Luchi Meneghelli, Eufrázio Rodrigues de Oliveira, João Valadare-s,
Cândido Martins Natal, Mírcilene da
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Penha Vivaldi, Mariana Perini e Mário André Meneghel1i;
XIX ~ 2 (dois) cargos de Cozi..
nheíro, A-S01.8.A, ocupados por Antenor Miguel de Souza e Avelino vjrginio Guaitolili;
XX - 3 (três) cargos de Pedreiro,
A-101.8.A, ocupados por Bernatdtno
Nobres de Pinho, Francisco Paulo da
Silva e Elídio Antunes;
XXI - 1 (um) cargo de Eletricista-Instalador, A-802.8,A, ocupada por
Belino José Peixoto;
XXII - 2 (dois) cargos de Mestre,
A-1801.13.A, ocupadas
por
Edson
Hora de Mattos e Ettore Aníchmí ;
XXIII - 6 (seis) cargos de Técnico Rural, P-20S.U.A, ocupados por
Elias Paulo da Silva, Herval Miranda
de Souza, Ramiro Monteiro de Souza,
Vicente Rimolo, Erivald Lacerda Herzog e José da Silva;
XXIV - 3 (três) cargos de Carpinteiro, A-601.9.B, ocupados por
Orestes Bímonassí , Reinaldo Dalcomo e José Pereira Soares;
XXV - 1 (um) cargo de Almoxarife, AF-101.16.B, ocupado por Erli
Viana Doelinger;
XXVI - 2 (dois) cargos de Mecanico de Motores a Combustão, A130S.10.C, ocupados por Jackeon Hora
de Mattos e Osmar Antônio Sunonassi;
XXVII ~ 1 (um) cargo de Mecânico de Motores a Combustão, A1305.8.A, ocupado por Renê Carlos
Bortolini;
XXVIII - 1 (um) cargo de Servente, GL-104.S, ocupado por Joaquim de Souza Sobrinho;
XXIX ~ 1 (um) cargo de Mecânico
de
Máquinas,
A-1306.S.A,
ocupado por Altino de Morais Pessanha:
XXX - 1 (um) cargo de Padeiro,
A-502.5.A, ocupado por João Fernandes;
XXXI ~ 1 (um) cargo de Feitor,
GL-401.5, ocupado por José Francisco
de Souza;
XXXII - 1 (um) cargo de Alfaiate, A-701.8.A, ocupado por Palmira
Linda Simonassi.
Art. 20 A redistribuição de
que
trata este Decreto não homologa si-
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ttiação que, em virtude de sindtcância, inquérito administrativo ou revísão de enquadramento, venha a ser
considerada nula, ilegal ou contraria
às normas administrativas em vigor.
[:
Art. 3" O órgão de Pessoal do Mi ~
nístério da Agricultura remetera no
prazo de 30 (trinta) dias, a contar
da publicação deste Decreto, 3.0 rio
Ministério da Educação e Cultura, os
assentamentos funcionais dos servidos mencionados no artigo 1".
Art. 4" Os ocupantes dos cargos
ora redistribuidos contínuaráo a perceber seus vencimentos e vantagens
pelo órgão de origem, ate que o orçamento do N.!inist.ério . :l.;;. Educação
e Cultura consigne -is recursos necessários ao pagamento das despesas
resultantes do cumprimente deste
ato.
Art. 5" Este Decreto entrará em vi··
gor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 14 de novembro de 1972;
151" da Independência e 84° da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

L. F. Cirne Lima
Jarbas G. Passarinho

DECRETO N9 71. 373 - DE 14
NOVEMBRO DE 1972

DE

Altera os Decretos nQs 64.672 de 10
de junho de 1969, e 70.279: de 14
de março de 1972, retificadores do
Decreto ng 60. 90S, de 28 de junho
de 1967, que aprovou o Quadro único
de Pessoal da Universidade Federal
de Santa Maria, e dá outras providências.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item UI, da Constituíçâc, e
tendo em vista o que consta do Processo nv 3.892, de 1972, do Departamento Administrativo do Pessoal Civil, decreta:
Art. 1'?
Ficam alterados os Decretos nos 64.672, de 10 de junho de
1969, e 70.279, de 14 de março
-íe
1972, retificadores do Decreto nv ....
60.905, de 28 de junho de 1967, que
aprovou o Quadro único de Pessoal

da Universidade Federal de Santa
Maria, para o fim de;
a)
considerar Incluídos. a partir de
26 de janeiro de 1968, 1 (um) cargo
ae Professor de Ensino Agncoía I'ecnico, código EC-50S .19, ocupado por
Eneas sacnotto: 1 (um) cargo l'e
Professor de Ensino Agrícola Básico,
código EC-508.19, ocupado por Wilson Guedes do Canto; e 1 (um> cargo
de Motorista, código CT-401. 8. A,
ocupado por Derci Tríndade de Meura, como decorrência da transferência
AO Colégio Agrícola de Alegrete do Ministério da Educação e Cultura para
a Universidade, operada pelo Decre00 nv 62.178, de 25 de janeiro de 1968.
b)
reestruturar cargos em comiasão e funções gratificadas e incluir
outros, na forma do Anexo, destinados
ao funcionamento de novas unidades
umversítárías resultantes da Reforma
Administrativa, consubstancíada no
Regimento Interno da Reitoria aprovado pelo Conselho Universitário.
Parágrafo único.
Em decorrência
do disposto na alínea a deste artigo.
ncam revistos os quantitativos das
classes singulares e série de classes
abrangidas,
registradas nos anexos
aprovados pelos decretos mencionados.
Art. 29. Por força da aplicação do
artigo 59, do Decreto nv 67.326, de
5 de outubro de 1970, que instituiu
o B'stema de Pessoal Civil da Adminístração Federal (SlPEC), fica alterada a estrutura do Departamento de
Pessoal, diretamente subordinada ao
Reitor, integrado pela Divisão de Controle de Cargos e Empregos. pela Drvisão de Legislação, Direitos e Deveres e pela Divisão de Seleção e Aperfeiçoamento.
Art. 39. Aos servidores abrangf-toa
pelo disposto no item a do artigo 19 •
deste Decreto, aplicam-se, no que couber, as disposições do Decrete ns ".
64.672, de 10 de junho de 1969.
Art. 4'?
O Departamento de Pe5soaí da Universidade apostilar á os t1tulos dos servidores abrangidos por
este Decreto ou expedirá ato declaratório da respectiva sítuacáo tuncíonal. com observância do disposto no
artigo 99, da Emenda consutuctoner
n Q 1, de 17 de outubro de 1969.
Art. 5Q. A despesa com a execução
deste Decreto correrá à conta los recursos próprios da Universidade Federal de Santa Maria, vedada a abertura de créôtto especial.
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Art. 6°.
Este Decreto entrará em
vigor ne, data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 14 de novembro de 1972.
151Q da Independência e 84Q da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

DECRETO N° 71,375 - DE 14
NOVEMBRO DE 1972

191
DE

Aproveita servidores em disponibilidade e da outras providências.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e
tendo em vista que ao caso é de aplicar-se, por analogia, o disposto no
artigo 99,
2°, do Decreto-lei n'' 2DO,
de 25 de fevereiro de 1967, combinado com o artigo 8° co Decreto número 65.871, de 15 de dezembro de
1969, decreta:
ê

o

anexo mencionado no art. 1'" foi
publicado no o.o, de 17-11-72.

DECRETO N° 71.374
NOVEMBRO DE

~ DE

14

DE

1972

Torna sem efeito aproveitamento de
dtsponível no Quadro de Pessoal du
Ministério do Trabalho e Preoíüéncia Social,

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artígc 81, item IH, da Constituição, a
tendo em vista
que consta da Exposição de Motivos n- 952, de 19 oe
outubro de 1972, do Departamento
Administrativo do Pessoal Civil, decreta:

°

Art. 1° Fica sem efeito o aproveitamento, no Quadro de Pessoal Parte Permanente - do Ministério
do Trabalho e Previdência Social de
Francisco Fusco Angélico. em disponibilidade no cargo ~e)ficial de Administração. código AF-2iJl 1.2 A. do
Quadro de Pessoal ia extinta Connssão do Vale do -sâo Francisco, constante do Decreto '10 71. 04j de 30 de
agosto de 1972. publicado no Diárzo
Oficial de 31 seguinte. tende, em vista haver sido aposentado anteriormente à vigência do referido ato.
Art. 2° Este Decreto entrará. em vtgor na data da sua publicação, revcgadas as disposições em contrário.
Brastlla, 14 de novembro de 1972;
151° da Independência e 84° da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Júlio Barata
José Costa Cavalcanti

Art. 1° Ficam aproveitados no cargo de Motorista, código (,T401. 3, A,
do Quadro de Pessoal - Parte Permanente - do Minístérro do Exercito, os seguintes servidores colocados
em disponibilidade em idêntico cargo.
respeitado o regime jurídico anterior
dos mesmos:
a) do Quadro de Pessoal do Departamento Nacronar de Obras de Saneamento, do Miníster!o de Intenor:
Claudionor Celtno Fernandes. em
vaga decorrente da promoção de João
Lino;
b) do Quadro de Pessoal da extinta
Comissão do Vale do São Francisco,
atual Supertntendêneia do Vale do
São Francisco, do Ministério do Interior:
Manoel Novaes do Nascimento, em
vaga decorrente da oromcçâo de Agenor Lúcio de Souza;
c) do Quadro de Pesosal do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas, do Mínistérío do Interior:
1) José Armando de Oliveira, em
vaga decorrente da promoção de Luiz
Alves de Souza;
2) José Rosa de Souza, em vaga
decorrente do falecimento de Manuel
Antenor Werly;
3) Antônio Lourival Barroso, em
vaga decorrente da promoção de José
Ribeiro da Costa;
4) Valdevino Banlsta Freire, em
vaga decorrente da p-omoçãc de Ricardo Colomil Mata Lima;
5) Sebastião Rufino da Silva. em
vaga decorrente da promoção ôe Severino Marques da Silva:
6) José Pereira de Lima, em vaga
decorrente da promoção de João Santana;
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7) José Xavier de Sá. em vaga de-

corrente da promoção
Acosta Dias;

de

Homero

8) Luiz José do Nascímento, em
vaga decorrente da promoção de Argemiro Pereira Maciet;
9) Manoel Alexandre da Silva, em
vaga decorrente da c-omoção de Leo-

poldino da Costa Moreira:
10) Antônio Gomes Ferraz, em vaga decorrente da promoção de Co-

racy Canquerine Bueno;
11) Napoleão Barbosa Magalnàes,
em vaga decorrente da promoção de
Clovis Dalla Bona;
12) Samuel Soares C18 Melo, em va-

ga decorrente da oromcçào de Jcsé
Joaquim de Amortm:

13) Victor José Torres, em vaga decorrente da promoção de Nestor Luiz
de França;
14) José Raimundo Leite, em vaga
decorrente da exoner-ação de José
Falcão;
15) Adonias 'I'eíxeira de Melo, em
vaga decorrente da "promoção de Afro
Mariano Alves de Azevedo;
16) Renato Queiroz dos Santos, em
vaga decorrente da promoção de Olival Gonçalves;
17) Aloísio Novais de Macedo, em
vaga decorrente da promoção de Antônio Lourenço de Santana;
18) Aldenor Canário dos
Santos,
em vaga decorrente da promoção de
Antônio Ribeiro dos Santos;
19) Româo Domiciano de Souza. em
vaga decorrente da promoção de .Icão
Dobjanskí ;
20) Domiciano das Neves. em vaga
decorrente da promoção de João de
Deus Fonseca;
21) Dermeval de Moura. Barreto,
em vaga decorrente da promoção de
Joaquim Branco da Silva;
22) Edvaldo Farias Freitas, em vaga decorrente da promoção de .josé
Batista Paiva;
23) José Oliveira, em vaga decorrente da promoção de José Antônio
dos Santos;
24) João Clementino da Silva, em
vaga decorrente da promoção de Dercílio Gonçalves Ribeiro.
Art. 2° Os órgãos de pesosal do
Instituto Nacional -ía Previdência Social, do Departamento Nacíona. de

Obras de Saneamento. da Superintendência do Vale lo São Francisco
e do Departamento Nacícnar de
Obras Contra as Secas remeterác ao
do Ministério do Exerctto. no prazo
de 30 (trinta) dias, a contar da publicação deste Decreto, os assentamentos individuais dos servidores de
que trata o artigo F.
Art. 3° O disposto -ieste rbecreío
nào homologa situação que, em virtude de sindicância, tnquérrto administrativo ou revísâo de enquadramento, venha a ser considerada nula,
ilegal ou contrária '1 normas administrativas aplicáveis à espécie.
Art. 4° Este Decrete entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário,
Brasília, 14 de novembro de 1972;
151° da Independência e 84° da
República.
EMÍLIO G,

MÉDICI

Orlando Geise~
Jose Costa Cavalcami

DECRETO N° 71.376 - DE 14
NOVEMBRO DE 1972

DE

Retifica o Decreto n° 63.566, de 6 de
novembro de 1968, que dispõe sobre
o enquadramento de servidores do
Ministério da Marinha.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere ;j artigo 81, item IIl, da Contístuíçâc, e
tendo em vista o disposto no parágrafo único do artigo 23 da Lei número 4.069, de 11 de tunho de 1952,
e o que consta da Exposição de 1110tivos n'' 819, de 30 de agosto de 1972,
do Departamento Administrativo do
Pessoal Civil, decreta:
Art. 1° Fica alterado, na forma da
relação r..' ormnal anexa, o enquadramento dos servidores do Mínistério
da Marinha, amparados pelo parágrafo único do artigo 23 da Lei número 4.069, de 11 de junho de 1962,
aprovado pelo Decreto n- 63.566, de
6 de novembro de 19133.
Art. 2° Os servidores menores de
dezoito anos, em 15 de junho de 1962,
serão considerados enquadrados na
situação funcional em que figuram
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na relação nominal '1 que se retere
este Decreto, a partir da data em
que cada um adquiriu a condíçâo de
eleitor e, quando 'for o caso, cumpriu
suas obrigações militares, conforme
apuração a ser feita pelo órgaa de
pessoal civil do Ministério da Marinha.
Art. 3° Na execução deste Decreto.
aplicam-se, no que couber, as disposições do Decreto '1° 63 5!i6, de 6 de
novembro de 1968.

DECRETO N'" 71.377 -

Art. 4° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.
Brasília, 14 de novembro de 1972;
151" da Independência e 84° da
República.
EMÍLIO G.

MÊDICI

Adalberto de Barros Nunes

o anexo mencionado no art. 1ÇI foi
publicado no D.O. de 17-11-72.
DE

14

DE NOVEMBRO DE

1972

Abre ao Ministério do Exército o crédito suplementar de Cr$ 1.500.000,00,
para retorço de dotação consignada no vigente Orçamento.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item lII, da Constituição, c da autorização contida no artigo 6°
da Lei n- 5.754, de 3 de dezembro de 1971, decreta:
Art. 10 Fica aberto ao Ministério do Exército o crédito suplementar no
valor de Cr$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil cruzeiros), para
reforço de dotação orçamentária consignada ao subanexo 16.00, a saber:

crs
16.00 -

1.00

MINIST>:RIO DO EX>:RCITO

16.01 1601.0805.2026 -

Ministério do Exército
Funcionamento das Organizações Militares
do Exército
3.1.5.0 - Despesas de Exercícios Anteriores
1.500.(iOO
Art. 2° Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão
de anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigente Orçamento ao subanexo 16.00, a saber:

crs

16.00 -

1,GO

MINIST>:RIO DO EX>:RCITO

16.01 - Ministério do Exêrcito
Atividade - 1601.0805.2026
4.1. 3. O
Equipamentos e ~nstalações
4.1.4.0 - Material Permanente
TOTAL

.
.

1,000.000

500,000
1,500.000

Art , 30 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as dísposiçóes em contrário.
Brasília, 14 de novembro de 1972; 151° da Independência e 84° da
República.

EMíLIO G. MÉDICI

Orlando ceuet
José Flávio Peccre
H enF/.Que Flanzer
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DECRETO N° 71.378 -

DE

14

DE NOVEMBRO DE

1972

Abre ao Ministério das Relações Exteriores o crédito suplementar, de Cr$
52.000,00 para retorço de dotação consignada no vigente Orçamento.

O Presidente da República, usando da atribuição

artigo 81, item IH, da Constituição,

f':

que lhe

confere o

da autorização contida no artigo 6°

da Lei n" 5.754, de 3 de dezembro de 1971, decreta;
Art. 1° Fica aberto ao Ministério das Relações Exteriores o crédito su-

plementar no valor de ors 52.000,00 (cinqüenta e dois mil cruzeiros), para
reforço de dotação orçamentária consignada ao subanexo 24.00, a saber:

c-s 1,00
24.00 -

MINISTÉRIO DAS RELAÇõES EXTERIORES

2400.1305.2007 -

Contribuição do Brasil a Entidades Nacio-

nais e Internacionais

3.2.1. O - Subvenções Sociais
52. :300
Art. 2n Os recursos necessários á execução deste Decreto decorrerão
de anulação parcial de dotação orçamentária consignada no vigente Orçamento ao subanexc 28.00, a saber:
Cr$ 1,00
28.00 ~ ENCARGOS GERAIS DA UNIAO
28.02 - Recursos sob Supervisão do Ministério do
Planejamento e Coordenação Geral
Projeto - 2802.1800.1017
4.1.2. O - Serviços em Regime de Programação Especial
....................... ....... ......
52.•JOO
Art. 3" Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasíha, 14 de novembro de 1972; 1510 da Independência e 84" da
República.
EMÍLIO G.

MÊDICI

Jorge de Carvalho e sao«
José Flavio Pécorc
Henrique Flanzer

DECRETO N" 71.379 -

DE

14

DE

NovEMBRO

DE

1972

Abre ao Mtrustério da Aerondutica o crédito suplementar de
Cr$ 73.465.000,00, para retorço de dotações consignadas no vigente
Orçamento,

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81. nem lII, da Constituição, e da autorização contida no artigo 6,"
da Lei número 5.754, de 3 de dezembro de 1971, decreta:
Art. 1.0 Fica aberto ao Ministério da Aeronáutica o crédito suplementar no valor de ors 73.465.000.00 (setenta e três milhões, quatrocentos e
sessenta e cinco mil cruzeiros), para reforço de dotações orcamentarras
consignadas ao subanexo 12.00, a saber:
12.00 - MINISTÉRIO DA AERONAUTICA
1200.0307.2004 -

Pagamento de Inativos e Pensionistas
Cr$ 1,00

3.2.3.1 -

Inativos

,

.

9.500.000

At.ros

3.2.3.2 3.2.3.3 1200.0807 ..2015 -

DO PODER

Pensionistas
.
Salário-Familia
.
Coordenação e Execução dos Serviços Administrativos e Operacionais
Pessoal Civil
VencImentos e Vantagens Fixas
.
Despesas Variáveis
.
Pessoal Militar
vencimentos e Vantagens Fixas
.
Despesas Variá veta •.•......•.........••••.

3.1.1.1 01 02 3.1.1.~ 01 ....,...
02 3.2.3.3 ....,... Salárío-Famílía
1200.0805.2017 3.1.1.1 01 ....,...

3.1.1.2 01 ....,...
02 3.2.3. 3
1200.0906.2018

3.1. 1.2
02
1200.1505.2020
3. 1 . 1 . 1 01 ....,...

3.1.1.2 01 02 -
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.

Manutenção da Escola Preparatória de Cadetes do Ar
Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas
.
Pessoal Militar
Vencimentos e Vantagens FiXas
.
Despesas Variá veia
.
Salário- Família
.
Funcionamento do Instituto Tecnológico da
Aeronáutica - ITA
Pessoal Militar
Despesas Variáveis
.
Funcionamento da Rede Hospitalar
Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas
.
Pessoal Militar
Vencimentos e Vantagens Fixas
.
Despesas Variáveis
.
TOTAL

1. 700.000
500.000

4.200.000
1. 700.000
30.000.000
20.000.000
1.500.000

40.000
200.000
250.000
20.000

55.000

800.000
1.800.000
1.200.000
73.465.000

Art. 2." Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão
de anulacâc parcial de dotação orçamen tarta consignada no vigente. Orçamento ao subanexo 28.00, a saber:
Cr$ 1,00
28 00
ENCARGOS GERAIS DA UNIAO
Recursos sob Supervisão do Ministério do
28.02
Planejamento e Coordenação Geral
Atividade -r 2802.1800.2003
3.2.6.0 - Reserva de Contingência
.
73.465.000
Art. 3." Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasrüa. 14 de novembro de 1972; 151." da Independência e 84. da
0

Repúbüca..

EMILIO G. MÉDICI

Jose Flávio Pecara
J. Ararine Macéáo
Henrtoue Ftaneer
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DECRETO N° 71. 380 -

DE

14

DE NOVEMBRO

1972

DE

Abre ao Ministério do Interior o crédito suplementar de Cr$ 1.175.000,00,
para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item lII, da Constituição, e da autorização contida no artigo 6°
da Lei n" 5.754, de 3 de dezembro de 1971, decreta:

Art. 1" Fica aberto ao Ministério do Interior o crédito suplementar de
Cr$, 1.175.000,00 (hum milhão, cento e setenta e cinco mil cruzeiros), para
reforço de dotações orçamentárias consignadas no vigente Orçamento ao
subanexo 19.0Q, a saber:

c-s

1.00

19.00- MINISTÉRIO DO INTERIOR

19.01 1901.0104.2002 -

Gabinete do Ministro
Assessoria Ministerial

3.1.3.2" -

Outros Serviços de Terceiros
.
Salário-Família
1902. - Secretaria-Geral
1902.0901. 2004 - Coordenação Geral do Projeto Rondon
4.1.2. O - Serviços em Regime de Programação Especial ..
o ••••• o •

545.000

o ••

5.000

o o' • • o ' o ' • • • • • • • • • • • • o • • • • • •

525.000

3.2.3.3 -

1.175.000

TOTAL

Art. 2° Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão
de anulação parcial das seguintes dotações:

crs
19.00 19.01 -

Atividade 3.1.2.0' 4.1.4.0 19.02 -

A,tAvidade 3.1.4.0 Projeto 4.1.2. O -

1.00

MINISTÉRIO DO INTERIOR

Gabinete do Ministro
1901.0104.2002

Material de Consumo
Material Permanente
Secretaria-Geral
1902.0108.2003
Encargos Diversos
1902.0108'.1002
Serviços em Regime de Programação
pecial

.

o o •••••••••

O"

o ••••••••••••••

TOTAL

Eso"

300.000
150.000

100.000

625.000
1.175 000

.Art. 3" Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrárío ,
Brasília, 14 de novembro de 1972; 1510 da Independência e 840 da
República.
EMíLIO G. MÉDICI
José Flávio PéC07a

José Costa Cavalcanti
H enr2que Fl.anzer
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DE 14 DE NOVEMBRO DE 1972

Abre ao Min2stério da Educação e Cultura o credito suplementar de .•..••
cr$ .4.267.300,00, para reforço de dotações constçtuuias no vigente Or
çamento.
R

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81. item IIl, da Constituição. e da autorrzação contida no artigo 6.°
da Lei número 5.754, de 3 de dezembro de 1971, decreta:
Art. 1.0 Fica aberto ao Ministério da Educação e Cultura o crédito
suplementar no valor de Cr$ 4.267.300.00 (quatro milhões, duzentos e sessenta e sete mil e trezentos cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias consignadas ao subanexo 15.00, a saber:
Cr$ 1,00
15.00 - MINISTllRIO DA EDUCAÇAO E CULTURA
15.02 - Secretaria Geral
1502.0901.2004 - Supervisão e Coordenação dos Assuntos Pedagógicos
3.1.3.2 - Outros Serviços de Terceiros
.
800.000
15.18 - Departamento de Assuntos Universitários
1518.0901.2087 - Coordenação e Supervisão
dos Assuntos
Universitários
3.1.1.1 - Pessoal Civil
02 - Despesas Variáveis
.
187.300
3.1.3.1 - Remuneração de Serviços Pessoais
.
100.000
300.000
3.1. 3.2 - Outros Serviços de Terceiros
.
1518.0906.2024 - Assístêncía Técnica e Financeira a Institui.
çôes universitárias ou Federações de Escolas
não Federais
3.2.1.0 - Subvenções Sociais
"
950.000
4.3.7.4 - Diversas
400.000
04 - Outras Contribuições
.
15.19 - Departamento de Assuntos Universitários Entidades Supervisionadas
1519.0906.2120 - Atividades a Cargo da Universidade Federal
do Pará
4.3.4.0 - Auxílios para Equipamentos e Instalações.
1519.0906.2125 - Atividade a Cargo da Universidade Federal
do Rio Grande do Sul
4.3.4.0 - Auxilias para Equi pamentos e Instalações
ED5.000
165.000
4.3.5.0 --:- Auxílios para Material Permanente
.
1519.1505.2145 - Atividade a Cargo da Universidade Federal
do Paraná
400.000
4.3.4.0 - Auxílios para Equipamentos e Instalações.
460.000
4.3.5.0 - Auxilios para Material Permanente
.
TOTAL

4.267.300
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Art. 2.° Os recursos necessários a execução deste Decreto decorrerão
de anulação parcial de dotação orçamentária consignada no vigente Orçamento ao subanexo 15.00, a saber;

o-s
15.00 -

15.02

~

Secretaria Geral

Atividade

~

1502.0901.2004
Remuneração de Serviços pessoais

3.1.3.1 Atividade -

300.000

1502.0902.2010

3.1.3.1 - Remuneração de Serviços Pessoais
.
15.18 - Departamento de Assuntos Universitários
Atividade -

3.1.4.0 -

1,00

MINISTÉRlO DA EDUCAÇAO E CULTURA

300.000

1518.0901.2087

.

250.000

Projeto -

1518.0906.1026

3.2.7.9 Projeto '3.1.3.1 3.1. 4. O -

Diversas
.
1518.0906.1027
Remuneração de Serviços pessoais
.
Encargos Diversos
.
Departamento de Assuntos Universitários Entidades Supervisionadas

1.537 .~OO

15.19 -

Encargos Diversos. "

_

Projeto -1519.0906.1024
4.3.3.0 - Auxilias para Obras Públicas
Ativlcrd.de - 1519~0906.2120
4.3.5.0 - Auxílios para Material permanente
Atividade - 1519.1505.2145
3.2.7.2 - Entidades Federais
03 - Outros Custeios

.

50.000
100.000

470000
400.000

.

TOTAL

360.000
4.267 .~OO

Art. 3.0 O presente crédito, no orçamento próprio da Universidade Federal d-o Rio Grande do Sul, acarretará as seguintes alterações:
Cr$ 1,00
a)
55.00

Suplementação
MINISTÉRIO DA EDUCAÇAO E CULTURA

- Entidades Supervisionadas
Universidade Federal do Rio Grande do Sul
5530.0906.2001 - Administração e Manutenção do Ensino ....
b)
Cancelamento:
55.30 -

55.00 -

55.30 Projeto -

470.000

MINISTÉRIO DA EDUCAÇAO E CULTURA

- Entidades Supervisionadas
Universidade Federal do Rio Grande do Sul
5530.0900 .1002

.

470.000
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Art. 3.0 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasilía, 14 de novembro de H172; 151.0 da Independência e 84. 0 da
República.
EMíLIO G. MÉDICI

José Flávio Pecora
Jarbas G. Passarinho
Henrique Flanzer

DECRETO N." 71.382, -

DE

14

DE NOVEMBRO DE

1972

Abre ao tâvnietério da Indústria e do Comércio o crédito suplementar de
Cr$ 539.200,00, para retorço de dotações consignadas no vigente Orçamento.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81. item IH, da Constituição, e da autorização contida no artigo 6.0
da Lei número 5.754, de 3 de dezembro de 1971, decreta:
Art. 1.0 Fica aberto ao Ministério da Indústria e do Comércio, em
favor de diversas unidades, o crédito suplementar de Crg 539.200,00 (quinhentos e trinta e nove mil e duzentos cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias consignadas ao subanexo 18.00, a saber:
crs 1,00
18.00 - MINIST:E:RIO DA INDúSTRIA E DO 00Ml>ROIO
18.01 - Gabinete do Ministro
1801.1212.2005 - Coordenação da Política Executiva do Sal
3.1.2. O - Material de Consumo
.
15.000
3.1.3.2 - Outros Serviços de Terceiros
.
10.000
18.06 - Consultoria Jurídica
1806.0101.2013 - Assessoria Jurídica
5.700
4.1.4.0 - Material Permanente
.
18.07 - Centro de Estudos Econômicos
1807.0102.2014 - Estudos da Conjuntura Econômica
3.1.3.2 - Outros Serviços de Terceiros
.
5.000
4.1.3.0 - Equipamentos e Instalações
.
20.000
18.08 -- Departamento ce Aumínistração
1808.0101.2015 - Coordenação dos Serviços de Administração
340.000
3.1.3.2 - Outros Serviços de Terceiros '.','"
.
18.11 - Instituto Nacional de Pesos e Medidas
1811.0608.1015 - Construção do Centro Nacional de Metrologia
4.1.3.0 - Equipamentos e Instalações
.
103.500
4.1.4.0 - Material Permanente
.
40.000
TOTAL

539.200

Art. 2.~ Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão
de anulação parcial de dotações consignadas ne vigente Orçamento ao
subanexo 18.00, a saber:
Cr$ 1,00
18.00 - MINISTl>RIO DA INDúSTRIA E DO 00_ROlO
18.01 - Gabmete do Ministro
Atividade - 1801.0101.2010
3.1.1.0 - Encargos Diversos
"
1.000
Atividade - 1801.0607.2002
3. 1.4. O _. Encargos Diversos
.
1.000

2ilO
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Atividade -

3.1.4.0
Atividade
3.104.0
3.1.5.0
4.1.4.0
Atividade
3.1.4.0
18.02
Atividade

-

3.1.4.0 18. 05 Atividade -

1801.0609.2003
Encargos Diversos
1801.1212.2005

.

Encargos Diversos

.

Despesas de Exercícios Anteriores
Material Permanente
1801.1212.2006
Encargos Diversos
Secretaria-Geral
1802.0108.2009

0.0

Encargos Diversos

0.0

••

'

0.0

.
••••••

2.000

'"

•••••••••••••••••••

2.000

.

1.000

.
.

5.000
700

.

25.000

.
.
.

27.000

.
.
.

50.000
85.VUO
40.000

.

100.000

.
.

40.000
103.500

Consultoria Jurídica
1806.0101.2013

3.1.2.0 -Material de Consumo
3.1. 3.2 - Outros Serviços de Terceiros
18.07 - Centro de Estudos Econômicos
Atividade - 1807.0102.2014
3.1.4.0 - Encargos Diversos
18.08 - Departamento 'de Admínisbraçâo
Projeto 3.1.3.2 4.1. 3. O 4.1.4.0 Projeto 4.1.1.0 4.1.3.0 4.1. 4. O -

2.000
13.800
9.200

Dívísão de Segurança e rnrromacões
1805.0809.2012

3.1.2.0 - Material de Consumo
18.06 Atividade -

••

2.000

1808.0101.1002

Outros Serviços de Terceiros
Equipamentos e Instalações
Material Permanente
1808.0101.1003

Obras Públicas
Equipamentos e Instalações
Material Permanente

Projeto - 1808.0101.1005
4.1. 3. O - Equipamentos e Instalações
18.11 -- Instituto Nacional de Pesos e Medidas
Projeto -- 1811.0608.1015
3.2.4.1 -- Juros da Dívida Pública
4.1.1.0 -- Obras Públicas

18.000
10.000

539.200

TOTAL

Art. 3.° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 14 de novembro de 1972; 151.° da Independência e 84.° da
República.
EMtwo G. MÉDICI

José Flavio Pecara
Marcus VitHcius Pratini de Moraes
HenrIque Flanzer

DECRETO

N'~

71.383 --

DE

14

DE NOVEMBRO DE

1972

Abre à Justiça do Trabalho em favor dos Tribunais Regionais da 4~ e 5"
Regiôes o crédito suplementar de ors 110.000,00 para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento.

O Presidente da, República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item IIl, aa Constituição, e da autorização contida no artigo 6"
da Lei n" 5.754, de 3 de dezembro de 1971, decreta:
Art. 1° Fica aberto à Justiça do Trabalho, em favor dos Tr-ibunais Regíonaía do Trabalho da 4" e 5" Regiões,.o, crédito suplementar no valor de

AII'OS
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Cr$ 110.000,00 (cento e dez mil cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias consignadas ao subanexo 08.00, a saber;
Cr$ 1,00
08.00 - JUSTIÇA DO TRABALHO
08.05 -

Tribunal

gíão

Regional do Trabalho da 48 Re-

Processamento de Causas Trabalhistas no
Rio Grande do Sul e Santa Catarina
3.1.2.0 - Material de Consumo
.
3.1.3.2 - outros Serviços de Terceiros
.
08.06 - Tribunal Regional do Trabalho da 5" Região
Processamento de Causas Trabalhistas na
0806.0106.2012
Bahia e Sergipe
3.1.3.1 - Remuneração de Serviços Pessoais
.

0805.0100.2010 -

25.000
35.000

50.000

110.úOO

TOTAL

Art, 2° Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão de
anulação parcial de dotações orçamentárías consignadas no vigente Orçamento ao suba.nexo 08.00, a saber:

crs

08.00

JUSTIÇA DO TRABALHO

08.05

Tribunal
giâo

Atividade

1,00

Regional do Trabalho da 48 Re-

0805.0106.2010

3.1.5.0
08.06 -

Atividade 3.1. 3.2 -

Despesas de Exercícios Anteriores
.
Tribunal Regional do Trabalho da 5" Região

60.000

0806.0106.2012

Outros Serviços de Terceiros
TOTAL

.

50.000

-110.000

Art. 30 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas 'as disposições em contrário.
Brasília, 14 de novembro de 1972; 1510 da Independência e 84° da
República.
EMiLI0 G. MÊDICI

Alfredo Bueaui
Jose Flâvio Peccra
Henrique Flanzer

DECRETO N° 71.384 -

DE 14 DE NOVEMBRO DE 1972

Abre ao tâtrusterio dos Transportes, em favor da Secretaria-Geral - Entidades-Supervzsionadas, o crédito suplementar de Cr$ 5.600.000.00,
para retorço de aotaçcee consignadas no maente Orçamento.

o Presidente da República, usando, da atrtbuíçâc que lhe confere o
artigo 81, item UI, da Constituição, e da autorização contida no artigo 6°
da Lei ri- 5.754, de 3 de dezembro de 1971, decreta:
Art. I" Fica aberto ao Ministério dos Transportes, -em favor' da Secrefarta-Geral - Entidades-Supervisionadas, o crédito suplementar .no valor
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de Cr$ 5.600.000,00 (cinco milhões e seiscentos mil cruzeiros). para rercrço
de dotações orçamentárias consignadas ao subanexo 27.00, a saber:
27.00 27.03 -

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Secretaria-Geral
Entidades-Supervisio-

2703.1605.1007 -

Projetos a Cargo do Departamento Nacio-

4.3.3.0 2703.1605.2011 -

Auxílios para Obras Públicas
.
Atividades a Cargo ao Departamento Na-

c-s

1,00

nadas
nal de Estradas de Ferro
5.5113.50\)

cional de Estradas de Ferro
3.2.7,2 03 -

Entidades Federais
Outros Custeios

08
Diversas
4.3.6.0 - Auxílios para Inversões Financeiras

.

47.úlJú

.
, ..

13.000
13.500

TOTAL

5.600.000

Art. 2° Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão de
anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigente Orçamento ao subanexo 27.00, a saber:
27.00

27. o:~

~

MINISTl>RIO DOS TRANSPORTES

- Secretaria-Geral -

Entídades-Supervislo-

nadas

Projeto - 2703.1605.1007
3.2.7.2 ~ Entidades Federais
03 - Outros Custeios
08 - DIversas

2. no _000
2.ij3D.000

5.ôOO.000

TOTAL

Art. 3" O presente crédito no orçamento próprio do Departamento
Nacional de Estradas de Ferro obedecerá à seguinte programação:
67.00 -

MINISTÉRIO

nos

TRANSPORTES -

En-

tidades Supervisionadas
67.03 - Departamento Nacional de .Estradas de
Ferro
a) Suplementando
6703.1605.1017 - Construção da Ligação Matadouro-Capitão
Eduardo
.
6703.1605.1020 - Desapropriações
.
6703.1605.1024
Construção da Variante Araguari-Pires do
Rio
.
Consolidação de Trechos Recém-construídos
6703.1605.1025
e Liquidação de Compromissos Anteriores
6703.1605.2002 - Supervtsâo e Coordenação das Construções
Ferrovíártas
.
TOTAL
b)

1.500 COO
200.000

1. 2~9 .861
2.586. 1;39

83.500
5.600.000

Cancelando

Projeto - 6703.1605.1023
5.ô'JO.000
Art. 40 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, re-

vogadas as disposições em contrário.
Brasília, 14 de novembro de 1972; 1510
Repúbl1ca.
EMíLIn G. MEDICI
Jose FlâV20 Pécorc

MáTio Davtd Andreazza
Henrique Flanzer

da

Independência e 340

da
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DECRETO N° 71.385 -
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DE 14 DE NOVEMBRO DE 1972

Reab,e na forma do § 4° do artigo 62, da Constituição, pelo saldo apurado
em 31.12.71, o credito eecececz aberto pelo Decreto-lei n° 1.193, de 23
de novembro de 1971, que autoriza o Tesouro Nacional a promover o
aumento do CapztaJ do Banco do Brasil e dá outras providências.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe contere o
artigo 81, item !lI, da Constituição, e da autorização contida no arugo 6°
da Lei n'' 5.754, de 3 de dezembro de 1971, decreta:
Art. 1" Fica reaberto, no limite de seu saldo apurado em 31 de dezembro de 1,971, o credito especial de Crê 180.000.000,00 (cento e oitenta milhões de cruzeiros), autorizado € aberto pelo Decreto-lei n" 1.193, de ),3.11,
de 1971, destinado ao atendimento de despesas com a subscrição do aumento de Capital do Banco do Brasil S.A., observada a seguinte classificação:
Cr$ 1,00

Encargos Gerais da União
Recursos sob Supervisão do Ministério da
Fazenda
2801.1800.1006 -' Participação Financeira da União rio Aumento de Capital do Banco do Brasil S.A.
4.0.0.0
Despesas de Capital
4.2.0.0
Inversões Financeiras
4.2.2.0
Partacipaçàc em Constituição ou Aumento
de Capital de Empresas ou Entidades Comerciais ou Financeiras
180. DOO 000
Art. 2° A despesa resultante da execução do artigo anterior da presente reabertura será coberta com recursos a que se refere o artigo 61, §
2°, da Lei n'' 4.728, de 14 de julho de 1965, com a nova redação que lhe
foi dada pela Lei n« 5.710, de 7 de outubro de 1971.
Art. 3° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 14 de novembro de 1972; 151° da Independência e 84° da
República.
28.00 28.01 -

EMÍLIO G. MÉDICI

JOSé Flávio Pécora
R enrique Flanzer

DECRETO N." 71.386, -

DE

14

DE NOVEMBRO DE

1972

Abre ao MimstérZo da Aeronáutica o crédito suplementar de Cr$ 3.663.500,00,
para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81, Item IH, da Constituição, e da autorização contida no artigo 6.°
da Lei número 5.754, de 3 de dezembro de 1971, decreta:
Art. 1° Fica aberto ao Ministério da Aeronáutica o crédito suplemcntar no valor de Cr$ 3.663.500,00 (três milhões, seiscentos e sessenta e três
mil e quinhentos cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias . onsignadas ao subanexo 12.00, a saber:
Cr$ 1,00
12.00 - MINIST"'RIO DA AERONAUTICA
1200.0807 .1012 ~ Suprimentos e Equipamentos de Intendência
4.1.3.0 - Equipamentos e Instalações
1200.1210.1020 - Fomento a Indústrias de Manutenção de

3.1.2.0 -

Aeronaves e seus Equipamentos
Material de Consumo..

116.100
1.700.000
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4.1.3.0 - Equipamentos e Instalações
1200.0807.2009 - Funcionamento dos órgãos
Centrais

0.00.00.0

1.600.000

•••••

de

ApolO

3.1.2.0 - Material de Consumo ..................•...
1200.1004.2019 - Funcionamento e Manutenção dos Grupos
Geradores e Casas de Força do Sistema
Aeroviário (Cota - Parte do IULCLG)
3.1. 3.2 - Outros Serviços de Terceiros
.
1200.1607.2029 - Manutenção e Funcionamento da Rede
Aeroportuária (Cota-Parte do IULCLG)

4.1.4.0 - Material Permanente
1200.1609.2031 3.1.2.0 -

13.400

20.000

.

120.000

Funcionamento da Rede de Proteção ao
Vôo (Cota-Parte do IULCLG)
Material de Consumo
.

94.000
3.663.500

TOTAL

Art. 2.0 Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão
de anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigente Orçamento ao subanexo 12.00, a saber:

crs

1,00

12.00 -

MINISTÉRIO DA AERONAUTICA
Projeto -- 1200.0807.1013
4.1.1.0 - Obras Públicas
Projeto - 1200.1210.1020
3.1.3.2 - Outros Serviços de Terceiros
Atividade -- 1200.0807.2009
3.1.4.0- Encargos Diversos
Atividade -- 1200.1004.2019
3.1.2.0 -- Material de Consumo
;
Atividade -- 1200.1607.2029
3 .1. 3.2 - Outros Serviços de Terceiros
Atividade -- 1200.1609.2031
3.1.3.2 -- Outros Serviços de Terceiros

..

116.100

.

3.300.000

.

13.400

.

20.000

.

120.000

.

94.000
3.66:~. 5UO

TOTAL

Art. 3.° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 14 de novembro de 1972; 151.° da Independência e 84.° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

José Flávio Pécora
J. Araripe Macedo

DECRETO

N° 71.387
NOVEMBRO DE

-- DE 14
1972

DE

Publica os índices de atuqlização monetária dos salários dos últimos 24
(Vinte e quatro) meses, na forma
estabelecida na Lei nO 5.451, de 12
de junho de 1968; e dá -nurae pTO-

oiaéncias,

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

81, inciso IH, da Constituição e tendo em vista o disposto no § 2'" do Ar-

tigo 1° da Lei nv 5.451, de 12 de junho
de 1968, decreta:
Art. 1° Para reconstituição dos %lários reais médios dos últimos 24
(vinte e quatro) meses, conforme estabelecido no § 2° do artigo 1°. da Lei
n" 5.451, de 12 de junho de 1968, serão
utilizados os seguintes coeficientes,
aplicáveis aos salários dos meses correspondentes, para os acordos coleti-

A!ros DO PODER EXECUTIVO

vos de trabalho ou decisões da .rustrça
do Trabalho, cuja vigência termine
no mês de novembro de 1972.
Mês - Coeficiente
1,·H
Novembro de 1970
Dezembro de 1970
1,40
Janeiro de 1971
1,38
Fevereiro de 1971
1,36
Março de 1971
1,34
Abril de 1971
1,32
Maio de 1971
1,30
Junho de 1971
1,28
Julho de 1971
1,25
Agosto de 1971
1.23
Setembro de 1971
1,22
Outubro de 1971
1,20
Novembro de 1971
1,18
Dezembro de 1971
1.17
Janeiro de 1972
1,15
Fevereiro de 1972
1,13
Março de 1972
1,11
Abril de 1972
1,09
Maio de 1972
1,03
Junho de 1972
1,07
Julho de 1972
1,06
Agosto de 1972
1,05
Setembro de 1972
1,03
Outubro de 1972
1,m.
Parágrafo único. O salário real médio a ser reconstituído será a .nédía
aritmética dos valores obtidos pela
aplicação' dos coeficientes acima aos
salários dos meses correspondentes.
Art. 2° Este Decreto entrará em vlgor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 14 de novembro de 1872;
151° da Independência e 84° da
República.
EMíLIO G MÉDICI
Júlio Barata

DECRETO N° 71.388 -

DE 14 DE
NOVEMBRO DE 1972

Prorroga, até 31 de dezembro de 1973.
o prazo para aproveitamento dos
navios estrangeiros na cabotagem
nacional.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o ar-
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tigo 81, inciso IH, combinado com o
artigo 173, da Constituição, decreta:
Art. 1° Fica a Superintendência
Nacional da Marinha Mercante, na
forma do disposto na alínea "e" do
artigo 5° do Decreto n'' 48.180, de 10
de maio de 1960, autorizada a conceder, até 31 de dezembro de 1973, permissão para que os navios estrangeiros possam fazer cabotagem nacional,
a fim de auxiliar, exclusivamente, no
transporte entre portos nacionais, de
cargas rrígorf ãcadas, óleos vegetais
comestíveis a granel, cargas líquidas
para fins industriais a granel, gás líquefeíto de petróleo a granel, trigo
nacional ensacado ou a granel, durante o período da safra, e demais gêneros alimentícios, de primeira necessidade, no caso de necessidade pública.
Art. 2° As licenças para os carregamentos serão solicitadas, em cada caso, à Superintendência Nacional da
Marinha Mercante, que somente as
concederá se a existência de cargas
frigorificadas, óleos vegetais comestíveis a granel, cargas liquidas para
fins industriais a granel, gás liquefeito de petróleo a granel, trigo nacional ensacado ou a granel, durante o
pertodo da safra, e demais gêneros
allmentícíos, de primeira necessidade,
no caso de necessidade pública, nos
portos de embarque, exigir para o seu
transporte o auxílio de navios estrangeiros, e, desde que as condições de
embarque e desembarque permitam
operações normais.
Art. 3° Os navios estrangeiros obedecerão, obrigatoriamente, às tabelas
de fretes e taxas acessórias estabelecidas para a cabotagem nacional.
Art. 4° O presente Decreto entrará
em Vigor a partir de 1° de janeiro de
1973, revogadas as disposições em
contrário.
Brasília, 14 de novembro de 1972;
151° da Independência e 8<:1° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Mário David Andreazza
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DECRETO N" 71.389 -

DE

ExECUTIVO

16

DE NOVEMBRO DE

1972

Altera o Decrete- n" 6U.!:l91, ee 12 rte Julho de 1967, que aprovou o Quad7'J
unico de Pessoal da Universidade Federal do Rio Grande do NOrte

o Presíctente da RI'PLlOlicE usandr da atribuição que lhe confere o artigo 81, item III, da Constãtuiçâo, e tendo em vista o disposto no artigo 56,
da LeI n'' 3.780, de 13 de julho de 1960, combinado com o Decreto n- 67 .:~26,
de 5 de outubro de 197J, decreta:
Art. Iv Fica alterado, na forma do anexo, o Decreto nc 60.991, de 12 de
julho de 1967, que aprovou o Quadr·') único de Pessoal da Universidade Fe-

deral do Rio Grande do Norte para reestruturar cargos em comissão e tun-

çôes gratificadas, a fim de ajustá-los à nova estrutura do seu órgão de pessoal de que trata o artigo 2" neste Decreto.
Art. 2" A Dívísãc de Pessoal da Universidade Federal do Rio Grande do
Norte, pOI torça da aplicação do artigo 51' do Decreto n'' 67.326, de 5 de outubro de 1970, que dispõe sobre o Sistema de Pessoal Civil da Administração
Federal lSlPEC), ttca '.ranstormaufJ em Departamento de pessoal, diretamente subordinado ao Reitor, rnreg-aoc das Divisões de Legislação e Controle de Cargos e Empregos; e de Seleção e Aperfeiçoamento.
Art. 3" O Departamento de Peesóal da Universidade apostilará os títulos dos tuncronartos abrangidos pc- este Decreto.
Art. -lO;> A despesa com a execução deste Decreto será atendida com os
recursos próprios da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, vedado,
para esse fim, o encaminhamento GE proposta de abertura de Crédito Especial.
Art. 5" Este Decreto entrar? em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Braaílía, l.d de novembro de 1972; 1510 da Independência e 841' da
República.
EMILIO G. MEI,rer
Jarbas G. Passccrinho

O anexo mencionado no art. 1? foi publicado no D.a. de 17-11-72.
DECRETO N." 71.390
NOVEMBRO DE

~ DE

16

DE

1972

Concede à Empresa de
Mineração
Santo Antônio de Lindóia Ltda. o
direito de umros água mineral 7/.0
município de Lindóia,
Estado de
São Paulo.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
81 item IH, da Constituição, nos termos do Decretc-Ieí n~, 227, de 28 de
fevereiro de 1967 (Código de Mineração), alterado pelo Decreto-lei n- 318,
de 14 de março de 1967, decreta:
Art. 1° Fica outorgada a Empresa
de Mineração Santo Antônio de Líndóía Ltda. concessão para lavrar
água mineral em terrenos de propriedade de Angelo Antônio Merola, no
lugar denominado Fazenda Santo

Antônio, distrito e município de Lindoia. Estado de São Paulo, numa área
de dois hectares um are e noventa e
sete centíares (2,0197ha.), delimitada
por um polígono irregular, que tem
um vértice a oitocentos e oitenta e
três metros (883m). no rumo verdadeiro de trinta e três graus vinte minutos nordeste (33°20'NE), da confluência do córrego Sertâozinho com
o Rio do Peixe, e os lados a partir
desse vértice, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: cento e
vinte e seis metros (l26m), norte (N);
cento e oitenta e seis metros 086m).
este (E); oitenta e três metros (83m),
sul (8); dezesseis metros (l6m), oeste
(W); seis metros (êm) , sul (S); vinte
e nove metros (29m), oeste (W); onze
metros (11m), sul (8); quinze metros
(15m), oeste (W); oito metros (Bm),
sul (S); trinta e um metros (31m),.
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oeste (W); oito metros (Bm) , sul (8);
cinqüenta e três metros (53m) , oeste
(W); dez metros (lOm) , sul (8); quarenta e dois metros (42m), oeste (W).
Esta concessão é outorgada mediante
as condições constantes nos artigos
44, 47 e suas alíneas, e 51, do Código
de Mineração. além de outras constantes do mesmo Código, não expressamente mencionadas neste Decreto.
Parágrafo único. Esta concessão fica SUjeita às estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto número
51. 726, de 19 de fevereiro de 1963, e
da Resolução nv 3, de 30 de abril de
1965, da Comissão Nacional de Energia Nuclear.
Art. 2° O concessionário fica obrtgado a recolher aos cofres públicos.
na forma da Lei. os tributos devidos
à União, em cumprimento do disposto
no Decreto-lei n'' 1.038, de 21 de outubro de 1969.
Art. 3° Se o concessionário não
cumprir qualquer das obrigações que
se lhe incumbem, a concessão para lavrar será declarada caduca ou nula,
na forma dos artigos 65 e 66. do Código de Mineração.
Art. 4° As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra, na forma
do artigo 59, do Código de Mineração.
Art. 5" A concessão de lavra terá
por titulo este Decreto, que será
transcrito no Livro C "Registro dos
Decretos de Lavra", do Departamento
Nacional da Produção Mineral. do
Ministério das Minas e Energia.
Art. 6° Este Decreto entrara em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
(DNPM - 814.256-71).
Brasília, 16 de novembro de 1972;
151° da Independência e 84° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

António Dias Leite Júnior

DECRETO N." 71.391 - DE 16
NOVEMBRO DE 1972

DE

Regulamenta os artigos 58 e 59 do
Decreto-lei n.O 37, de 18 de novembro de 1966, que tiispõem: sobre normas especiais de controle aduaneiro
de mercadorias abandonadas.

o Presidente da República, usando das atribuições que lhe confere o
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artigo 81, item UI, da Constituição
e em cumprimento ao artigo 176, do
Decreto-Ieí n.« 37, de 18 de novembro
de 1966, decreta:
Art. 1.° Consideram-se abandonadas as mercadorias ou bens que permanecerem nos recintos sob controle
aduaneiro além dos prazos e nas condições a seguir indicados:
I - 30 (trinta) dias após a descarga. a arrematação, ou a venda em
concorrência pública, sem que tenha
sido iniciado seu despacho;
II - 15 (quinze) dias da data da
interrupção do despacho por ação ou
omissão do importador ou seu representante;
III - 60 (sessenta) dias após a
data da notificação, nos casos de naufrágio e outros acidentes com embarcações, aeronaves ou veiculos terrestres, nas condições previstas nos
artigos 55 e 56, do Decreto-lei n.s 37,
de 18 de novembro de 1966;
IV - 30 (trinta) dias após esgotarSe o prazo fixado para permanência
em entreposto aduaneiro ou Industrial, ou em depósito alfandegado.
§ 1.° No caso previsto no item I
deste artigo, o depositário fará, obrigatoriamente comunicação à repartição da Secretaria da Receita Federal
de jurisdição do porto ou aeroporto
onde ocorrer o fato, imediatamente
após o decurso do prazo ali indicado,
mencionando todos os elementos necessários à identificação dos volumes
e do veiculo transportador.
§ 2.°
Nos demais casos, caberá à
repartição da Secretaria da Receita
Federal ou ao depositário promover o
relacionamento dos volumes, para início do processo de consumo.
§ 3.° Não se aplicam as disposições
deste artigo às remessas postais internacionais e às mercadorias apreendidas.
§ 4.° Os volumes relacionados para
consumo, que náo estiverem manifestados nem constarem como acréscimo ao manifesto, serão apreendidos,
para os efeitos do artigo 105, item 1.
do Decreto-lei n." 37 de 18 de novembro de 1966

Art. 2,° Caracteriza a interrupção
do despacho de importação a ocorrência de qualquer dos seguintes raros:
I
a não apresentação de documentos exigidos
pela repartição,
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dentro de 15 (quinze) dias, contados
a partir da ciência em processo ou
na própria Declaração de Importação, desde que Indíspensáveís ao prosseguimento do despacho;
II - o não comparecimento do importador ou de seu representante legai
para assistir à abertura dos volumes,
dentro de 15 (quinze) dias, contados
da distribuição da declaração para
conferência;

In - o não comparecimento do
passageiro ou de seu representante
legal para assistir à conferência de
Sua bagagem, dentro de 15 (quinze)
dias, a contar:
a)

da chegada do passageiro, quan-

do se tratar

de

bagagem acompa-

nhada;
b) da entrada do pedido de desem-

baraço, quando se tratar de bagagem
desacompanhada;
IV o não comparecimento do
passageiro ou de seu representante
legal para promover o pagamento dos
tributos e retirar sua bagagem, dentro de 15 (quinze) dias a contar de sua
classificação.
Art. 3.° A repartição da Secretaria da Receita Federal de jurisdição
sobre armazéns e depósitos alfandegados procederá, pelo menos semestralmente, a balanços nos referidos
locais. providenciando o relacionamento para consumo dos volumes ali encontrados nas condições previstas no
artigo 1.0 e anotando qualquer outra
irregularidade que for verificada, para
posterior apuração.

Art. 4.° Mediante notdfícação por
Aviso de Recebimento (A. R.), ou
através de edital, os donos dos volumes relacionados para consumo serão
avisados de que deverão iniciar o despacho ou dar-lhe prosseguimento, no
prazo de 10 (dez) dias.
§ 1.0 Em se tratando de volumes
consignados a missões diplomáticas,
repartições consulares e órgãos internacionais de que o Brasil seja membro, a notificação se fará mediante
ofício por intermédio do Ministério
das Relações Exteriores, contando-se
de seu recebimento pelo notificado o
prazo deste artigo, prorrogável, a crttérío da repartição competente da
Secretaria da Receita Federal, por
igual periodo.

ExECUTIVo

§ 2.° A notificação aos órgãos da
Administração Pública e suas autarquias rar-se-á por oficio, correndo o
prazo da data da recepção,prorrogável nos termos do parágrafo anterior.
§ 3.° Deverão constar, obrigatoriamente, da notificação, do edital de
prévio aviso ou do ofício a discriminação dos volumes, marcas, procedência, nome e data da entrada do veiculo transportador, consignatário e
quaisquer outros elementos constantes
do manifesto e do conhecimento de
carga.
Art. 5.° Transcorrido o prazo do
artigo anterior e não havendo sido
iniciado o despacho ou, quando for o
caso, não tendo ele tido prosseguimento, serão designados dois Agentes
Fiscais de Tributos Federais, a quem
competirá conferir as mercadorias.
classificá-las, bem como estabelecer o
preço mínimo de arrematação ou de
venda em concorrência pública.
Art. 6.° As mercadorias ou bens
considerados abandonados nos termos
deste Decreto serão leiloados ou vendidos em concorrência pública, com
exceção daqueles que. por legislação
própria, devam ter tratamento espe-

cial.

Art. 7.° O arrematante das mercadorias ou bens considerados abandonados ou o vencedor da concorrência pública estarão obrigados ao recolhimento de todos os tributos que devam sobre eles incidir. além do pagamento do preço alcançado, que servirá de base ao cálculo daqueles tributos.
§ 1.0 Para o pagamento dos tributos devidos, o adquirente organizará
Declaração, no prazo previsto no artigo 1.0, item X, com base em documento que conterá todos os elementos necessários à organização da
mesma e que lhe será fornecido, em
duas vias, como prova do recolhimento do preço alcançado.
§ 2.° As duas vias do documento
comprobatório do pagamento do preço alcançado serão anexadas à La e
à 4." vias da Declaração a que se refere o parágrafo anterior.
§ 3.° Até que sejam aprovados modelos próprios pela Secretaria da
Receita Federal, a Declaração e o
documento comprobatório do recolhi-
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mente do preço alcançado serão feitos
com utilização dos modelos atualmente em uso, respectivamente, para
Declaração de Importação e Nota de
Leilão.
Art. 8.
Aquele que abandonar
mercadorias ou bens depois de haver
iniciado o seu despacho fica obrigado
ao pagamento da diferença entre o
preço alcançado em leilão ou em con-corrência pública e o montante dos
gravames que seriam devidos se a
'mercadoria ou bem fosse regularmente
despachado para consumo.
0

Art. 9.

As despesas portuárias insobre mercadorias ou bens
considerados abandonados correrão
por conta do preço alcançado em IeíIão ou em concorrência pública, uma
'vez deduzidos, quando for o caso, os
gravames a que alude o arfdgo 8.0 ,
0
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Art. 11. Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas -as disposições em contrário.
Brasília, 16 de novembro de 1972;
da Independência e 84. 0 da
República.
151. 0

EMÍLIO G.

MÊDICI

Jorge de Carvalho e Silva
Antônio Delfim Netto

DECRETO

NQ 71.392 - DE 16 DE
NOVKMBRO DE 1972

.cjdentes

Autoriza a encanupação dos bens
e
instalações vinculados às concessões
dos Serviços públicos de energia elétrica em diversos municípios do Estado do Espírito santo.

§ 1.0 Sendo conhecido o dono das
.mercadortas ou bens abandonados, ao
.depositárfc caberá agir, pelos meios
próprios, no sentido de que o mesmo
efetue o pagamento da diferença apurada quando o saldo do preço alcançado for insuficiente para índenízação
das despesas portuárias.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item UI, da Constituição, e
tendo em vista o disposto no artigo
167, do Decreto nv 24.643. de 10 de
julho de 1934 (Código de Aguas) , e o
que consta do Processo nc 705.253-72
do Departamento Nacional de Aguà.s
e Energia Elétrica, do Ministério das
Minas e Energia, decreta:

§ 2.0
Deduzidos os gravames e as
despesas portuárias a que se refere
este artigo, o saldo será creditado a
quem de direito, feitas as provas necessárias, se conhecido o dono das
mercadorias ou bens abandonados; se
desconhecido o dono, o saldo será
adjudicado à Fazenda Nacional, como
renda eventual.
Art. 10. Enquanto não for efetuada a venda, as mercadorias ou bens
relacionados para consumo poderão
ser despachados ou desembaraçados,
-desde que recolhida, como renda
eventual da União, a titulo de indenização das despesas realizadas a ím.portâncla de 1 % sobre o preço mínimo fixado para arrematação ou
venda em concorrência pública.
§ 1.0
A exclusão do processo de
consumo somente será admitida por
duas vezes.
~ 2.° Deferido o pedido de exclusão, o despacho da mercadoria deverá
.ser iniciado, ou ter prosseguimento,
no prazo de 48 horas.

Art. I? São declarados de interesse público relevante para fins de encampaçâo pela União os bens e instalações vinculados às concessões dos
serviços públicos de energia elétrica
explorados pelas Prefeituras Muníolpais de Itaguaçu, rtarana, Atoneo
Cláudio, Mimoso do Sul e Santa Teresa, no Estado do Espírito Santo, e.n
virtude dos títulos a seguir enumerados: manifesto constante do processo
s. A. nv 2.875-35, do Decreto ne
~1.009, de 4 de dezembro de 1942, do
Decreto nc 56.194, de 29 de abril ce
1965, do Decreto nv 36.180, de 15 de
setembro de 1954, e manifesto conatante do processo S. A. nv 958 do
1935.
Art 2Q • Fíca autorizada a Centrata
E.'létrieas Brasileiras S. A. - ..•...
ELETROBRAS, por si, ou por sua.
subsídíáría, a Espírito Santo Centrais
Elétricas S. A. -

ESCELSA, a pro-
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mover os atos necessários à efetiva-

ção da encampação referida no artigo

DECRETO NQ 71. 393 'NOVEMBRO DE

anterior.

Art. 3Q.

O Ministério das Minas

. e Energia através do Departamento
Nacional de Aguas e Energia Elétrica,

e mediante convênio, atribuirá à Espírito Santo Centrais Elétricas S A.
- ESCELSA a administração -nocísórta dos serviços de energia elétri-

ca naqueles municípios, bem como sua
melhoria a. expansão até a outorga de
nova concessão.
Art. 49.
As despesas decorrentes
correrão por conta dos recursos previstos na Lei nc 5.655, de 20 de maio
de 1971.
Art. 59.

As Prefeituras referidas

no artigo 1Çl ficam responsáveis pelos débitos de impostos federais

e

estaduais relativos aos serviços que
exploravam, até a data da ímlssâo de
posse dos bens e instalações.
Art. 69. Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, ','€vogadas as disposições em contrário.
Brasfjta, 16 de novembro de 1972:
151Q da Independência e 849 da
República.
EMÍLIO G.

DE

16 'DE

1972

Dispõe sobre a retificação do Decreto
n9 70.891, de 28 de julho de 1972 .

O Presidente da República, usando
da atrfbuiçâo que lhe COnfere o '11'tígo 81, item III, da Constituiçã-o, e·
tendo em vista o disposto no paragrafo único do artigo 23, da Lei n'"
4.069, de 11 de junho de 19ü2, e o que
consta do Processo ne 2.313, de 1972,
do Departamento Administrativo do
Pessoal Civil, decreta:
Art. 1Q.
Fica retificado o artigo
1 9, do Decreto nv 7(1.891, de 28 de julho de .1972, publicado no Diário Oficial do dia 31 subseqüente, para. eretto
de declarar que o enquadramento «e
Odemira Clementína Barbosa, UI\,
classe de Escriturário, AF-202. 8. A, e
a partir de 15 de junho de 1962, e não
como constou.
Art. 29. Este Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, 18vogadas as disposições em contrário.
Brasília, 16 de novembro de 1972:
151Q da Independência e 84Q da
República.

MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

EMíLIO G.

MÉDICI

Marcus Vinicius Pratini de Moraes:

DECRETO N9 71.394 - DE 16 DE NOVEMBRO DE 1972
Dispõe sobre a orçanizaçao do Quadro de Pessoal do Ministério da Indústria'
e do Comercio e dá outras providências
O Presidente da República, usando da atríbulçào que lhe confere Ú"'
artigo 81, item lII, da Constituição, e tendo em vista o disposto no artigo 20,.
da Lei nv 3;.780, de 12 de julho de 1960. e o que COnsta do Processo nv 4.770,.
de 1972, do Departamento Administrativo do Pessoal Civil, decreta:

Art. 1Q Fica organizado, de acordo com as tabelas numéricas queconstituem os Anexos I e II, que são partes integrantes deste decreto, o
Quadro de Pessoal do Ministério da Indústria e do Comércio, feita a Iusâodas Partes Permanente e Especiais e aplicada aos respectivos cargos a
proporcionalidade prevista no artigo 20, da Lei nv S. 780, de 12 de julho.
de 1960.
Art. 29 A organização do Quadro de Pessoal, a que se refere o artigo'
anterior, não acarreta aumento de despesa. ficando suprimidos, na Parte
Suplementar, na forma do Anexo III, 30 cargos atualmente vagos.
Art. 39 Os cargos compreendidos nas tabelas numéricas a que se refere
o artigo 19 continuam providos pelos seus atuais ocupantes.
Art. 4Q Este decreto entrará em vigor na data da sua publicação;
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 16 de novembro de 1972; 151Q da Independência e 841J. da.
RepÚblica.
EM:tLIO G. MÉDICI

Mcrcus Vznicius Pratini de Moraes

Os anexos mencionados no art. 1Ç foram publicados no D.a. de 21-12-72:
(Suplemento) .
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DECRETO N° 71.395
NOVEMBRO DE

~ DE 17 DE
1972

Transfere o Instituto de Pesquisas Rodoviárias, do Conselho Nacional dô
Pesquisas para o Departamento Na
cional de Estradas de Rodagem e dJ
outras providências.

o Presidente da República, usancc
das atribuições que lhe confere o artigo 81, incisos In e V da Constituição,
decreta:
Art. 1° O Instituto ae Pesquisas Rodoviárias (IPR), criado pelo Decreto
nO 42.212, de 29 de agosto de 1957, passa a subordinar-se técnica, científica
e administrativamente. ao Departamento Nacional de Estradas de Rodagem (DNER), autarquia do Mínlstédo dos Transportes.
Parágrafo úníco , A suoordmaçâo de
que trata o presente artigo, compreende a transferência, do pessoal. acervo
c recursos atribuídos ao I.P.R.
Art. 2° As atribuições do Conselho
Nacional de Pesquisas e as do seu
Presidente, previstas no Decreto
n- 42.212, de 29 de agosto de 1957, e
no Regimento do Instituto de Pesquisas Rodoviárias, aprovado pelo Decreto nv 43.902, de 16 de junho de 1958,
passam a ser atrfbuíçóea río Departamenta Nacional de Estradas oc Rodagem e do seu Diretor-Geral. respectivamente.
Art. 3 u As atrünnçóes do atuai COl!'
eelho Técnico do Instituto de Pesqu iMS Rodoviartas, de que trata o artigo
5°, do Decreto nv 42.212, de 29 de ages
to de 1937, passam a ser desempenhadas pelo Conselho Aommístratrvc do
Departamento Nacional de Estradas
de Rodagem, até que seja aprovada a
reorganização administrativa e tecníca do Instituto de Pesquisas Rodovín
rias.
Art. 4° Ressalvado o aISpOSW nos ar
t1gos anteriores, o Instituto de Pes.
quísas Rodoviárias contanuará a ser
regido pelo Decreto n- 42.212 de 29
de agosto de 1957
Parágrafo único. O DNEH apresentara. para aprovação pelo Ministro doe
Transportes, no prazo de 180 i cento e

oitenta i dias. contados da data da publicação deste decreto, a _proposta de
reorganízaçâo administratdva.ve técníca do LP.R.
Art. 5° Este Decreto entrara. ert1 vígor na data de sua publtcaçâo, ftcando revogado, a partir da aprovação,
pelo Ministro dos Transportes.• do novo Regimento do Instituto de Pesquisas Rodoviárias, o Decreto ns 43.902,
de If de junho de 1958.
Brasília, 17 de novembro de 1972;
151 °
da
Independência e 84°
da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Mário David Andreazza
DECRETO N° 71. 396 - DE 17 DE
NOVEMBRO DE 1972
Retifica o Decreto nO 69.812, de 21 de
dezembro de 1971, que dispôs sobre
o Quadro de Pessoal do Departamento Nacional de Portos e Vias
Navegáveis, e dá outras providências.

o Presidente da Repúblíca, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IIl, da Constrtutçâo. e tendo em vista- o disposto no artigo 56,
da Lei n- 3 _780, de 12 de julho de 1960,
e o que consta do Processo n'' 3.787.
de 1972, do Departamento Administrativo do Pessoal Civil, decreta:
Art. 1° Fica alterada, na forma do
anexo, a relação nominal que acompanha o Decreto n'' 69.812, de 21 de dezembro de 1971.
Parágrafo único . Em decorrência do
disposto neste artigo ficam revistos os.
quantitativos das classes e séries da
classes abrangidas. registrados nos.
anexos aprovados pelo decreto me.ncionado.
Art. 2° O disposto neste decreto não
homologa situações runcíonaie que.
em virtude de sindicância ou lnquéríto adrmrustratrvo, venham a ser consideradas nulas, ilegais ou contrárias.
às normas administrativas em vigor.
Art. 3° O órgão de pessoal: do Departamento NacionaJde Portos e Vias
Navegáveis expediraportal'ia~, decla-
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ratórtas ou lavrará apostilas. conforme o caso, da nova situação funciona]
dos servidores abrangidos por este de-

'ereto.
Art. 4" As despesas decorrentes da
execução deste decreto serão atendidas a conta dos recursos próprios do
Departamento Nacional de Portos
Vias Navegáveis.

e

Art. 5" O presente Decreto entrará
em vigor na data de sua publicação,
'com as ressalvas previstas no parágrafo único, do art. 1". do Decreto
.

n" 69.812, de 21 de dezembro de 1971.

Art. 6° Revogam-se as
em contrário.

dtsposiçôea

Brasilía, 17 de novembro de 1972;
151 0
da
Independência e 84" da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Mário David Andreazza

o anexo mencionado no art. 1" toi
publicado no D.O. de 20-11-72.

EXECUTIVO

do na Praia da Guanabara n- 875.
Ilha do Governador, correspondente
eo apartamento 102 do l° Bloco, no
Estado da Guanabara, conforme processo portocolizado no Ministério da
Fazenda sob o número 10.857, de 1972;
2. Pérola Assayag Abresor, de nacionalidade peruana, da traçao ideal
de 14/216 do terreno de marmha situado na Rua Joaquim Silva n'' 11,
correspondente à loja ll-A, ao EstadO
da Guanabara. conforme processe
protocolizado no Ministério da Fazenna sob o n- 4.885, de 1971.
Art. 2° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 17 de novembro de 1972;
l51"
da Independência e 84° da
República.
EMÍLIo G. MÉDICI
Antônio Delfim Netto
DECRETO N." 71.398

DECRETO N" 71.397 - DE 17
NOVEMBRO DE 1972

DE

Autoriza estrangeiros a adquirirem direitos sobre os terrenos que mencio-

na.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e
tendo em vista o disposto no artigo
205, de Decreto-lei n" 9.760, de 5 de
setembro de 1946, decreta:
Art. 1" Ficam autorizados:
a) a adquirir o direito de preferên..
da ao aforamento:
Vito Michele Saraceno e Vicenza
Panza Saraceno. de nacionalidade italiana, do terreno de marinha e acrescidos, situado na Rua Janhandaí "_
11° 141, no Estado da Guanabara, conforme processo protocolizado no Mínístérto da Fazenda sob o número. _..
50.390, de 1971.
b) a adquirir o direito de revigoraçao de aforamento:
1. Eleanor May Almeida, de nactonalidade americana, da tração ideal
ue l/~O do terreno de marinha situa-

NOVEMBRO DE

~ DE

17

DE

1972

Declara de utilidade pública, paTa fins
de desapropriação, áreas de terrenos
necessárias à expansão do Porto de
Santos.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição, e
nos termos do Decreto-lei n." 3.365',
de 21 de junho de 1941, decreta:
Art. 1.0 São declarados de utilidade pública para fins de desapropriação pelo Departamento Nacional
de Portos e Vias Navegáveis, Companhia Docas de Santos ou Rede Ferroviária Federal S.A. os terrenos alodiais e o domínio útil dos terrenos de
Marinha e acrescidos integrantes das
áreas a seguir discriminadas, bem
como as benfeitorias nelas existentes, tudo conforme representado nas
plantas A-400-01-1, A-400.02-2 e
I-VIl-8491 (fls. 1 e 2) do Processo
n." DNPVN-2.265-71:
a) A área, com superfície aproximada de 2.945.000m2 (dois milhões,
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novecentos e quarenta e cinco mil metros quadrados>, compreendida entre
a margem esquerda do estuário, .a
poligonal P-Q-R-S-T-U~V-X, o a11nhamento correspondente ao lado do
estuário da Avenida Santos Dumont
e a divisa da Dow Chemlcal, caracterizada na descrição n." 669, livro 3,
fls. 186, de 23 de setembro de 1933.
da 2.n Circunscrição Imobiliária do
Município de Santos, constando do
Levantamento Planímétrico efetuada
pelo Engenheiro João das Neves Louro a qual faz parte integrante e complementar da escrttura de venda e
compra e transferência de direitos de
ocupação lavrada em 21 de fevereiro
de 1969 às fls. 72v.O do livro 712 do
15.0 Ofício de Notas da cidade de São
Paulo.
b) Uma área com superfície aproximada de 65.330m~ (sessenta e cinco
mil e trezentos e trinta metros quadrados), definida por uma faixa com
100m (cem metros) de largura e tendo como eixo a reta A-B.

c) Uma área com superfície aproximada de 172.000m~ (cento e setenta e
dois mil metros quadrados), definida
por uma faixa com 100m (cem metros)
de largura e tendo como eixo a poligonal C~W-Y-Z.,.D-F-G.
d) Uma área com superfície aproximada de 80.600m~ (oitenta mil e seiscentos metros quadrados), definida
por uma faixa de 150m (cento e cinqüenta metros) de largura e tendo
como eixo a poligonal B-H-I-J.
e) Uma área com superfície aproximada de 679. 730m~ (seiscentos e setenta e nove mil e setecentos e trinta
metros quadrados), definida por uma
faixa de 100m (cem metros) de largura e tendo como eixo a poligonal

J-K-L.
j) Uma área com superfície aproximada de 385. 710m~ (trezentos e oitenta e cinco mil e setecentos e dez metros quadrados), definida por uma
faixa de 300m (trezentos metros) de
largura e tendo como eixo a reta L-M.
g) Uma área com superfície aproximada de 101.500m~ (cento e um mil
e quinhentos metros quadrados), definida por uma faixa de 100m (cem
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metros) de largura e tendo como eixo
a reta M-O.
h) Uma área de terreno, parte da
maior porção, de propriedade de
Savoy Imobiliária e Construtora Ltda.,
necessária à implantação do dispositivo de entroncamento da rua "N"
no "Jardim Boa Esperança", com a
rodovia
Píaçaguera-Guarujá, área
essa sem benfeitorias, com a superficie, de 8.176m~ (oito mil, cento e-setenta e seis metros quadrados) e a
forma aproximada de um triângulo
mistilíneo, confrontando pelo lado
oeste, em alinhamento reto e na extensão aproximada de 217.67m (duzentos e dezessete metros e sessenta e sete
centímetros). com a faixa de domínio
da rodovia Píaçaguera-Guarujá e pelo
lado leste em alinhamento misto ~
na extensão aproximada de 270.57m
(duzentos e setenta metros e cinqüenta
e sete centímetros), com terrenos remanescentes da mesma Savoy Imobiliária e Construtora Ltda.
I

i) Uma área com superfície aproximada de 104.000m~ (cento e quatro
mil metros quadrados), definida por
uma faixa de 100m (cem metros) de
largura disposta ao longo do eixo da
rua "N" do Loteamento Jardim Boa
Esperança de Savoy Imobiliária e
Construtora Ltda. ou sucessores, no
município de Guarujá .

§ 1.0 Os' imóveis a que se refere á
alínea "a" se destinam à ampliação
das instalações portuárias da margem
esquerda do estuário e as áreas descritas nas alíneas "b", "c", "d", "e",
"f", "g", "h", e "i" são necessárias às
indispensáveis implantações dos acessos terrestres às mesmas, sendo que
estas duas últimas estão reservadas
para a rodovia e as demais para a
ferrovia.
§ 2.0 As coordenadas abaixo discriminadas, que caracterizam os pontos utilizados nas descrições das áreas
constantes das alíneas "a", "b", "c",
"d" "e" "f" e "g" estão referidas a
um' sisteina plano ~etangular comum,
reduzido do sistema "utm" do Instituto Geográfico e Geológico do Estado
de São Paulo <IGG) em que se tomou
como coordenadas de saída o vértice
oficial "Caixa D'Agua" em que N~
7.352.316,360 (sete milhões, trezentos
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e cinqüenta e dois mil, trezentos e
dezesseis vírgula trezentos e sessenta)
E= '363.469,340 (trezentos e sessenta
e três mil, quatrocentos e sessenta e
nove vírgula trezentos e quarenta);
para A: E= 360.450 (trezentos e sessenta mil, quatrocentos e cinqüenta)
e N= 7.362.000 (sete milhões, trezentose sessenta e dois mil); para B: E:::::
360.515 (trezentos e sessenta mil,
quinhentos e quinze) e N= 7.361.350
(sete milhões. trezentos e sessenta e
um mil, trezentos e cinqüenta); para
C: E= 359.050 (trezentos e cinqüenta e nove mil e cinqüenta) e
N= 7.362.250 (sete milhões, trezentos e sessenta e dois mil, duzentos e
cinqüenta); para D: E= 360.000 (trezentos e sessenta mil) e N= 7.362.100
(sete milhões, trezentos e sessenta e
dois mil e cem); para F: E= 360.100
(trezentos e sesesnta mil e cem) e
N= 7.361.950 (sete milhões, trezentos e sessenta e um mil, novecentos e
cinqüenta); para G: E= 360.450 (trezentos e sesesnta mil, quatrocentos e
cinqüenta) e N= 7.361.600 (sete milhões', trezentos e sessenta e um mil
e seiscentos); para H: E= 360.540
(trezentos e sesesnta mil, quinhentos
e quarenta) e N= 7.361.150 (sete miIhões, trezentos e sessenta e um mil
e cento e cinqüenta); para I: E=
360.615 (trezentos e sessenta mil. seiscentos e quinze) e N= 7.361.000 (sete
milhões, trezentos e sesesnta e um
mil); para J: E= 360.750 (trezentos
e sessenta mil, setecentos e cinqüenta)
e N= 7.360.900 (sete milhões trezentos
e sessenta mil e novecentos); para
K: E= 361.790 (trezentos e sessenta e
um mil, setecentos e noventa) e N=
7.360.250 (sete milhões, trezentos e
sessenta mil, duzentos e cinqüenta);
para L: E= 364.900 (trezentos e sessenta, e quatro mil e novecentos) e
N= 7'.355.628 (sete milhões, trezentos
e cinqüenta e cinco mil, seiscentos e
vinte e oito); para M: E= 365.517
(trezentos e sessenta e cinco mil, quinhentos e dezessete) e N= 7.354.500
(sete milhões, trezentos e cinqüenta e
quatro mil e quinhentos); para O:
E= 366.350 (trezentos e sessenta e
seis mil, trezentos e cinqüenta) e
N= 7.353.920 (sete milhões, trezentos
e cinqüenta e três mil, novecentos e
vinte); para P: E= 367.075 (trezentos
e sete mil e setenta e cinco) e N=
'7.352.325 (sete milhões, trezentos e
cinqüenta e dois mil, trezentos e vín-.
te e cinco); para Q: E= 367.061 (tre-
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zen tos e sessenta e sete mil e sessenta e um) e N= 7.351.750 (sete milhões, trezentos e cinqüenta e um
mil, setecentos e cinqüenta); para
R: E= 367.135 (trezentos e sessenta e
sete mil, cento e trinta e cinco) e N=
7.351.100 (sete milhões, trezentos e
cinqüenta e um mil e cem); para S:
E= 367.187 (trezentos e sessenta e
sete mil, cento e oitenta e sete) e
N= 7.350.918 (sete milhões. trezentos
e cinqüenta mil, novecentos e dezoito);
para T: E= 367.327 (trezentos e sessenta e sete mil, trezentos e vinte e
sete) e N= 7.350.630 (sete milhões,
trezentos e cinqüenta mil, seiscentos
e trinta); para U: E= 367.592 (trezentos e sessenta e sete mil, quinhentos e noventa e dois) e N= 7.350.378
(sete milhões, trezentos e cinqüenta
mil, trezentos e setenta e oito); para
V: E= 367.776 (trezentos e sessenta
e sete mil, setecentos e setenta e seis)
e N= 7.350.318 (sete milhões, trezentos e cinqüenta mil, trezentos e dezoito) : para X: E= 368.626 (trezentos
e sessenta e oito mil, seiscentos e
vinte e seis) e N= 7.350.210 (sete milhões, trezentos e cinqüenta mil, duzentos .e dez); para W: E= 359.100
(trezentos e cinqüenta e nove mil e
cem) e N= 7.362.323 (sete milhões,
trezentos e sessenta e dois mil, trezentos e vinte e três); para Y: E=
359.400 (trezentos e cinqüenta e nove
mil e 'quatrocentos) e N= 7.362438
(sete milhões, trezentos e sessenta e
dois mil, quatrocentos e trinta e oito);
e para Z: E= 359.700 (trezentos e
cinqüenta e nove mil e setecentos)
e N= 7.362.312 (sete milhões, trezentos
e sessenta e dois mil, trezentos e
doze) .
Art. 2.0 Ficam o Departamento
Nacional de Portos e Vias Navegáveis.
a Companhia Docas de Santos e a
Rede Ferroviária Federal S.A. autorizados a promover a desapropriação
de que trata este Decreto, correndo as
despesas correspondentes às transações a que se referem as alíneas "a",
"h" e "i" do artigo 1.0 à con ta de recursos da dotação ordinária ou vinculada constantes do Orçamento da
União e as correspondentes às alineas
"b", "c", "d", "e" "f" e "g, à conta
do convênio assinado entre o DNPVN
e a RFFSA, recursos esses incluídos
na categoria econômica 4.2.1.0, constante da Lei n.« 4.320, de 17 de março.
de 1964.
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Art. 3.° As ·desapropriações a que
se refere o presente Decreto são consideradas de urgência, nos termos do
artigo 15, do -Decreto-lei n." 3.::'65, de
21 de junho de 1941, com a redação
dada pela Lei n." 2.786, de 21 de maio
de 1956, para efeito de imediata imissão da posse.
Art. 4.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
Brasília, 17 de novembro de 1972';
151.0 da Independência e 84.° da
República.
EMÍLIO G. :MEDICI

Mário David Andreazza

DECRETO N" 71.399 - DE 20
NOVEMBRO DE 1972

DE

Declara sem efeito o Decreto número

64.372, de 18 de abril de 1969.
O Presidente da Repúnnca, usando'
da. atribuição que lhe confere o artago 81, item lU, da Constituição, nos
termos do Decreto-lei n-' 227, de 28
de fevereiro, de 1967 (CÓdIgO de Mineração), alterado pelo Decreto-lei
n- 318, de 14 de março dê 1967, e tendo em vista o que consta de processo
DNPM - 3.569-64, decreta:
Artigo trmco. FIca declarado sem
ereíto o Decreto número sessenta e
quatro mil trezentos e setenta e dois
(64.372) de dezoito de abril de mil
noventos e sessenta e nove (1969) que
concedeu à Empresa de Caclim Ltda.,
c direito de lavrar caunm em terrenos de propriedade de Arthur Soter« Alves, situados no lU.s!'t' denominad~ Fazenda Santa Cruz da Reserva,
DIstrito e Município de Belmíro Braga. Estado de Minas Gerais.
Brasília, 20 de novembro de 1972;
da Independência e 84° da
República.
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EMÍLIO G.

MÉDICI

Antônio Dias Leite Juntar

DECRETO N" 71.400 - DE 20
NOVEMERO DE 1972

DE

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

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constdtuíçao, e
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tendo em vista o disposto no artigo 99,
§ 2°, do Decreto-lei n" 200, de 25 de
fevereiro de 1967, decreta:
Art. 1" Ficam redístribuídos, na
forma abaixo indicada, os seguintes
cargos, com os respectivos ocupantes:
I - do Quadro de Pessoal - Parte Especial do Ministério da Agricultura para idêntico Quadro - Parte
Permanente - do Departamento Nacional de Estradas de Ferro, do Ministério dos Transportes, mantido o
regime juridico do servidor: 1 .rumj
cargo de Inspetor de Guardas. :;()!=Ugc GL-202.12, ocupado por Octávio
Jorge Jardim;
II - do Quadro de Pessoal - Parte
Permanente do Departamento Admi-.
nistrativo do Pessoal Civil (Dt\SP)
para idênticos Quadro e Partedu Ministério da Fazenda: 2 (dois) cargos
de Auxiliar de Portaria, códigu ....
GL-3ü3. 8. B, ocupados por Petrônio
Aguiar Freire e Dto de Castro Magalhães;
III - do Quadro de Pessoal - Pár-.
te Especial - do Ministério dos Transportes para idêntico Quadro - Parte
permanente - do mscrt.uto de e-revidência e Assistência dos Servidores do
Estado, mantido o regime juridicc dos
servidores:
a) 1 (um) cargo de Motorista, código CT-401.10.B, ocupado por Arnaldo Ferreira da Silva;
bj 3 (três) cargos de Motorista, código CT-401.8.A, ocupados por Severino Ramos Guedes, Cícero vatentrm
da Hora e José Andrade Silva;
IV - do Quadro de Pessoal
Parte Permanente do Ministério da Aeronáutica para o Instituto Nacional
de Colonização e Reforma Agraría <INCRA), mantido o regime jundico
da servidora: 1 (um) cargo de Escrevente-Datilógrafo. código AF- ....
204.7, ocupado por Glória Líseue de
Castro Maruínc;
V - do Quadro de Pessoal - e-arte Permanente do Ministério da Educaçao e Cultura para o ~uadro único
de Pessoal da Universidade Federal
de Juiz de Fora, mantido o regime jurídico do servidor: 1 (um) cargo de
Oficial de Administração, código AF~
201.14.B, ocupado por Jairo Lelis Pacheco,
VI - do Quadro de Pessoa.
Parte Especial - do Minísterto da
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Educação e Cultura para' o Quadro
único de Pessoal da Universidade Fe-

deral de Juiz de Fora, mantido v regime jurídico dos servidores:
a) 1 (um) cargo de Técnico de Con-

tabilidade. código P-701.13.A, ocupado por Maria de Lourdes Almeida;

b) 4 (quatro) cargos de EscreventeDatilógrafo, código AF-204.7, ocupados por Grécia Rocha, Vânia Aparecida da Silva Vieira, Sônia
Maria

Marques Lopes e Elcy Lima de Rezende;

VII - do Quadro Especial de i-assoa] da Agência Nacional para o Qua-

dro de Pessoal -

Parte Permanente

do Ministério da Saúde: 1 (um)

cargo de Escrevente-Datilógrafo, c6digo AF-2D4.7, ocupado por

NeUZ,L

Azevedo de Magalhães;
VIII -

do Quadro de Pessoal

Parte Permanente - do Mlnísterrc
dos Transportes para idênticos Quadro e Parte do Departamento Nacional
de Obras de Saneamento, do Ministério do Interior, mantido o regime
jurídico dos servidores:
a) 1 (um) cargo de Ofteial de Administração, código AF - 201.16. C,
ocupado por Oswaldo Ferreira
da
Silva;
b) 2 (dois) cargos de Oficial de Administração,
código AF - 201 14.B,
ocupados por Floriano castro Berrão
e Hermes Gonçalves Primo;
c) 3 (três) cargos de Escriturário,
código AF-2ü2.10.B, ocupados por
Hilton Cordeiro de Magalhães, Natal
de Mello Azevedo e Rômula de Carvalho;
dj 2 (dois) cargos de Escriturário,
código AF-2ü2.8.A, ocupados por Abelardo Azevedo e Godofredo de Souza
Costa;
e) 1 (um) cargo de Auxiliar de Artífice, código A-202.5, ocupado por
Osni Coelho;
f) 3 (três) cargos de Artífice de
Manutenção, código A-305.6, ocupados por Antônio Gomes' de Pígueiredo. Antônio dos Santos e Bernardo
'I'ruppel:
g) 1 (um l cargo de Carpinteiro codigo A-GOl. 8. A, ocupado por Romualdo 'I'ruppel ;
h) 4 (quatro) cargos de Mecàmco
de Máquinas, código A-1.306.12.D,
ocupados por Carlos de Olíveíra, José
Rodrigues da Silva, Mário Dias Bispo
e Nelson Pinto Guimarães;

i) 4 (quatro) cargos de Mecânico
de Máquinas, código
A-1.306.10.C.
ocupados por
Gerváslo CristianoTruppel, Henrique Ramos Guimarães.
Manoel Vera Cruz e Sebastião Roemgues;
j) 1 (um) cargo de Sondador, codigo A-1.501.10-C, ocupado por Manoel Almeida Malaquias;
1) 1 (um) cargo de Lubrlfícador, codigo A-1.602. 7 .B, ocupado por Antônio Rodrigues da Silva;
m) 1 (um) cargo de Lubrífrcaüor.
código A-1. 602. 5.A, ocupado por Leopoldo Coelho Júnior;
m 2 (dois) cargos de Mestre, codigo A-1.801.14.B, ocupados por Artaír de Aguiar e J08.0 Ferreira da.
Silva;
o) 1 (um) cargo de Mestre, cotngo
A-1.B01.13.A, ocupado por Robespier-

1'e Bísboccf

p) 14 (quatorze) cargos de Motortsta, código CT-401.12.C, ocupados por
Altair Cabral da Conceição, Altarrurc
da Silva Freitas, Amâncio Cavalcanti,
Antônio Caetano da França, Ayrton
Teixeira, Elpidl0 da Silva Filho. zveraldc Simão de Souza, Itaicy Santos.
Joaquim Braga Bígosst, José Rodrigues
da Silva, Raymundo Ferreira de Almeida, Sebastião Geraldo da Silva,
Waldemar Moyano e Waldir Peçanha
de Almeida.
q) 12 (doze) cargos de Motortsta.
código CT-401.10. B, ocupados por
Antônio Manoel dos Santos, Aylt..en
Correa da Rocha, Edson Chagas Trindade, Gegório Fernando da Silvá, m.
dia José Ramos. João Hatísta
dos
Santos, Luiz Gonzaga Vieira,
LUIZ
Gonzaga de Moura. Manoel Oüvelra
Lyra, Nestor Consoli, Olíndio J05(> do
Nascimento e Tito Mârío dos San-

tos:
r) ) (três) cargos de Servente, código GL-104.5, ocupados por Acylino
Machado, Antenor Franc1sco Btttencourt e Arnaldo Gonzaga;
s) 1 (um) cargo de Guarda, código
GL-203.10.B, ocupado por Paulo dos
Santos;
t) 1 (um) cargo de Guarda, cotügo
GL-203.8.A, ocupado por Paulo José
Garcia;
uj 1 (um) cargo de Feitor, código
GL-401.5, ocupado por Manoel Simão da Silva;
v) 13 (treze) cargos de Trabalhador.
código GL-402-1, ocupados por Fernando Ramos de Campos, Hildeber-
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to Cavalcanti Costa. Irineu José da
Silva, Jacy Medeiros Gomes, Jose
Adolfo Xavier de Souza, Manoel Geraldo Florêncio Manoel João Elias,
Nereu Goulart 'Frederico, Marcolino
Gustavo Eugênio, Pergentino.?oares,
Samuel .João de Lima, Seba~tIao Pereira da Cruz e Teoboldo Omldo Ma1'tins;
xj 5 (cinco) cargos de Desenhista,
código P-1.001-16-C, ocupados
por
ereto Lopes de Barros, Geraldo C0e·lho de Carvalho, Heitor Fontes, Ivo
Pereira Belchior e Paulo Dumas Oodeço;
z) 6 (seis) cargos de Desen h'15 t a,
código P-1. 001-14-B, . ocupados _p?l'
Amaro Francisco da SIlva, Antônio
Vaz Pedroso Brandão, José Brum. 0::-.waldo Ferreira, Paulo Coelho d~ l?a: r valho e Sebastião Mendes da vttórta:
aaj 1 (um) cargo de Auxiliar de
Desenhista, código P-I. 002.12, ocupado por Paulo de Carvalho Moraes;
ab) 2 (dois) cargos de Auxiliar de
Engenheiro, código
P . -1:204.1] .A.
ocupados por DjaJmir RIbeIrO e Rubens de Oliveira vasconcelos;
ac) :W (víntej cargos de Condutor
de Topografia, código P-1.205.13.~,
ocupados por Aloísio Ramos de Oltveíra André Nunes de Ameno, antõnio Gomes de Oliveira, Ari Eduardo
Borba Pelisberto Barbosa de S')UZP..
Francisco Clemente Bezerra, Galmel
Losada Daumas, Gilson Leal,
Helv
Nascimento Torres, Jorge Caldeira de
Oliveira, José Justino de Lima, 1,e11des ,José de Souza. Liberato das Ch~
gas Trindade, Luiz Botelho Ru_as, Nicola da Silva Peloço. Paulo Joao !-{Odrigues, Othoníel pereira da
Ç;~lva,
Romildo Ignácio da Silva, Severíano
Caldeira de Oliveira e Slzenando cos
Santos;
ad) 1 (um) cargo de Auxiliar de Estatístico. código P-1.402.IO-B, ocupado por Orlando de Araújo;
eer 1 (um) cargo de Auxiliar de EuIermagem, código P -.1.70]. lE-C,
ocupado por Antônio da SIlva Gomes;
ai) 5 (cinco) cargos de pmgennen-o,
código TC-602.22.B, ocupados por Geraldo de Pinho Pessoa, KaIife Chueke.
José Ferreira Luiz Gonzaga Holanda
e Luiz Philip~ Huet de oliveira Sampaio;
ag) 1 (um) cargo de Cirurgiao-Dcntísta, código TC-901.20.A. ocupado pu
João Batista Rodrigues Júnior;
ah) 1 (um) Agregado
símbolo
a-F - Mario Raymundo da Silva Filho;
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IX - do 'Quadro de Pessoal Extmto do Ministério dos Transportes Parte XIV - Estrada de Ferro de
Bragança para o cquadrc de Peesoai
- Parte Permanente - do Departamento Nacional de Obras de Saneamento, do Ministério do rntenor:
aj 1 (um) cargo de Escriturário, cudigo AF-201.10.B, ocupado por Arlindo Mont-Roy Cunha;
f!) 1 (um) cargo de Almoxarife, código AF-I01.16.B, ocupado por Francisco de Oliveira Sobrinho;
c) I (um) cargo de Círurgião-Dentísta, código TC-901.22.C, ocupado por
Loris Antônio Gurjâo Sampaio;
d) 1 (um) cargo de Auxiliar
de
Portaria, código GL-303.8.B, ocupado
por Manoel Teixeira da Silva MCIU,
e) 1 (um) cargo de Telegrafista. código CT-207.16-C, ocupado por Walter Araújo Barbosa.
Art. 20 - O disposto neste ato nau
homologa situação que, em virtude de
sindicância, inquérito administrativo
ou revisão de enquadramento, venha
a ser considerada nula. ilegal ou contrária às normas administrativas vtgentes.
Art. 30 Os ocupantes dos cargos ora
redístrtbuídos continuarão a perce..
ber os seus vencimentos e vantagens
pelos órgãos de origem, até que 'J3 01'çamentos dos órgãos para onde foram
aqueles cargos deslocados constanem
os recursos necessários ao pagamento
das despesas resultantes do cumprimento do disposto neste Decreto.
Art.. 4.0 Os assentamentos funcionais dos servidores mencionados 110
artigo ]0 serão enviados. no prazo de
30 (trinta) dias. contados da data de
vigência deste Decreto. aos órgãos depessoal dos Ministérios e Autaruutas
respectivos.
Art. 5" Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 20 de novembro de 'i ~?L.,
1519 da Independência e 84° da
República.
EMiLIO G. MÊDICI
Antônio Delfim Netto
Mário David Andreazza
L. F. Círne Lima
Jarbas G. Passarinho
Ayrton Aché Pillar
J. Amripe Macêdo
Mário Lemos
José Costa Cavalcantt
João Leitão de Abreu
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DECRETO Nv 71.402
NOVEMBRO DE

NovEMBRO DE 1972

neunc« o Decreto n Q 71. 072, de 11 de
setembro de 1972, que torna sem
efeito o aproveitamento de disponíveis na Universidade Federal Rural
de Pernambuco e dá outras providéncias.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o
artigo 81, irem IIl, da Constituição,
€

tendo em vista o que consta da

Exposição de Motivos

D.O

973, de 24

de outubro de 1972, do Departamento
Administrativo do Pessoal Civil
(DASP), decreta:
Art. 19 Fica sem efeito a cassação
da disponibilidade de Pedro Fernan-

des ua Silva, Mecârdvc de Motores a
Combustão, código A-1305.8.A, do
Quadro de Pessoal do Ministério da
Saúde, constante do Decreto número
'71. 072, de 11 de setembro de 1972,
publicado no Diário Oficial de 12 seguinte, tendo em vista já ter sido
aquele servidor excluído do referido
regime por decreto de 10 de dezembro de 1970, publicado no Diário Oficial de 11 subseqüente.
Art. zc Pica retífícado o citado Decreto nc 71.072, de 1972, para considerar Jose Bento da Silva, Padeiro,
código A-502.5.A, disponível do Quadro de Pessoal do Instituto Nacional
de Previdencía Social e rzão do Ministério do Trabalho e Previdência Social,
conforme constou naquele ato.
Art. Sv Este Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 20 de novembro de 1972;
1519 da Independência e 84Q da
República.
EMiLIO G. MÉDICI

~ DE

20 DE

1972

Autoriza a encampação dos bens e
instalações vinculadas a concessão
de serviços públicos de energia elétrica no Município de Baixo Guandu, Estado do Espírito Santo.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o
artigo 81 item IH, da Constituição,
tendo em vista o disposto no artigo 167
do Código de Aguas e o que consta 00
Processo MME 605.028-72, decreta:
Alt. 19 Ficam encampados os bens
e instalações vinculados à concessão
dos serviços públicos de energia elétrica explorados pela Empresa Hidro
Elétrica Lutzow S. A. no Município
de Baixo Guandu, Estado do Espírito
Santo, em virtude do Decreto número
38.430, de 27 de dezembro de 1955.
Art. 2Q Fica autorizada a Centrais
Elétricas Brasileiras S. A. .
ELETRüBRAS, por si ou por Sua
subsidiária Espírito Santo Centrais
Elétricas S. A. - ESCELSA, a promover os atos necessários à efetivação
da encampaçâc referida reo artigo
anterior.
Art. 39 O Mmístro das Minas e
Energia, através do Departamento
Nacional de Aguas e Energia Elétrica
e mediante convênio, atribuirá à Espírito Santo centrais Elétricas S. A.
- ESCELSA, a administração provisória dos serviços de energia elétrica
naquele Município, bem como sua
melhoria e expansão, até a outorga
de nova concessão.
Art. 40;> As despesas decorrentes correrão por conta dos recursos previstos
na Lei nc 5.655, de 20 de maio de
1971.

Art. 59 Este Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília 20 de novembro de 1972;
151Q da Independência e 849 da
República.

Ayrton Aché Pillar

EMÍLIO G. MÉDICI

Mário Lemos

Antônio Dias Leite Júnior
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DECRETO N° 71.403 _.

DE

·20

DE NOVEMBRO DE

1972

.j1bre ao Mírustería do Ji.':'(:(~rcito, o credito suplementar de Cr$ 250.600.000,00,
para reforço de dotações ccnsíuncdas no mçenbe Orçamento.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o ar.tlgo 81, item UI, da Consütuíção, e da autorização contida n~ artigo 1)'. d~
Lei nv ;).754. de 3 de dezembro de 1971, combinado com o artago 2 0 da LeI
-n'' 5.818, de 6 de novembro de lB72, decreta:
Art. 10 Fica aberto ao Mímatertr do Exército o crédito suplementai no
valor de Crg 250.flOO.000,OO (duzentos e cinqüenta milhões e seiscentos mil
.cruzeirosi, para reforço de dotações orçamentárias consignadas ao suba nexo
16.00. a saber:
crs 1,00
16.00 - ]\'lTNISTÉRIQ DO EX:é:RCITO
16.01 - Mmístérío do Exército
.11301.0307.2007

-~

Pagamento de Inativos e Pensionistas

3.2.3.1 - Inativos
3.2 .3.2 - Pensionistas . .
3.2.3.3 -- Salárto-Famíüa
:1601.0SG5.2027 3.1.1.1 01 -

.

50.000.000

.
.

25.000.000
2.000.000

Pagamento do Pessoal Civil e Militar
Pessoa. Cívtl
Vencimentos e Vantagens Fixas

02 - Despesas Variáveis
3.1.1. 2 - Pessoal Mil1tar

.

6.000.000

.

600.000

Vencimentos e Vantagens Fixas

.

100.000.000

02 3.2.3.3 -

Despesas Vartàveis

.

60.000.000

Salário-Familia,

.

6.000 000

3.2.5. O -

Contribuições de Previdência Social

.

400 000

......................•..........

600.000

01 -

3.2.7.6 -- Pessoas

Total.

250,600 000

Art. 20;> Os recursos necessaríos à execução deste Decreto decorrerão de
'anulação parcial de dotação orçamentária consignada no vigente Orçamento
.ao subanexo 28.00, a saber.
Cr$ 1,00
28.00 - ENCARGOS GgRAIS DA UNIÃO
28.02

~

Atividade -

Recursos sob Scpcrvlsão do Ministério do
Planejamento e Coordenação Geral
2802.1800.2003

3.2.6. O - Reserva de Contingência
250.600 000
Art. 3~ Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revo-gadas as dísposíçôes em ccntranc.

Brasília, 20 ae novembro de 1972; 1510;> da Independência e 84 da Rcpúrblíca .
0

EMíuo G.

MÊ!IICl

Orlando GeiSl2l
Antônio Detttm Netto
Henrique Fuineer
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DECRETO N," 71.404 -

DE

EXECUTIVO

20

DE NOVEMBRO DE

1972

Abre o crédito suplementar de Cr$ 3.714.000.000,00 em reforço de c:rotw:,:ân,
ao Orçamento Geral (la União

o Presidente da República, usando das atribuições que lhe confere o
artigo 81, item IH da Constituição e da autorização contida no artigo 1'"
da Lei nv 5.818, de 6 de novembro de 1972, decreta:
Art. 1" Fica aberto ao Orçnmentc Geral da União para o exercício financeiro de 1972, em reforço de dotação consignada ao subanexo 28.00 Encargos Gerais d'l União, o credn o suplementar no valor de ............•
Cr$ 3.714.000.000,00 (três bilhões, setecentos e quatorze milhões de cruzeiros) conforme a seguinta especificação:
Cr$

28.00 28.02 -

1,00

Encargos Gerais da União
Recursos sob Supervisão do Ministério do

Planejamento e Coordenação Geral
::lS02 .1800.2003 -

3.2.6.0 -

Reserva de Contingêncía
Reserva de Oontdngêncía •

3.714.000.000,1

Art. 2° Pars atendimento do crédito suplementar aberto por este decreto, será utilizado como recurso c definido no § 3", do artigo 43 da Lei
n.s 4.320, de 17 de março de 1964, na forma do disposto no § 1.0, item II, do .
mesmo artigo da referida "Lei.
Art. 3" Este decreto entrará e-n vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.
Brasília, 20 CC novembro de 1972; 151" da Independência e 840 da República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Antonio õeittm: Netto
Henrique f<'lan~r

DECRETO N.? 71.405 - DE 20
NOVElVIBRO DE 1972

DE

Concede à Alumínio Poços d-e Caldas
S.A. o direito ae íauror bauxita no
município de Barão CL..;l Cocais, Estado de Minas Gerais.
o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo

81. n.s lII, da Constituição, nos termos do Decreto-ler n.» ~47, de 28 de
fevereiro de 1967 (Código de Mineração), alterado pelo Decreto-lei número 318, de 14 de março de 1967,
Decreta:
Art. F' Fica outorgada à Alumínio
Poços de Caldas S.A. concessão para
lavrar bauxita em terrenos de propriedade da Companhia Brasileira de
Usinas Metalúrgicas no lugar denominado Córrego Dois Irmãos, distrito
e município de Barão ,j,.,. Cocais, Estado de Minas Gerais, numa área de

oitenta e dois hectares f" setenta e"
nove centlares (82,0079 ha. J, delimitada por um polígono irregular que ..
tem um vértice a cento e doze metros (112m), no fumo verdadeiro de
oitenta e um graus trmte minutos
sudoeste (81.° 30' SW), ele cruzamento das estradas que ligam Barão· de '
Cocais à Fazenda Dois Irmãos e Barác de Cocais a Cocais, Ic os lados a
partir desse vértice, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: trezentos e dez metros (310m), sul (S);
oitenta e dois metros (S2.m), oeste
(W); cento e sessenta c oito metros
(168m), sul (S); setenta c dois mettos (12m), oeste (W); cento e demito metros (118m), sul (5); oitenta I
rr-etros (80m), oeste (W); cento e
quinze metros (115m), sul (S); oitenta e dois metros 182m), oeste"
(W); cento e vinte ~ um metros
021m), sul (S); cento e oitenta e um
metros (181m), oeste (W); cem me-

Aros
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'tros (100m), sul (S); trinta e três metros (33m); oeste IW); oitenta e cinco metros (8Sm), sul (S). trezentos e
sessenta metros (360m;, oeste (w);
quinze metros (lSm), nane (N); setenta e três metros (73m). oeste (W);
sete metros (7m), sul (5): cinqüenta
e três metros (S3m), oeste (W); trezentos e sessenta metros 1360m), norte (N); sessenta metros (GOm) , este
(E); cento e cinqüenta e cinco metros (l5sm), norte (N), sessenta metros (60m), este (E): quatrocentos e
quarenta e sete metros (447m), norte (N); noventa e cinco metros (95m)
este (E); setenta e doís metros (12m).
norte (N); noventa metros (90m), este (E); oitenta metros (30m), norte
(N); sessenta metros (60(C). este (E);
quarenta e cinco metros (45m), norte
<N); cento e sessenta mer-os (160m;
este (E); sessenta metros (60m), sul
(8); cento e oitenta I': um metros
t181m), este (E), sessenta e cinco
metros (65m), sul (8); cento e setenta e cinco metros (175m>, este (E);
vinte e cinco metros ('25m~. sul (8);
cento e trinta e cinco metros (135m),
este (E). Esta concessão é outorgada
mediante as condições constantes dos
artigos 44, 47, e sua alínea. e 51, do
Código de Mineração, alem de outras
constantes do mesmo Código, não expressamente mencionadas neste Decreto.
Parágrafo único. Esta concessão fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto número
G1.726, de 19 de fevereiro de 1963, e
tia Resolução n.s 3. de SI) de abril de
1965, da Comissão Nacional de Energia Nuclear.
Art. 2.° O concessionário fica obrigado a recolher aos cofres públicos
0.<; tributos devidos à União, em cumprimento do disposto no Decreto-lei
DO 1.038, de 21 de outubro de 1969.
Art. 3.° Se o concessionário não
cumprir qualquer das obrigações que
Jne incumbem, a concessão para lav-ar será declarada caduca ou nula,
na. forma dos artigos 65 e 66, do CÓd.go de Mineração.
Art. 4.° As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra na forma
de artigo 59, do Código de Mineraçâo.
Art. 5." A concessão ne lavra terá
por título este Decreto que será

transcrito no livro o-nemstros dos
Decretos de Lavra, do Departamento
Nacional da Produção Mineral do Ministério das Minas e Energia.
Art. 6.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as dísposíções em contrário,
(DNPM 800.631-68).

Brasília, 20 de novembro de 1972;
151." de Independência e 84.° da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Antônio Dtae Leite Júnior
DECRETO N." 71.406 NOV~IBRO DE

DE

1972

20

DE

Concede reconhecimento do Curso de
Letras da Fundação Universidade
Regional do Rio Grande do Norte.
O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, de
acordo com o artigo 47, da Lei numero 5.540, de 28 de novembro de
1968, alterada pelo Decreto-lei n,v 842,
de 9 de setembro de 1969, e tendo em
vista o que consta do Processo número CFE 225-70 do Ministério da
Educação e Cultura, decreta:

Art. L" :Ê: concedido
reconhecimento do Curso de Letras da Fundação Uníversídade
Regional do Rio
Grande do Norte, com sede na cidade
de Mossoró, Estado do Rio Grande do
Norte.
Art. 2.0 Este Decreto entrará em

vogadas as disposições em contrário.

vigor na data de sua publicação, reBrasília, 20 de novembro de 1972;
151.° da Independência e 84.° da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

DECRETO N." 71.407

DE 20

DE

NOVEMBRO DE 1972

Dtepôe sobre o Instituto Nacional de
Estudos e Pesquisas Educacionais,
do Ministério da Educação e cultura, e dá outras oromâenciae,

o Presidente da F.f pública, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
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81, itens IH e V, rla Constituição. e

tendo em
181, itens
mero 200,
decreta:
Art. 1."

vista o disposto no artigo
I e IH, do Decteto-Iel núde 25 de fevereiro de 1967,
Fica transformado o Insti-

tuto

Nacional de Estudos Pedagógicos, do Ministério da Ed:..r eação e Cul-

tura, a que se referem a Lei n. o 378,
de 13 de jeoeí«. de 1937 e os arti§ 5.", .item t, e 11, do Decreto
66.967, de 27 de julho de 1970, em

gos 1.°,
D.O

Instituto Naeíonal de Estudos e Pesquisas Educacionais - IKEP, com a
fmalidade de. come órgão central de
direção supa-Ior, exercer todas as atividades necessárias ao estímulo, coordenação, realização E: difusão da
pesquisa educao cnal no P9.íS.
Parágrafo único. O INEP está sujeito à supervisão do Secretário Gera, do Ministério da Educação e Cultura, mantida a autonomia adminís. tratíva e financeira assegurada pelo
artigo 14, do Decreto n.s ~ti.967, de
27 de julho de ]970.
Art. 2." O INEP, administrado por
um Diretor-Geral nomeado, em comissão, pelo Presidente da República, terá a seguinte estrutura básica:
I - Gabmete
II - Assessoria Técnica.
III - Dívísâo de Atividades Auxiliares
IV - Centro Braaneiro de PesquiSa0:; Educaci mais
v - 5 centres Regfonals de Pesquisas Edueacíonats
§ 1.0 O Diretor-Geral, para atender
aos encargos técnicos 0:.1 administrativos do seu Gabinete bem como aos
demais trabalhos de apoio daqueles,
terá Chefe de Gabínece 2 (dois) Assessores. Chefe de Secretaria, 4 (quatro) Auxiliares e 1 (um; Secretário,
na forma estabelecida no Regimento
Interno.
§ 2.° A Assessoria Técnico. será coordenada por um Assessor-Chefe, designado pelo Diretor-Geral.
s 3.° A Divisão de Ativíaades Auxiliares, o Centro Brasileuc de Pesqutses Educaclonats e os Oentr os Regíonais de Pesquisas Educacionaís serão

administrados por Diretores nomeados, em comissão, pelo Presidente dH;
República.
Art. 3." O Centro Brae'telro e os
Centros Regionais de Pesqu'sas Educacionais compreendem, cada um:
I - Secretaria Executiva
II Coordenação de Estudos e'
Pesquisas Educacionais
III - Coordenação de Publicações;
Documentação e informações
IV - Serviço de Atividades Auxiliares.
§ 1.0 A Secretaria Executiva será
dirigida por um Secretário-Executivo
e o Serviço de Atívídades Auxiliares
por um Chefe, designados pelo Diretor-Geral.
~ 2.° As Coordenações serão administradas por Cooroenadcr es nomeados, em comissão, pelo Presidente da.
República.
Art. 4.0 O Diretor do Centro Brasüeírc de Pesquisas Educacionais contará com 2 (dois) Assistentes. Os Diretores dos Centros Regionais dePesuuísas Educacionais bem r-orno o Dlreter da Divisão de Atividades Auxllíares e o Assessor-Chefe da Assessork. Técnica contarão. cada um, com
J (um) Assistente.
Art. 5.0 Os serviços do INEP serão
atendídos n-ir:

1 - Funcionários do ocedro de
Pessoal do Mintstérfo;
II - Servtdores federais estaduais
t: municipais requteitados na forma
da Iegislaçãc em vigor;
lU - Servidores autárquicos e de
outras entidades. mediante entendimentos com os órgãos interessados;
IV - Pessoal temporárto. especializado ou não necessárto à execução
do plano de trabalho aprovado pelo
Diretor-Geral e homologado pelo Ministro da Educação e Cultura,
Parágrafo úmcc. O pessoal temporarío a que se refere, este artigo será
admitido na forma da legislação em
vigor, pelo regime das Iets trabalhistas e mediante autorízacâc do Presidente da República, observado, na
fixação dos respectivos salários, o dia-
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posto 'no § 3,°, do artigo 2.°, ~o I?ecreto-Ieícn.v 1.202. de 11 de janeiro

Art. I!. asse Decreto entrará em
vigor na data de sua pubucacão re-

de 1972, correndo as despesas à conta

vogadas as dísposrçóes em conttârtc;

dos recursos específicos.
Art. 6.° A organização

Brasília, 20 de novembro de 1972;
151.0 da Independência e 84.° da
República.

competêncte e atribuições dos órgãos de que
trata este Decreto serão estabeleCIdos em Regimento Interno (lbservado
o disposto no artagc 6.0 do Decreto
n.« 68.885, de 6 de julho de 1971.
Parágrafo único. Enquanto não fOI
baixado o Regimento Interno, permanecerá em vigor, no que couber, a
legislação pertinente ao INEP.
Art. 7.° Fica aprovada na forma
de anexo, a tabela oíscr.mmacíve dm
cargos em comissão do Quadro de
Pessoal :- Parte Permanente - de;
Ministério da Educação e Cultura, resultante da estrutura prevista neste
Decreto.
Art. 8.0 Os recursos alocados ao
Instituto Nacional de Es:.udos Perla·
góglcos serão movimentados pelo DJreter-Geral do tnsututc Nacional de
Estudos e Pesquisas EdlJcae:.ionais.
Art. 9.0 O fundo especial de natureza contábil, instituído pelo art. 15.
do Decreto n.s 66.967, de 27 de julho
de 1970, denomina-se "Fundo Espeeia} de Estudos e Pesquisas Educac~o
naís" e será constituído dos segumtes recursos, dentre outros previstos
em legislação própria:
I - Dotações consignadas no orçamento geral da União,
11 - Repasses de outros fundos;
111 - Rendas próprias de serviçoo~
inclusive de publicações;
IV _ Doações, subvenções e auxílios;
V - Reversão de quaisquer ímportãnclas, inclusive, quando ter o caso.
das relativas a bolsas de i?studos ou
auxílios individuais;
VI _ Saldo verificado no fim de
cada exercícío financeiro Que nonatituirá receita do exercido seguinte;
VII - Receitas diversos.
.Art. 10. As desp~sas d~vOTrentes ~o
disposto neste Decreto seTâo atend~
uaa pelas dotações p-ópr'as do jnstítuto Nacional de Estuoce Pedagogl~
coe _ 1NEP, do Mmístêrtc da Edu~
cação e Cultura.

EMÍLIO G.

MÉDICI

Jarbas G. passarinho
Henrique Flanzer

o anexo mencionado no art. 7" do
presente decreto foi publicado no D.O.
de 22-11-72.
DECRETO

N," 11. 408 DE 20 DE
NOVEMBRO DE 197?

Dispõe sobre a execução do Ajuste deComplementação n. 19 sobre proO

dutos da Inâústrta Bletrónicà e deComunicações Elétricas. concluído
entre a Argentina, o Brasil, o México e o Uruguai.

o

Presidente da República, usando,

ce atribuição que lhe confere o artigo 81, item 111, da Constituição, e
Considerando que o Tratado de
Muntevidéu, aprovado pelo Decreto.
Legislativo de 3 de fevereiro de 1961,
que criou a Associação Latino-Americana de Livre Comércio, prevê, no
seu artigo 16, a ceíebraçãc de Ajustes
de Complementação por setores industriais, matéria essa regulamentada
pelas Resoluções 15 (I) 16 (1) e 99
(IV) da Conferência das Partes COntratantes do Tratado;
considerando que os Plenipoteneiãrlos da Argentina, do Brasil, doMéxico e do Uruguai, com base nos
dIspositivos acima citados assinaram,
em Montevidéu, no dia 7 de julho de
1972, Protocolo estabelecendo um
Ajuste de Complementação sobre produtos da Indústria Eletrônica e de
Comunicações Elétricas;
Considerando que, em cumprtmento do artigo 17, do 'I'ratadc de Montevidéu, e nos termos do artigo 18,
da Resolução, 99 (IV), o Comitê Executivo Permanente da ALALC, pela
Resolução 273, de J1 de agosto co
1972, declarou as dísposiçôes do pre-
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sente ajuste, que recebeu o ns 19.
compatíveis 'vrm 05 principias do Tra-

tado;
Considerando que. o presente Ajuste
deverá entrar em vigor sessenta dias
após ter sido declarada sua compatíbilidade, segundo dispõe o seu artigo
10. decreta:
Art. 1° A partir de 10 de cutubrc de 1972, as importações dos produtos especificados no ar ttgc 1°. do
Protocolo anexo a eate Decreto, ortgmáríos da Argentina. de México, do
Uruguai e dos países ãe menor de ~
senvolvimento econômico relativo:
Bolívia, Equador e Paraguai, ficam
sujeitos aos gravames, restrições não
tarifárias e requisitos de origem €'t.tipulados nos seus anexos I e lI, obedecidas as cláusulas e condições estabelecidas no citado Protocolo.
Parágrafo único.
As díspostçõee
deste Decreto não se aplicam às rmportações provenientes dos países
membros da ALALC não mencíonadoa
neste artigo.
Art. 2" O Mírrlstérto de Fazenda
tornará, através dos órgãos competentes, as providências
eventuatmente
necessãrías ao cumprfmentc do dtsposto neste Decreto.
Art. 3° A Comissão Nacional para
os Assuntos da ALALC, criada pelo
Decreto n- 52.087, de 31 de maio de
1963, e reestruturada pelo Decreto
n" 60.987, de 11 de julho de 1967,
acompanhará, através da Carteira de
Comércio Exterior do B-anco do Brasi: S.A., a execução do Protocolo
anexo, sugerindo as medicas julgadas
necessárias ao seu fiel cumprimento.
Art. 4° O presente Decreto entrarã em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 20 de novembro de 1972;
151° da Independência e 84° da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Jorge de Carvalho e Silva
Antônio Delfim Netto

o Protocolo mencionado no pu'sente decreto foi publicado no D. O.
de 22-11-72.

EXECUTIVO

DECRETO N." 71.409 NOVEMBRO DE

DE 20 DE

1972

Autoriza a cessão à Universidade de
São Paulo de bens móveis e imóveis
atinentes ao Centro Regional de
Pesquisas Educacionais "Professor
Queiroz Filho", do Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos, do Ministério da Btiúcaçõo e Cuitura, e
dá outras providências.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Oonstltutçao, e
nos termos do artigo 1.0, do Decreto
número 21. 063, de 19 de fevereiro de
1932, e do Decreto-lei numero 178, de
16 de fevereiro de 1967, decreta:
Art. 1.0 E' autorizada a cessão a
Universidade de São Paulo do acervo
dos bens móveis e imóveis atinentes
ao Centro Regional de Pesquisas Educacionais "Professor Queiroz Filho",
do Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos, órgão do Ministério da
Educação e Cultura.
Art. 2.° Os bens a que se refere ~
artigo anterior ficam vinculados ee
serviço do aludido estabelecimento de
ensino superior, com a finalidade precípua de assegurar a continuidade dos...
programas de pesquisas e atividades
correlatas do Instituto Nacional de
Estudos Pedagógicos e a facilitar a
participação da Universidade. de São
Paulo. particularmente. a sua Faculdade de Educação, na execução doe
aludidos programas e atividades.
Art. 3.° A cessão se efetivará, mediante termo do qual constarão a$
suas condições e o inventário dos bene
cedidos, tornando-se nula, de pleno
direito, independentemente de ato espedal, se ao acervo, no todo ou em
parte, for dada aplicação diversa da.
prevista neste Decreto ou se houver
descumprimento de alguma das l~OU
cüções estabelecidas.

Parágrafo único. O termo de cessao
dos imóveis sera lavrado na repartíçãc
local do Serviço de Patrimônio da
União, com a interveniência do MI~
nlstério da Educação e Cultura, na
forma do artigo 74 do Decreto-lei
número 9.760, de 5 de setembro de
1946.
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Art. 4.0 Este Decreto entrara em
vigor na data de .s~a publicação, revogadas .ts díspostçoes em contrário.
Brasília 20 de novembro de 1972;
151.0 da' Independência e 84.0 da
República.
EMíLIO G. MÉDICI
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Art. 39 Este Decreto entrará. em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 21 de novembro de 1972;
1519 da Independência e 84Q da
República.
EMtLIO G. MEDICI
Antônio Delfim Netto

Antônio Delfim Netto

L. F. Cirne Lima

Jarbas G. Passarinho

DECRETO Nll 71.410 - DE 21
NOVEMBRO DE 1972

DE

Autoriza a permuta dos terrenos que
menciona, situados em reresõiotís,
Estado do Rio de Janeiro.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição, e de
acordo com o artigo 195, do Decretolei n" 200, de 25 de fevereiro de 1967,
alterado pelo de nv 900, de 29 de setembro de 1969, decreta:
Art. 10 Fica autorizada a permuta
do terreno de propriedade da União
Federal medindo 1.767,OOm2 (um mü
e setecentos e sessenta e sete metros
quadrados), integrante do Parque Nacional da Serra dos órgãos, designado por lote "Q" do loteamento Soberbo, no Município de 'I'eresópolís,
Estado do Rio de Janeiro, pelo terreno de 1.413,OOm2 (um mil e quatrocentos e treze metros quadrados), de
propriedade de
Yvonne Germaine
Muniz, designado por lote "P", do
mesmo loteamento, de acordo com
os elementos constantes do processo
protocolizado no Ministério da Fazenda sob o nc 174.577, de 1968.
Art. 2Q A permuta autorizada nu
artigo I'?, que objetiva regularizar
ocupação pela Administração do Parque Nacional da Serra dos órgãos
de terreno de propriedade particular
será formalizada mediante termo a
ser lavrado em livro próprio do Serviço do Patrimônio da União.

DECRETO N° 71.411 - DE 21
NOVEMBRO DE 1972

DE

Declara de utilidade pública para fins
de desapropriação o acervo de bens
da Rede Telefônica Sergipana.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e nos
termos do Decreto-Lei n'' 3.365, de
21 de junho de 1941, alterado pela Lei
n'' 2.786, de 21 de maio de 1956, combinado com o parágrafo único do <:.rtlgc 10 da Lei n" 5.792, de 11 de julho de 1972, decreta:
Art. 10 E' declarado de utdhdade
pública para fins de desapropriação.
na forma do artigo 50, letra "h", do
Decreto-Ler n'' 3.365, de 21 de junno
de 1941; o acervo de bens pertencentes à Rede Telefônica Sergtpana, de
posse do espólio de Deoclides Paes de
Azevedo, em Aracaju, Estado de Sergipe.
Art. 20 O Ministério das Comunicações fica autorizado a promover e
a executar, amigável ou judicialmente, a desapropriação,
cuja despesa
correrá à conta dos seus recursos próprios.
Art. 30 E' declarada de caráter
urgente a desapropriação de que trata o artigo 10, nos termos do artigo
15, do Decreto-Lei n- 3.365, de 21 de
junho de 1941, alterado pela Lei ....
n- 2.786, de 21 de maio de 1956.
Art. 40 O Ministério das Comunicações estabelecerá as normas para a
administração dos bens expropriados,
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assegurando a continuidade dos servíços públicos de telecomunícaçôes que
ainda estão sendo executados pelo espólio de Deoclldee Paes de Azevedo.

Art. 5° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, re~
vogadas as disposições em contrário.
Brasília, 21 de novembro de 1972;
1510 da Independência e 84° da

República.
EMíLIO G. MÉDICI

Hygino C. Corsetti

DECRETO NQ 71.412 -

DE

21

DE

NOVEMBRO DE 1972

Fixa

08

preços mínimos líquidos bá-

sicos para financiamento OU aquisição de juta e mauxi da safra de
1972-73, produzidas nos Estados ao
Amazi}JW,S e do papá.

o presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81 item IH, da oonsütutção, e de
acordo com o disposto no Decreto-Lei
nc 79, de 19 de dezembro de 1966, deereta:
Art. 19 Fica assegurada à juta €
malva da safra de 1972-73, produzidas
nos Estados do Amazonas e do Pará,
a garantia de preços mínimos de que
trata o Decreto-Lei nv '/9, de 19 de
dezembro de 1966, atendidas as condições deste Decreto.
à

§ 1v Os preços mínimos Iíquídos para
os produtos, estabelecidos em função
dos tipos, segundo as zonas geo-econômicas, são aqueles que deverão ser efetivamente pagos aos produtores ou às
cooperativas de produtores.
§ 2Ç OS preços nünímos líquidos SM
livres de quaisquer despesas adicionais, inclusive impostos e taxas, ateu '
didas as especírícações estabelecidas
no Art. 2 Q deste Decreto.

Art. 2 Ç Ficam estabelecidas as seguintes condições para as operações
de financiamento e aquisição de juta
e de malva.:

§ 19 Os preços por quilo, constantes
da tabela anexa, referem-se 00 produto acondicionado em fardos de a~
proximadamente 200 (duzentos) quilos
líquidos, prensados à densidade média
a ser estipulada pela Comissão de Financiamento da Produção, do tipo 5
(cinco), conforme as especificações
constantes dos Decretos 6.S25, de -7
de fevereiro de 1941; 7.137, de 8 de
maio de 1941; 92 de 30 de outubro de
1961, ou outras equivalentes que víerem a ser oficialmente estabelecidas.
§ 2 9 Os níveis de preços correspondentes aos demais tipos não especificados no presente artigo. serão estabelecidos em instruções a serem baixadas pela comissão de Fmanciamento da Produção, observadas as condi ..
çôes fixadas neste artigo.
Art. 3 9 As operações a que se refere
o artigo 2 9 deste Decreto serão realizadas de preferência com produtores
ou cooperativas de produtores, podendo, no entanto, as de financiamento
ser estendidas, em caráter excepcional,
a terceiros.
Parágrafo único. Para a extensão
a terceiros das operações em questão,
será necessário que estes comprovem
ter pago aos produtores ou às cooperativas de produtores, livres de quaís-.
quer despesas adicionais, preços nunca
Inferiores aos mínimos líquidos estabelecidos para a fibra solta e seca, na
tabela anexa ao presente Decreto ou
nas instruções da Comissão de Financiamento da Produção, de que trata o
2 9 do artigo 2Ç deste Decreto.
Art , 4 9 A Comissão de Financíamente da Produção baixará as ínstruçôes necessárias à execução deste De..
ereto.
Art. 59 O presente Decreto entrará
em vigor na data de sua publicação no
Diário Oficial da União, revogadas as
disposições em contrário.
ê

Brasília, 21 de novembro de 1972;
da Independência e 849 da
República.
1519

EMÍLIO G. MÉDICI

L. F. Cirne Lima

Arros
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TABELA ANEXA AO DECRE'fO 11" 71.412 DE 21 DE NOVEMBRO DE 1972.

PREÇOS MíNIMOS LíQUIDOS
JUTA Ir MALVA

Ti.pO 5

cr$/kg

jFibra solta

zonas Geo-Econõmicas

I

I
Amazonas

~~l~ ~ ~~i~~
Pará

I

!

..l uta e Malva -

1

Juta e Malva -

2 •....••.•...•••••• r

3

-

·l

DECRETO N° 71.413 - DE 21 DE
NOVEMBRO DE 1972
Concede à Mineração e Cimento Vale
do Itajaí S.A. - CIMENVALE o
direito de lavrar calcário, no muntcipio de Vidal Ramos, Estado de
Santa catarina.

o

Presidente da República, usando

(Ia atribuição que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição,

nos termos do Decreto-lei nv 227, de

28 de fevereiro de 1967 (Código de

Mineração), alterado pelo Decreto-lei
nv 318, de 14 de março de 1967, decreta:
Art. 10 Fica

produção

I

=~ ::::::::::::::::::)

Juta e Malva -

e secai
na zona de
Fibra prensada

outorgada a Minera-

ção e Cimento Vale do Itajai S. A.

.-- CIMENVALE concessão para Iavrar calcário em terrenos de proprfedade de Paulo Stickle e outros, no
lugar denominado Ribeirão do Tigre,
distrito e município de Vidal Ramos,
Estado de Santa Catarina, numa área
de trezentos e quarenta e cinco hectares (345 ha) , delimitada por um
retângulo que tem um vértice a oito.
centos e oitenta e três metros e quarenta e quatro centímetros (883,44m),
no rumo verdadeiro de trinta e cinco
graus vinte e seis minutos e trínta a
cir.co segundos nordeste ...........•
(35°26'35"NE), da confluência dos Rl~
beírões da Fita e do Cesertno e 08
lados divergentes desse vértice, os seguíntes comprimentos e rumos verdadeiros: dois mil e trezentos metros
(2.300m), oeste (W); mil e quínhcn-

I

[

I

1i,~~
1,3!}
1,28
1,26

\
I
!

I
I

[

1,69

1,67
1.69
1,67

1,65

tos metros (l. 500m), sul (S). Estll
concessão é outorgada mediante as
condições constantes dos ernsos 4'1.
47 e suas alíneas e 51 do Código de
Mineração, além de outras constantos do mesmo Código, não expressamente mencionadas neste Decreto.
Parágrafo único. Esta concessão
fica
sujeita às
estipulações do
Regulamento aprovado pelo Decreto
n° 51. 726, de 19 de fevereiro de 1963.
e da Resolução n'' 3, de 30 de abril
de 1965, da comissão Nacional de
Energia Nuclear.
Art. 20 O concessionário fica obrtga..
de a recolher aos cofres públicos, na
forma da Lei, os tributos devidos à
União, em cumprimento do disposto
nu Decreto-lei n'' 1. 038, de 21 de ou•
tubro de 1969.
Art. 30 Se o concessícnârlo não
cumprir qualquer das obrigações que
S~ lhe incumbem, a concessão para
Ievrar será declarada caduca ou nula,
na forma dos artigos 65 e 66, do
Código de Mineração.
Art. 4° As propriedades vlztnnaa
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra. na forma
do artigo 59, do Código de Mineração.
Art. 50 A concessão de lavra terá
por título este Decreto, que será
transcrito no livro C - Registro dos
Decretos de Lavra, do Departamento
Nacional da Produção Mineral do
Ministério das Minas e Energia.
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Art. 6° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua nunucacêo, revogadas as disposições em contrário.
(MME -

814.889-70).

Brasília, 21 de novembro de 1972;
1510 da Independência e 84 da
República.
Q

EMÍLIO G.

MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO N9 71.414 - DE 21
NOVEMBRO DE 1972

DE

Concede a Itapetinga Agro-Industrial
S. A. o direito de lavrar calcário no
mumzcipío de
Mossoró. Estado do
Rio Grande do Norte.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição,
DOS termos do Deereto-Ieí n'' 227, de
28 de fevereiro de 1967 (Código de

Mineração), alterado pelo Decreto-lei
n° 318, de 14 de março de 1967, de-

creta:
.Art.

1°

Fica outorgada. a Itape...

tinga Agro-Industrial S.A. concessão

para lavrar calcário em terrenos de
sua propriedade e de João Pereira
dos Santos, Genésio Xavier, 'I'arcísto
Maia, Raimundo Nonato e Francisco
Jerônimo, no lugar denominado .Iucal,
distrito e município de Mossoró, Estado do Rio Grande do Norte, numa
área de trezentos e vinte e um nectares noventa e cinco ares
.
(321,95ha.), delírmtada por um polígano irregular, que tem um vértice ao
mil e quinhentos e trinta metros .. ~
(1.530m) no rumo verdadeiro de nuarenta e quatro graus quinze minutos
noroeste (44°15'NW), do canto norceste (NW) da Ponte sobre o Rio Sacu na ROdovia RN-14 do trecho Mossoro Díx-Sept Rosado, e os lados ao
partir desse vértice, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: quatrocentos e quarenta metros (440m).
oeste (W); seiscentos metros (600m).
norte (N); dois mil e duzentos metros
(2.200 m), oeste (W); trezentos me .
tros (300m), norte (N), mil quatro...
centos e sessenta metros (1.460m).
oeste (W); mil e trinta e cinco me•.
tros (l. 035m), norte (N); dois mil 6cínquenta metros (2.050m), este (E);

quinhentos metros (500m), sul (5):
trezentos e cinqüenta metros (350m).
este (E); quatrocentos e cinqüenta
metros (450m), sul (8); duzentos e
cinqüenta metros (250m), este (E);
duzentos metros (200 fi), sul (S); mil
quatrocentos e cinqüenta metros '"
(1.450m), este (E); setecentos e 01..
tenta e cinco metros (785m), sul (S).
Esta concessão é outorgada mediante
as condições constantes dos artigos
44.. 47 e sua alínea, e 51. do Código
de Mineração, além de outras constantes do mesmo Código, não expresse mente mencionadas neste Decreto.
parágrafo único. Esta concessão
sujeita às
estipulações do
fica
regulamento aprovado pelo Decreto
nv 51.726, de 19 de fevereiro de 1963,
e da Resolução n- 3, de 30 de abril
de 1965, da Comissão Nacional de
Energia Nuclear.
Art. 2° O concessionário fica obrtgaLIa a recolher aos cofres públicos, na
forma da Lei, os tributos devidos à
União, em cumprimento do disposto
1)0 Decreto-lei n'' 1.038, de 21 de outubro de 1969.
Art. 30 Se o concesstonárío não
cumprir qualquer das obrigações que
loe lhe incumbem, a concessão para
lavrar será declarada caduca ou nula,
na forma dos artigos 6:i e 66, do
Código de Mineração.
Art. 4'"' As propriedades. vtaínhaa
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra. na forma
do artigo 59, do Código de Mineração.
Art. 50 A concessão de lavra terá
por título este Decreto que será
transcrito no livro C - Registro dos
Decretos de Lavra, do Departamento
Nacional da Produção Mineral do
Ministério das Minas e Energia.
Art. 6° Este Decreto entrara em
vlgor na data de sua publicação, revogadas as dlsposiçêes em contrário.
(DNPM 805.550-70).

Brasília, 21 de novemoto de 1972;
151° da Independência e 840 da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Antônio Dias Leite

twasor

A'1'OS
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DECRETO N° 71.415 - DE 21
NovEMBRO DE 1972

DE

concede a Roberto Kaut.sky & Cia.
tsaa. o direito de lavraT água potável de mesa no -municuna de Dom'lngos Martins. Estado do ESpírito
santo.

O Presidente da República, usando
da atríbuiçào .quc lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição,
nos termos do Decreto-lei n'' 227, de
28 de fevereiro de 1967 (Código de
Mineração), alterado pelo Decrete-lei
n" 318, de 14 de março de 1967, decreta:
Art. 1° FIca outorgada a Roberto
Kautsky & Cía , Ltda. concessão para lavrar água potável de mesa em
terrenos de propriedade de Roberto
Anselmo Kautsky no lugar denomínado Chácara Retiro Saudoso, dietrtRI e município de Domingos Martins.
Estado do Espírito santo, numa área
de: um hectare e trinta ares (l,30ha),
delimitada por um retângulo, que tem
um vértice a nove metros (ãmj , no
rumo verdadeiro de oito graus dea
minutos sudeste (8°10'SE), do canto
sudoeste (SW), da ponte da Estrada
Domingos Martins - Vitória sobre o
Córrego do Retiro e os lados dívergentes desse vértice, os seguintes com..
primentos e rumos verdadeiros: cem
metros (100m), oeste (W); cento e
trinta metros (130m), sul (S). Esta
concessão é outorgada mediante as
condições constantes dos artigos 44,
47 e suas alíneas e 51, do Código de
Mineração, além de outras constan..
tes do mesmo Código, não expressamente mencionadas neste Decreto.
Parágrafo Único Esta
concessão
fica sujeita às estipulações do
Regulamento aprovado pelo Decreto
n" 51. 726, de 19 de fevereiro de 1963.
e da Resolução n? 3, de 30 de abril
de 1965, da Comissão Nacional de
Energia Nuclear.
Art. 2° O coneessíonãno fica obrigado a recolher aos cofres públicos, na
forma da Lei, os tributos devidos à

União, em cumprimento do disposto
no Decreto-lei n- 1.038, de 21 de ou..
tubro de 1969.
Art. 3° Se o concessionário não
cumprir qualquer das obrigações que
lhe incumbem, a concessão para lavrar será declarada caduca ou nula,
ne, forma dos artigos 6j e 66, do
Código de Mineração.
Art. 4° As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra, na forma
de artigo 59, do Código de Mineração.
Art. 5° A concessão dê lavra terá
por título este Decreto, que será
transcrito no livro C - Registro dos
Decretos de Lavra, do Departamento
Nacional da Produção Mineral do
Ministério das Minas e Energia.
Art. 6" Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação. revogadas as disposições em contrário,
rDNPM -

818.489-68).

Brasília, 21 de novembro de 1972;
151° da Independência e 84° da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO NQ 71.416 - DE 21
NOVEMBRO DE 1972

DE

Declara de utilidaàe pública, para fIns
de desapropriação pelo Departametito Naciotuü de Obras de Saneamento, área de terras situada no município de Pelotas, Estado do Rio
Grande do Sui,

o Presidente da República, usando
das atríbuiçôes que lhe confere o artigo
81, i tem UI, da Constituição, e na
conformidade do Decreto-lei número
3.385, de 21 de junho de 1941, alterado
pela Lei no 2.78-5, de 21 de maio fie
19'56, decreta:
Art. 19 Fica declarada de utilidade
pública, para fins de desapropriação
pelo Departamento Nacional de Obras
de Saneamento, a área de terreno de
70.000 m2 (setenta mil metros quadrados) pertencente aos herdeiros de Antônio Maciel Ribas, no Município de
Pelotas, Estado do Rio Grande ão Sul,
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caracterizada na planta e memorial
descritivo constantes do Processo nc
MI-12.091~72, devidamente rubricados
pelo Secretário-Geral do Mímstérro do
Inter1or.
Art. 2'"1 Destina-se a área meneionada no artigo anterior à exploração
de jazida de empréstimo (J 2), a ser

utilizada na execução do Dique de
Acesso à Barragem Eclusa do São
Gonçalo, no 49 Distrito do Município
de Pelotas, Estado do Rio Grande do
Sul.

Art. 3° O DNQS promoverá e executará, amigável ou judicialmente, a
desapropriação de que trata o presente decreto, correndo as despesas à conta das recursos próprios, destinados à
Barragem da Eclusa de São Gouçalc.
Art. 49 Fica o DNOS autorizado a

proceder na forma do artigo 15 do Decreto-lei n- 3.365, de 21 de janeiro de
1941. alterado pela Lei nv 2.876, de 21
de maio de 1956, para efeito de imediata imissão de posse.
Art. 5\' O presente Decreto entrará
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contr ário.
Brasília, 21 de novembro de 1972;
da
1519 da Independência e 84'1
República.
EM:ÍLIO

G.

MÉDICI

José COsta Cavalcanti

complementares, localizadas nos Municípios de Araucária e Curitiba, no
Estado do Paraná, necessárias
ao
atendimento do consumo de derivados
de petróleo na região geoeconômica
abrangida pelos Estados do Paraná
e de Santa Catarina, decreta:
Art. 19 Ficam declarados de uuüdade pública, para fins de desapropriação total ou parcial. em favor
da Petróleo Brasileiro S. A. .
PETROBRAS, os imóveis e oenrertorias de propriedade de quem de direito, - exceto os relativos à "Coudelarta de Tindiquera" pertencente
ao Patrlmônic da União, sob a jurtsdíção do Ministério do Exército -e-,
encontrados em uma área com ....
15.308.679.00m2 (quinze milhões, trezentos e oito mil e seiscentos e setenta e nove metros quadrados) , situada à margem .esquerda da Rodovia
do Xisto (BR-476). no sentido Curitiba-São Ma.teus do Sul, Estado do Panará, com os seguintes limites indicados na planta planímétrtca perimetraí PETROBRAS-SEGEM numero
107-1000-09-02: partindo do marco denominado zero (O), de coordenadas
GAUSS X = 362.568,489 e
.
y ::::: 2.173.450,765, indicado na aludida
planta, implantado a 30,00 m (trinta
metros) do eixo da BE-476, na altura do km 16 + 323,95 m, segue uma.
distância de 420,00 m (quatrocentos e
vinte metros) e azimute 270900'00".
ate encontrar o marco zero A (OA)
de coordenadas X
362.148,489 e
Y = 2.173.450,785; desse ponto segue com uma distância de 3.457,331
m (três mil, quatrocentos e cinquenta e sete metros e trezentos e trinta
e Um milímetros) e azimute de
1801'00'00", até encontrar o marco de
.
nv um (1), de coordenadas
X = 362.148,489 e Y = 2.169.993,454;
desse ponto, deflete à esquerda e segue em linha reta com uma dtstãncte
de 4.252.342 m (quatro mil duzentos
e cinquenta e dois metros e trezentos
quarenta e dois milímetros) !;' aaímute 90QOO'00", até encontrar o marco de nc dois (2), de coordenadas
X
366.400,831 e Y
2.169.993,454,
nesse ponto, deflete novamente a esquerda e segue em linha reta com
uma distância de 3.787.103 m (três
mil. setecentos e oitenta e sete metros e cento e três milímetros) e azimute 0900'00", ate encontrar o marco
de nv três (3). de coordenadas
.
X = 366,400,831 e Y = 2.173.780,557,

=

DECRETO N9 71.417 - DE 21
NOVEMBRO DE 1972

DE

'Declara de utilidade 'PÚblica, para
fins de desapropriação, em favor da
Petróleo
Brasileiro
S.
A.
PETROBRAS, imóveis e benfeitorias situados nos M,unicípios de
Araucária e Curitiba, no Estado do
Parando

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
81, item UI. da Constituição, e de
conformidade com o que dispõe o Decreto-lei nv 3.365, de 21 de junho de
1941, com as alterações constantes da
Lei nv 2.786, de 21 de maio de 1956.
tendo em vista o artigo 24, da Lei
ne 2.004, de 3 de outubro de 1953, ~
atendendo à necessidade de a Petróleo Brasileiro S. A. - PETROBRAS
construir uma refinaria e unidades

=

=
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que está situado a 20,00 m (vinte IrI:etros) do eixo do Ramal de Araucáría,
da Rede Ferroviária Federal 3. ~.
na altura da estaca 1.123 da loc~çao
do referido eixo; desse ponto;o Iimtte segue pelo alinhamento. da faixa
de domínio daquela ferrovía, sempre
paralelo ao seu eixo, até ínterceptar
o alinhamento da faixa do domínio
do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem, com uma distância
de 768,51 <setecentos e sessenta e oito
metros e emquenta e um centímetros) até atingir o marco de número q~atro (4), de coordenadas
X = 365.658,594 e Y = 2.173.932,403;
desse ponto o limite acompanha o
alinhamento da faixa de domínio da
BR-476, no sentido Curitiba-Araucária até encontrar o marco zero (O)
ini~ial, com uma distância de ....
3.137,73 m (três mil, cento e trinta
e sete metros e setenta e oito centImetros), tudo conforme demarcação
constante da planta planimétrica per ímetral PETROBRAS-SEGEN número 107-1000-09-02.
Art. 2° A Petróleo Brasileiro S. A.
_ PETROBRAS fica autorizada a

DECRETO N.? 71.418 -

promover e executar, com recursos
próprios, amigável ou judicialmente,
as desapropriações totais ou parciais
necessárias aos seus trabalhos, mediante processo regular para
cada
imóvel, na forma da Lei.
Art 3° A expropriante, no exercício
das prerrogativas que lhe são asseguradas por este Decreto, poderá proceder, inclusive, se houver urgência.
de acordo com o artigo 15, do Deereto-lei n'' 3.365, de 21 de junho
de 1941, alterado pela Lei n'' 2.736,
de 21 de maio de 1956.
Art. 4Q Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 21 de novembro de 1972;
151Q da Independência e 849 da
República.
EMíLIO G. ME:DICI

Antônio Dias Leite Júnior

DE

22

DE NOVEMBRO DE

1972

Alwe ao Ministéri') rlr; Exército. o crédito suplementar de Cr$ 62.000.000,00,
para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81, Item IH, da Constátulçâo, e da autorização contida no artigo 6.°
da Lei n.v 5.754, de 3 de dezembro de 1971, decreta:
Art. 1.° Fica aberto ao Minlstérlo do Exército o crédito suplementar
no valor de Cr$ 62.000.000,00 (sessenta e dois milhões de cruzeiros) para
reforço de dotações orçamentárias consignadas ao subanexo 16.00, a saber:
Cr$ 1,00
16.00 - MINISTl!:RIO DO EXl!:RCITO
Ib . Oj
1001.0805.201.1
3.1.3.2
1601 08U5.201~

-

-

3.1.2.0 1601.0805.2017 3.1.2.0 -1601.0B05./.U20 4.1.2.0 -

Ministério de Exército
Transporte para a, Movimentação de Pessoal
Outros Serviços de Terceiros
.
Suprimento para Material de Motomecanização
Material de Consumo
· ..
Suprimento de Material de Intendência
Materfa; de Consumo
.
Funde de Exército (Lei n." 4.617-65)
Serviços em Regime de Programação Especíal . .
.

10.000.000

10.000.000
14.000.000

21.500.000
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16lJl OS05.2025 -

das Organizações

Militares

Outros Serviços oe Terceiros
Despesas de Exercícios Anteriores

.
.

Funcionamento

do Exército
3.1.:~. 2 3.1.5. O 16;J:i.O~()3.203'3

3.1.3.~

500.000
2.000.000

-- Aperfeiçoamento de Pessoal

-

3.1. 4. O 16C1.150õ.2ü2l1 -

3.1.2.0 -

Outros Serviços de Terceiros ._

0'0

Encargos Diversos . .

•••••••

0'0

.

800.000
200.000

Suprimento de Material de Saúde

Materfal de Consumo

.

Total .

3.000.000
62.000.000

A7't. 2" Os recursos necessárk.s à execução deste Decreto decorrerão de
anulação parcial de dotação orçamentária consignada no vigente Orçamento
ao subancxo 28.00. a saber:
Cr$ 1,00
28.00 -

eNCARGOS GERAIS DA UNIAO

~l3. 02

Recursos sob supervisão do Ministério do
Pranejamento e Coordenação Geral

ét.rvloade

~

-

2302. :800.2003

3.2.t;\.O -

Re-serva de Contmgêncía

_,

62.000.000

Lot.al •

62.000.000

Art . .:).0 Este Oeoreto entrará erro vigor na data de sua publicação, revoganas ae díspca'ções em centraria.
Btasrna, 22 de novembro de 1972; 151.° da Independência e 84.° da
República.
t!iM1LIO (~. lvl:r:.DICI

Ortasuio Gezsel
Amómc Del/zm Netto
Joâo Pa-oso das Reis 17elloso

DECRETU

N.O

71.419 -

DE

22

DE NOVEMBRO DE

1972

1bre em favor do suba nexo Encargos Gerais da União - Recursos sob,
Supervisão do Mvnisterio de Planejamento e Coordenação Geral, ~ o
créano suplementar ae o-s 136.161.421,00, para reforço de dotaçao
consignada no vigente Orcaauento.

o Presidente da República usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item IIl, da Oonstltuíção, e da autorização que lhe confere li
artdgo 6.° da Lei número 5.754, de 3 de dezembro de 1971, combinado com
o artigo 2." da Lei número 5.818. de 6 de novembro de 1972, decreta:
Art. L" Fica aberto em favor do subanexo Encargos Gerais da União
-- Recursos sob Supervisão do Ministério do Planejamento e Coordenaçào
Geral, o crédito suplementar no valor de Cr$ 136.161.421,00 (cento e trinta
e seis milhões, cento e SEssenta e um mil, quatrocentos e vinte e um cru-
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zeiros) , para reforço de dotação orçamentária consignada ao subanexo
28.00, a saber:
Em crs 1,00

28.00 -

ENCARGOS GERAIS DA UNIAO

~8. 02

Recursos sob Supervisão do Ministério do
Planejamento e Coordenação Geral

-

28ú2.1800.1017 4.1. 2. O -

Pínancíamento
Prtcritártos

de

Atividades e

Serviços em Regime de
pecial

Projetos

Programação Es.

136.161.421

Art. 2.° Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão
de anulação parcial de dotação orçamentária consignada no vigente Orçamento ao subanexo 28.00, a saber:
Em Cr$ 1.00
28.00 - ENCARGOS GERAIS DA UN1AO
28.02 -- Recursos sob Supervisão do Ministério do
Planejamento e Coordenação Geral
Projeto -

;.;e02.]&00.2003

3.2.6. O -

Reserva de Cor,tíngêncía ..........•....•

136.161.421

Art. 3.° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publícaçao, revogadas as disposições em contrario.
Brasília, em 22 de novembro de 1972; 1519 da Independência e 849 da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICi

orlando Gezset
Antônio Delfim Netto
João Paulo dos Reis Vêlloso

DECRETO

N9 71.420 DE
NOVEMBRO DE 1972

22

DE

Dispõe sobre a inclusão de cargos na
relação de que trata o artigo 1°, do
Decreto nO 55.244, de 21 de dezembro de 1964, e dâ outras providên·

czcs.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item In, da Constttutçâo.
e tendo em vista o disposto no § 10,
do artigo 4°, da Lei n- 4.345. de 26
de junho de 1964. e o que consta dos
Processos nvs 1.569 e 8.726, de 1965;
261. de 1966; 3.353, 3.919 e 7.000 de
1967, do Departamento Administrativo do Pessoal Civil, decreta:
Art. l° Ficam incluídos nos itens
UI e IV, respectivamente, do artigo
JO, do Decreto n- 55.244, de 21 de deeembro de 1964, e classificados no ní-

vel 19, os cargos de Professor de Cursos Isolados, EC-512, e os de Protessor de Práticas Educativas, zc-oi i,
ambos dos cursos de grau médio de
teatro. do Conservatório Nacional de
Teatro.
Art. 2° A classificação a que se refere o artigo anterior prevalece, para
todos os efeitos, a
partir de 31 do
maio de 1965. data da vigência da Lei
na 4.641, de 27 de maio de 1965, que
instituiu os cursos de ensino médio ir
teatro.
Art. 3° Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação. revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 22 de novembro de 1972;
1510 da Independência e 84° da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

23.
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artigo 29, do Decreto-lei nc 1.202, de

DECRETO NÇI 71.421 - DE 22 DE
NOVEMBRO DE 1972

17 de janeiro de 1972;
c:) por Grupos-Tarefa, de organizaçao temporária e sempre ligados ao
objetivo do projeto, constituídos por
ato do Ministro da Fazenda, extintos
automaticamente tão logo sejam concluídos os encargos que lhes forem
cometidos.
~ 19 Cada Grupo-Tarefa será integrado por técnicos ou especialistas
pronssionalmente habilitados e por
servidores inclusive administrativos,
imprescindíveis ao desempenho de
suas atribuições.
§ 20;. Os 'integrantes dos Grupos'I'areta, que poderão ser recrutados
dentro do Serviço Público ou fora dele,
serao retribuídos em caráter eventual,
mediante recibo, na forma da legislação vigente.
§ 3'" O funcionamento de cada.
Grupo-Tarefa e as condições específicas de retribuição de seus integrantes serão estabelecidas no respectdvc
uto de constituição.
Art. 5° O Ministro da Fazenda baixará os atos necessários à execução
deste decreto.
Art. 6Çl As despesas decorrentes da
execução deste decreto correrão à
conta dos recursos orçamentários próprios do Ministério da Fazenda.
Art. 71( Este decreto entrará em
VIgor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília. 22 de novembro de 1972;
151
da Independência e 84~ da
República.
EMíLIO G. MÉDICI

Altem a organização do Serviço da
Patrimôruo da união e dá outras

prcmíáências,

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o
artigo 81, itens III E' V, da Constituição, e tendo em vista o art. 181, do
Decreto-lei ,n'? 200, de 25 de fevereiro
de 1967, decreta:
Art. 1Q Fica criada a Delegacia do
Serviço do Patrimônio da União no
Distrito Federal.
Art. 2Q O Serviço do Patrimônio da.
União é subordinado diretamente ao
Ministro da Fazenda.
Parágrafo único. O Ministro da
Fazenda poderá delegar competência
ao Secretário Geral do Mímstér!o da
Fazenda para supervisionar o Serviço
do Patrimônio da União.
Art. 3Q OS atuais cargos em comissão e funções gratificadas do Serviço
do Patrimônio da União ficam transformados na forma do Anexo I deste
decreto,
Parágrafo único. Ficam criadas, no
<:.luadro de Pessoal do Ministério da
Fazenda, as funções gratificadas constantes do Anexo II.
Art. 49 Os trabalhos do Serviço do
Património da União poderão ser exeoutados:
a)
por funcionários públicos, na
rorma da legislação em vigor;
b)
por especialistas contratados
pelo Ministro da Fazenda, de acordo
com o artigo 97, do Decreto-lei nc 200,
de 25 de fevereiro de 1967, alterado
pelo de nv 900, de 29 de setembro de
1969, observado o disposto no § 39, do
DECRETO N,? 71.422 -

(l

Antônio Delfim Netto

O anexo mencionado no art. 39 foi
publicado no D.a. de 24-11-72.
DE

22

DE NOVEMBRO DE

1972

Abre ao Ministério dos TranS1JDrte.s
Entidades Supervisionadas, em
favor do Departamento Nacional de Estradas de Ferro, o ~édito selJlernentar no -uúor de C'rs 1.500.000,00 para retorço de dotações coe81,9,wetas no vigente Orcamenio.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe contere o
d.rt.lgo 81, item IH, da Constituição, e da autorização contida no artigo 6.°
da Lei número 5.754, ele 3 de dezembro de 1971, decreta:
Art , 1.0 Fica aberto ao Mtnístérlo dos Transportes - Entidades Supe-vísíonadas. em favor do Departamento Nacional de Estradas de Ferro,
o crédito suplementar de ors 1.500.000,00 (hum milhão e quinhentos mil
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cruzeiros). para reforço de dotações orçamentárias
nexo 6700, a saber:

consignadas ao subaEm Cr$ 1,00

67.00 _. MIN1STttRIO DOS TRANSPORTES -

En-

tidades Supervisionadas
Departamento Nacional de Estradas de Ferro
- Consoltdaçâo do Trecho
Jundiapeba
Ribelrác Pires
.
- Construção da Ligação
Matadouro
Capitão Ectuarcc
.
- Construção
da
Variante Araguarl
Pires do Rio
.
-- Consolidação dos Trechos Recém-Construidos e Liquidação de Compromissos Anteriores
.

67.03 6703.1605.1006
6703.1605.1017
e'lo~ .16Cl5 .1024

670'3.16G5.1025

700.000

500.000
244 .000

56.UOO

1.500.0DO

Total

Art. 2.° Os recursos necessários à execução deste Decreto tecorrerão
de anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigente
Orçamento ao subanexo 6700, a saber:
Em c-s 1,00
67.00 -

67.03 670:3.1605.1016 -

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES -

En-

tidades Supervisionadas
Departamento Nacional de Estradas de Ferro
Construção dos Acessos Ferroviários à Ponte
Rodo-Ferrcvíárfa Propriá - Colégio .....

1. 500.000

Art. 3.° Este Decreto entrará em vigor na data de SUa publicação, revogadas as disposições em ccnrrarío,
Brasília, 22 de novembro de 1972; 151.° da Independência e 84.° da
República.
EMÍLIO G.

MEDICI

Antônio Delfim, Netto
Mãno David Anâreazza
João Paulo dos Reis Velloso

DECRETO N° 71.423 -

DE 23 DE DE NOVEMBRO DE 1972

Abre ao Ministério da Fazenda em favor da secretaria Geral e Delegacias
Fiscais do Tesouro Nacional o crédito suplementar de Cr$ 1.763.500,00,
para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição, e da autorização contida no artigo 6°. da.
Lei ns 5.754, de 3 de dezembro de 1971, decreta:
Art. 1° Fica aberto ao Ministério da Fazenda, em favor da Secretaria Geral e Delegacias Piscais J.O Tesouro Nacional, o crédito suplementar no valor de Cr$ 1. 763.500,00 (hum milhão, setecentos e sessenta e três
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mil e quinhentos cruzeiros). para reforço de dotações orçamentárlas consignadas ao subanexo 17.00, a saber:
Cr$
17.00 -

17.02 1702.0108.2004 3.1.1.1 -

1,00

MINISTÉRIO DA FAZENDA

Secretaria Geral
Coordenação e Planejamento Setorial
Pessoal Civil

01 -

Vencimentos e Vantagens Fixas •.........

450.00U

3.2.3.3 -

Salàrto-Familía .•.......................

30.000

17.15 1715.0107.2019 3.1.1.1 -

01 3.2.3.3 -

Delegacias Fiscais do Tesouro Nacional
Coordenação das Delegacias Fiscais
Pessoal Civil

Vencimentos e Vantagens Fixas •......•.

1.200.000

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

83.500

Salário-Família

TOTAL

1. 763.500

Art. 2° Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão
de anulação parcial de dotação orçamentária consignada no vigente Orçamento ao subanexo 17.00, a saber:
crs
17.00 -

17.17 Atividade -

1,00

MINISTÉRIO DA FAZENDA

Secretaria da Receita Federal (órgãos da
Administração Geral)
1717.0101.2023

Pessoal Civil
Despesas Variáveis ......•.......•.......•.
1. 763.500
Art. 3° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
3.1.1.1 -

02 -

Brasflla,

República.

23

de novembro de 1972; 151° da Independência e 84° da

EMÍLIO G. MÉDICI

Antônto Delfim Netto
João Paulo dos Reis Velloso

DECRETO N° 71.4M -

DE

23 DE NOVEMBRO

DE

1972

Abre ao Ministério da Aeronaut,cQ o crédito suplementar de
.
Cr$ 34.272.100,00, para ret nco de dotações consignadas no vigente Orçamento.

O' Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Const.ítuiçào e da autorização contida no artigo 6°,
da Lei n'' 5.754, de 3 de dezembro de 1971, decreta:
Art. 1° Fica aberto ac Ministério da Aeronáutica, o crédito suplementar
no valor de Cr$ 34.272.100,00 (trmta e quatro milhões, duzentos e setenta
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e dois mil e cem cruzeiros), par">. reforço de dotações orçamentárias consignadas ao suba.nexo 12.00, a saber:
ces 1,00
12.00 -

MINISTERIC DA AERONAUTICA

Aeronaves ~ seus Equipamentos
Aquisição .; Encargos de Financiamento
4.3.1.1 - Amor-tização da Dívida Pública
02 - Fundada E:1'. terna. .
.
1200.0807.10Ja -- Suprtmentos e Equipamentos de Aeronaves
4.1.3.0 - Equipamentos e Instalações
.
1200. oa07 .1010 - Viaturas, Suprimentos e Equipamentos
4.1.3.0 - Equipamentos e Instalações
.
1200.0807.1013 - Obras nas Organizações da FAB
4.1.1.0 -- Obras
Pública
.
1200. Oa07. 2015 - Coordenaçãr. e Execução dos Serviços
Adminístranvos e Operacionais
3.1.1.1 - Pessoal C'vil
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas
.
3.1. 2. O - Material ce Consumo
.
3. 1 . 3.2 - outros Serviços de Terceiros
.
1200.1607.1023 - Construção Ampliação e Recuperação
de Aeroportos (Cota-Parte do IULCLG)
4.1.1.0 - Obras Públicas
.
1200.1507.1026 - Construção do Aeroporto Internacional
do Galeão (Cota-Parte do IULCLG)
3.2.4.1 - Juros da Dívida Pública
02 .- Fundada Externa
.
4.3.1.1 - Amcrtdzação da Divida Pública
02 - Fundada Externa .. ·
.
1200.1607.2029 - Manutcncão e Funcionamento da Rede
Aeroporbuária (Cota-Parte do IULCLG)
3.1.3.2 - Outros Serviços de Terceiros
.
1200.1609.2033 - Funcionamento do Serviço Meteorológico i Ccta-Earte do IULCLG)
4.1.3.0 - Equipamentos e Instalações
4.1.4.0 ~ Material Fermanente
.
1200.1609.2035 -- Icunclonamento do Serviço de ContraIncêndio (Cota-Parte do IULCLG)
3.1.3.2 ~ Outros Serviços de Terceiros
.

1200.0807.1006 -

"0

11.137.900

2.062.100
180.000
6.í49.600

150.000
101.000

384.800

3.420.700

9.511 .900
2.300

751.800

180.000
60.003

180.000

Total
'"
34.:72.100
Art 20 Os recursos necessárros à execução deste Decreto decorrerão de
anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigente Orça
mento ao subanexo 12.00 a saber :

c-s
12.00 -

Atividade -

1,00

MINISTERJO DA AERONAUTICA
1200.01ü4.2UG1

3.1.4.0 -- Encargos
Diversos...................•
1200.0104.2ti02
3.1.4.0 - Encargos Diversos
.

52.000

Atividade -

27000
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1200.0203 2005

3.1.3.1 -

Remuneração de Serviços Pessoais ....

Projeto -

1200.0807.1006

3.2.4.1 -

Juros da Divida Pública
P'undada Externa

02 -

33.'300

".

13.200.000

.

31. 900

.

45.000

.

25.000

;).1.:5.1 - Remuneração de Serviços Pessoais ....
3.1.4.0 - Encargos Diversos

7G 000

Atividade -

3.1. 2. O Atividade -

3.1.4.0 -

1200.0807.:;006

Material de Consumo
1200.0807.2009

Encargos

Diversos

Atividade -

1200.0807.2011

3.1.2.0 Atividade -

Material de Consumo
1200.0e ü7 . 2ü14

0

Atividade -

3.1.1.2 01 3.1.4 O -

•••

,.

1200.0807.2L15

Pessoal Midtar
Vencimentos e Vantagens Fixas
Encargos I:iversos

Atividade - 1200.0807.2036
3.1. 2. O - Material de Consumo
3.1.3.1 - Remuneração de Serviços Pessoais
3.1.4.0 -

69.800

Encargos Diversos

.
'.

150.000

··
.

10.000
80.000

.

57.00e

119.000

Projeto -- 1200.1105.1G18
3.2.4.1 - Juros da Dívida Pública
01- Fundada

Interna

-L 158.800

.

4.3.1.1 -- Amortização da Divida Pública
01 -

Projeto 3.1.3.2 -

Fundada

Interna

.

1.841.200

,.

15.000

Remuneração de Serviços Pessoais ....

69.200

1200.1210. ~ 020

Outros Serviços de Terceiros

Atividade -

120Q.150S.2ü2C

3.1.3.1 Atividade -

1200.1601.2021

3.1.4.0 -

Encargos Diversos

Projeto -

1200.1607.11.126

.

24.300

.

9.51-1.200

3. 1.4. O -~ Encargos Diversos .....................•

351.fOO

4.1.1.0 -

Atividade -

Obras Públicas
1200.1607.2C2Q

Atividade _. 1200.1609.2033

3.1. 2. O - Material de. Consumo

Atividade -

.

240.00U

1200.1509.2035

3.1.2.0 -- Material de

Consumo.,.,

" ..

170.000

Altos

4.1.1.0 -

Atividade 3.2.4.1 01 4.1.3.0 -

Obras
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Públicas .................•......

20.COO

1200.1609.2037

Juros da Divida Pública
Fundada Interna
Equipamentos e Instalações

.
.

Total.

1. V35.500
1.875.200

34.272.100

Art. 3" Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, rcvogadas as disposições em contráríc ,
Brasília, 23 de novembro de 1972; 151° da Independência e 84° da República.
EMíLIU G. MEDICI
Antônio Delfim Netto
J. Araripe Macêelo
João

Pau~o

dos Reis Velloso

DECRETO N° 71.425 -

DE

23

DE NOVEMBRO DE

1972

Abre à Presidência da República, em favor da Agência Nacional, o crédito
especial de c-s ·,ns.ooo,OO, pala o fim que eepecifíca .

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Oonsttttnção. e da autorização contida no artigo 1 da.
Lei n'' 5.814, de 31 de outubro de 1972, decreta:
ç

Art. 10 Fica aberto à Presidência da República, em favor da Agência
Nacional, o crédito especial de Cr$ 475.000,00 (quatrocentos e setenta e
cinco mil cruzeiros), para atender despesas a seguir discriminadas:
Cr$ 1,00
11.00 - PRESID~NCIA DA REPúBLICA
11.10 - Agência Nacional
1110.0101.2012 - Divulgação dos Atos Governamentais
300.000
3.1.4.0 - Encargos Diversos
.
175.000
3.1.5. O - Despesas de Exercícios Anteriores
.
TOTAL

.

475.000

Art. 2° Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão
de anulação parcial de dotação orçamentária consignada. no vigente Orçamento ao subanexo 11. 00, a saber:
crs 1,00
11. 00 - PRESID~NCIA DA REPúBLICA
11.10 - Agência Nacional
!'rojete -- 1110.0101.1012
4.1.3.0 - Equipamentos e Instalações
475.000
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Art. 3° Este Decreto entrará em
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 23 de

República.

vigor na data de sua publicação,

novembro de 1972; 1510

da Independência e 84° da

EMíLIO G. MÉDICI

Antônio Delfim Netto
João Paulo dos Reis Velloso
João Leitão de Abreu

DECRETO N° 71.426 -

DE

23

DE NOVEMBRO DE

1972

Abre à Presidência da República, em favor do Conselho de Segurança Nacional, o crédito suplementar de Cr$ 80.000,00, para reforço de dotação
consignada no vigente Orçamento.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item lU, da Constituição; e da autorização contida no artigo ô'" da
Lei ns 5.754, de 3 de dezembro de 1971, decreta:
Art. 1° Fica aberto à Presidência da República, em favor do Conselho
de Segurança Nacional, o crédito suplementar no valor de Cr$ 80.000,00 toítenta mil cruzeiros i , para reforço de dotação orçamentária consignada ao
subanexo 11.00. a saber:
Cr$
11.00 -

11.04 1104.0804.2004 3.1. 3.2 -

1,00

PRESIDl!:NCIA DA REPÚBLICA

Conselho de Segurança Nacional
Supervisão e Coordenação Relacionada à
Segurança Nacional
Outros Serviços de Terceiros

ao. 000

Art. 2° Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão de
anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigente Orçamento ao subanexc 11.00, a saber:

crs
11. 00 -

11.04 -

1,00

PRESIDl!:NCIA DA REPÚBLICA

Conselho de Segurança Nacional

Projeto -- 1104.0804.1005

4.1. 4. O Atividade 3.1.4.0 -

Material Permanente .............•.......
1104.0804.2004
Encargos Diversos ..................•....•
TOTAL

Art. 3° Este Decreto entrará em
revogadas as disposições em contrário.

50.000
30.000

-80.000

vigor na data de sua publicação,

Brasília, 23 de novembro de 1972; 151° da Independência e 84° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio Delfim Netto
João Paulo dos Reis venoso
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DE

EXECUTIVO

23

DE NOVEMBRO DE
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1972

Abre ao Ministério dos Transportes, em favor da Secretaria-Geral -:- Entidades Supervisionadas, o crédito suplementar de Cr$ 121. 700. 000,00.
para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artig? 81, item lII, da Constituição, e da autorização contida no artigo 6°, da
LeI n'' 5.754, de 3 de dezembro de 1971, decreta:
Art. 10 Fica aberto ao Ministério dos Transportes, em favor da Se-retarla-Geral - Entidades Supervisionadas, o crédito suplementar no valor
de Cr$ 121. 700.000,00 (cento e vinte e um milhões e setecentos mil cr .zetros) , para reforço de dotações orçamentárias consignadas ao subaoexc
27.00. a saber:

crs
27,00 -

MINISTl!:RIO DOS TRANSPORTES

27.03 -

Secretaria-Geral - Entidades Supervisionadas
Projetos a cargo do Departamento Nacional de Portos e Vias Navegáveis (Taxa
de Melhoramento de Portos)
Entidades Federais
Vinculações TributárIas

2703.1608.1012 -

4.3.7.1 03 -

1,00

121. '100.000

Art. 2° Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão
.de excesso de arrecadação da Taxa de Melhoramento de Portos, conforme
.deftnído no § 3°, do artigo 43, da Lei n" 4.320, de 17 de março de 191)4.
Art. 3° O presente crédito, no orçamento próprio do Departamento
Nacional de Portos e Vias Navegáveis obedecerá à seguinte programação:

crs
67.00 67.05 '6705.1608.1025 6705.1608.1027 -

MINISTl!:RIO

DOS

Entidades Supervisionadas
Departamento Nacional de Portos e VIas
Navegáveis
Estudos e projetos de Portos
.
Transferência da Taxa de Melhoramento
de Portos às Administrações Portuartas
(Lei n''

3.421-58)

.

Dragagens para Acesso Marítimo
.
:6705.1608.1030 - Instalações e Terminais Especialízadoe noe
Portos de Belém, Muctmpe, Recife, Santos, Paranaguá, Imbttuba, Rio Grande, Antonina, Itaqui, Foz do Iguaçu e Luiz Corrêa
.
6705.1608.1031 - Construção de Cais e Obras de Proteção .'
6705.1608.103.2 - Equipamento Portuário
.
-6705.1608.1033 - Execução de Obras e Instalações Complementares
_
6705.1608.1029 -

TOTAL

1,00

TRANSPORTES

2.440.000

48.080.000
13.300.000

8.300,000
42.150,000
5.280.000
1.550.IJOO

121. 700.000
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Art. 4° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as dísposrçôes em contrário.
Brasília, 23 de novembro de 1972; 1510 da Independência e 34" da
República.
EMíLIO G. MÉDICI

Antõnto Delfim Netto
M ária David A ndreazza
Joâo Paulo dos Reis Velloso

DECRETO N° 71.428

~ DE

23

DE NOVEMBRO DE

1972

Abre ao Ministério da Justiça, em favor de diversas unidades orçamentárias, o crédito suplementar de Cr$ 493.100,00 para reforço de tiataçóes
consignadas no vigente Orçamento.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e da autorização contida no artigo 6", da
Lei n- 5.754, de 3 de dezembro de 1971, decreta:
Art. 1° Fica aberto ao Ministério da Justiça, em favor de diversas
unidades orçamentárias, o crédito suplementar no valor de Cr$ 493.100,00,
(quatrocentos e noventa e três mil e cem cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias consignadas ao subanexo 20.00, a saber:
Cr$ 1,00
20.00
20.03
2003.0107.2004
3.1.2.0

-

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA

Inspetoria Geral de Finanças
Coordenação e Controle Financeiro
Material de Consumo

.

16.2CO·

.

8.800

2004.0104.2005 3.1. 3.2 20.05 -

Defesa dos Interesses da Uniâo em Juizo
Outros Serviços de Terceiros
.
Procuradoria Geral da Justiça Militar

178.100·

2005.0104.2006 -

Defesa aos Interesses da União
Justiça Militar
Outros Serviços de Terceiros

3.1. 3.2 20.04 -

3.1.3.2 20.10 2010.0812.2011 3.1.3.2 20.15 2015.0101.2018 3.1.2. Ú

-

3. 1. 3.2 -

Outros Serviços de Terceiros
Ministério Público da Uniâo

junto à
_~

.

180.000

Conselho Nacional de Trânsito
Coordenação, Dívulgaçào e Fiscalização do
Sistema Nacional de Trânsito
Outros Serviços de Terceiros

.

70000

Departamento de Justiça
Estudo da Organização Política, da Cidadania e Garantias Constitucionais
Material de

Consumo

Outros Serviços de Terceiros
TOTAL

.

2~000

.

20 000
493.100
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Art. 3° Os recursos necessários à exec.ução de.ste Decreto decorrerão
de anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigente Orçamento ao subanexo 20.00, a saber:
1,00
20.00 - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
20.02 - Secretaria Geral
Atividade - 2002.0108.2003
60.000
3. 1. 3.2 - OU LNS Serviços de Terceiros
.
3BS.100
3.1.4.0 - Encargos Diversos
.
20.03 - Inspetoria Geral de Finanças
Atividade - 2003.0107.2004
25.000
3.1.3. 1 - Remuneração de Serviços Pessoais
.
20.15 - Departamento de Justiça
Atividade - 2015.0101.2018
20.000
3.1.4.0 - Encargos Diversos
.
20 000
4.1.3.0 - Equipamentos e Instalações
.

c-s

TOTAL

- - 493.100
-............ . .. ........... ... .
----

Art. 3° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 23 de novembro de 1972; 151° da Independência e 84<; da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI
Alfredo Buzaid
António Delfim Netto ..
João Paulo dos Reis Velloso
DECRETO

N.O 71.429 - DE 24 DE
NOVEMBRO DE 1972

Autoriza o funcionamento tia Faculdade de Ciências Contábeis e Administrativas, com os Cursos de
Ciências Contábeis e Adrnisus'racão
de Empresas, em São Pauui, mantida pela Instituição Bducacioruü de
São Miguel Paulista.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere O artigo 81, item IH, da Constituição, de
acordo com o artigo 47 da Lei número 5.540, de 28 de novembro de
1968, alterado pelo Decreto-lei número 842, de 9 de setembro dto 1969 e
tendo em vista o que consta do ProDECRETO N.? 71.430 -

cesso número
206.537, de 1972, do
Ministério
da Educação e Cultura,
decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado :3 funcionamento da Faculdade de Ciências
Contábeis e Administração te Empresas, mantida pela Instituição Educacional SãD Miguel Paulista, com sede
na cidade de São Paulo, Estado de
São Paulo.
Art. 29 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as dísposíçôes em contrário.
Brastlia, 24 de novembro de 1972;
151.° da Independência e 81.° da
República.
EMíLIO G. MÉDICI

Jarbas G. passarinho

DE 24 DE NOVEMBRO DE 1972

AMe aos Ministerws do Planejamento e Coordenação Geral e Relações
Exteriores o credito suplementar de Cr$ 2.540.900,00. para reforço de
dotações consignadas no vigente Orçamento.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item HI, da Constituição, e da autorização contida no artigo
6.°, da Lei n.« 5.754, de 3 de dezembro de 1971, decreta:
Art. 1.0 Fica aberto aos Ministérios, do Planejamento e Coordenação
Geral e Relações Exteriores o crédito suplementar no valor de
.

ATOS DO PODER ExECUTIVO

Cr$ 2.540.900,00 (dois milhões, quinhentos e quarenta mil e novecentos cruzeirosj , para reforço de dotações orçamentárias consignadas aos subanexos
23.00 e 24.00, a saber:
Cr$ 1,00
23.00 -

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO
COORDENAÇãO GERAL

23.07 -

Coordenação do Desenvolvimento de Brasilía (CODEBRAS)

2307.0101.2015 3.1.1.1 02 24.00 -

2400.1301.1002 4.2.1.0 2400.1304.2004 3.1.1.1 02 -

Direção e Coordenação
Pessoal Civil
Despesas Variáveis . .
MINISTERIO DAS
EXTERIORES

E

610.400

.

RELAÇõES

Aquisição e Construção
Exterior
Aquisição de Imóveis

de

Imóveis

Execução da Política Exterior
Pessoal Civil
Despesas Variáveis • .

no
.

760.500

.

1.170.000
2.540.900

Total •

Art. 2.° Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão
de anulação de dotações orçamentárias consignadas no vigente Orçamento
aos subanexos 17.00 e 24.00, a saber:
crs 1,00
17.00 - MINISTl';:RIO DA FAZENDA
17.17 - Secretaria da Receita Federal (órgãos da
Administração Geral)
Atividade 3.1.1.1 01 24.00 -

Projeto 4.1.1.0 -

1717.0101.2023
Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas

.

610.400

.

1.930.500

MINISTl';:RIO DAS RELAÇÕES
EXTERIORES

2400.1301.1002
Obras Públicas
Total

2.540.900

Art. 3.° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
'revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 24 de novembro de 1972; 151.0 da Independência e 84.0 da
República.
EMÍLIO

G. MÉDICI

Mário Gibson Barboza
Antônio Delfim Netto
João Paulo dos Reis Velloso

AIl'OS

DO PODER ExECUTIVO

DECRETO N." 71.431 -

DE

24

DE NOVEMBRO DE

1972

Abre ao Mimsterio das Mmas e Energia, em favor do Departamento Nacional da produção tamerai. o crédito suplementar de Cr$ 620.000,00,
para retorço de dotações consignadas no vigente Orçamento.

o Presidente da República usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item IH, da Constituição e da autorização contida no artigo
6.", da Lei n.? 5.754, de 3 de dezembro de 1971, decreta:
Art. 1." Fica aberto ao Ministério das Minas e Energia, em favor do
Departamento Nacional da Produção Minera] o crédito suplementar no valor de Ora 620.000,00 (seiscentos e vinte mil cruzeiros). para reforço de
dotaçóes orçamentárias consignadas no vigente Orçamento ao subanexo
22.00, a saber:

Cr$ 1,00
22.00 -

MINIST",RIO DAS MINAS E ENERGIA

22.09 -

Departamento Nacional da Produção
Mineral
2209.1401.2017 - Coordenação da Política Nacional de Recursos Minerais
3.1.2.0 - Material de Consumo
.
3.1.5. O - Despesas de Exercícios Anteriores . .
.
Total

.

260.000
360.00a
620.000

Art. 2." Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão
de anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigente Orça-

mento ao subanexo 22.00, a saber:
Cr$ 1,00

22.00 22.09 -

MINIST~RIO

DAS MINAS E ENERGIA
Departamento Nacional da Produção
Mineral

Atividade - 2209.1401.2017
4.1.3.0 - Equipamentos e Instalações
4.1.4.0 - Mater.íal Permanente
Total

.
.

500.000

.

620.000

120.000

Art. 3." Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as dlsposrções em contrário.
Brasílía, 24 de novembro
República.
EMÍLIO

de

1972; 151." da Independência e 84." da

G. MÉDICI

Antônio Delfim Netto
Antonio Dias Leite Júnior
João Paulo dos Reis Velloso
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71.432 -

DE

EXECUTIVO

24

DE NOVEMBRO DE

1972

Abre à Justiça Mtlztar em toror do Superior Tribunal Militar e Auditorias
da Justiça Militar o crédito suplementar de Cr$ 370.200,00 para reforço

ee uozcçoes coneurnaaoe no vigente Orçamento.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item III, da Constituição, e da autorização contida no artigo
c
6. , da Lei n.s 5.754, de 3 de dezembro de 1971, decreta:
Art. 1.0 Fica aberto à Justiça Militar, em favor do Superior Tribunal
Militar e Auditorias da Justiça Militar, o crédito suplementar no valor de
Cr$ 370.200,00 (trezentos e setenta mil e duzentos cruzeiros), para reforço
de dotações orçamentárias consignadas ao subanexo 06.00, a saber:
Cr$ 1,00
06.00 -

JUSTIÇA MILITAR

06.01 -

Superior Tribunal Militar

0601.0106.2001 3.1. 3.2 06.02 U602.0106.2003 .3.1.1.1 01 -

Processamento de Causas no Superior Tribunal Militar
Outros Serviços de Terceiros
.

58.000

Auditorias da Justiça Militar
Processamento de Causas nas Auditorias da
Justiça Militar
Pessoal Civil
Vencimentos -e Vantagens Fixas

.

78.500

Despesas Variáveis . .

.

93.400

:3.1. 3.2 3.1.5.0 -

Outros Serviços de Terceiros
Despesas de Exercícios Anteriores

.
.

110.000

3.2.3.3 -

Salário-Família

.

2.300

02 -

Total

28.000

370.200

Art. 2.° Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão
de anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigente Orçamento aos subanexos 06.00 e 28.00, a saber:

o-s
06.00 -

06.01 Atividade 3.1.5.0 -

1,00

JUSTIÇA MILITAR

Superior Tribunal Militar
0601.0106.2001
Despesas de Exercicios Anteriores

.

130.000

.

3.000

0602.0106.2003
Material de Consumo

.

5.400

3. 1.4. O -

Encargos Di versos . .

.

900

3.2.7.6 -

Pessoas

.

35.000

4.1.3.0 -

Equipamentos e Instalações

.

3.300

3.2.7.6 06.02 Atividade 3.1.2.0 -

Pessoas.
.
Auditorias da Justiça Militar
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4.1.4.0 -

18.400

Mat.ertal Permanente

Atividade 3.2.3.1 3.2.3.3 -

0602.0307.2004
Inativos

.

24.600

Salário-família . .

.

4.500

28.00 - ENCARGOS GERAIS DA UNIÃO
28.02 - Recursos sob Supervisão do Ministério do
Planejamento e Coordenação Geral
Atividade - 2802.1800.2003
3.2.6. O-Reserva de Contingência

145.100
370.200

Total .

Art. 3.° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 24 de novembro de
República.
EMÍLIO

1972; 151.° da Independência e 84.° da

G. MÉDICI

Alfredo Buzaid
Antônio Delfim Netto
João Paulo dos Reis venoso

DECRETO

N.O

71.433 -

DE

24

DE NOVEMBRO DE

1972

Abre ao Ministério da Iruiüstria e do Comércio o crédito suplementar de
Cr$ 183.000,00, para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item IH, da Constituição, e da autorização contida no artigo
6.°, da Lei n.v 5,754, de 3 de dezembro de 1971. decreta:
Arü. L° Fica aberto ao Ministério da Indústria e do Comércio, em favor de Diversas Unidades, o crédito suplementar de Cr$ 183.000,00 (cento
e oitenta e três mil cn..cetros), para reforço de dotações orçamentárias consrgnadas ao subanexo 18.00, a saber:
Cr$ 1,00
18.00 -

MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA E DO
COMÉRCIO

18.01 -

Gabinete do Ministro

1801.1212.2007 :3 .1. 3.1 -

3.1.3.2 -

Promoção e Orientação do Desenvolvimento
Industrial
Remuneração de Serviços Pessoais
Outros Serviços de Terceiros

.
.

70.000
70.000
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1801.1212.2008 -

Coordenação da Política Siderúrgica

4.1.3.0
18.04 18U4.0107.2011 4.1.3.0 -

Equipamentos e Instalações
,_
Inspetoria Geral de Finanças
Coordenação e Controle Financeiro
Equipamentos e Instalações

.

15.000

.

28.000

Total . .

.

183.000

Art. 2.° Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão
ua anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigente Orçamento ao subanexo 18,00, a saber:
Cr$ 1,00
18.00 - MINISTÉRIO DA INDúSTRIA E DO
COMÉRCIO
18.01 Atividade -

3. 1. 4. O Atívídade -

3.1.4.0 18.04 Atividade -

Gabinete do Ministro
1801.1212.2007

Encargos Di versos

140.000

1801.1212.2008

Encargos Diversos
Inspetoria Geral de Finanças

15.000

.

9.000
9.000
10.000

1804.0107.2011

3.1.2.0 -

Material de Consumo

:301.3.2 -

Outros Serviços de Terceiros
Material Permanente

4.1.4.0 -

.

Total

,

"

,

.
,.
.

183.000
Art. 3. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrario.
0

Brasília, 24 de novembro de

tcepúbnca.

EMÍLIO

1972; 151.0 da Independência e 84.0 da

G. MÉDICI

Antbnio Delfim Netto
Marcus Vinicius Pratini de Moraes
João Paulo dos Reis Velloso

DECRETO N." 71.434 -

DE

24

DE NOVEMBRQ DE

1972

Aore a .nceuça do Traosunc em lavor do Tribunal Regional do Trabalho da
õ." Reçuio o crédito' suplementar de Cr$ 40,000,00 para reforço de dotaçdo consunuuia no vigente Orçamento.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item lU, da Constituição, e da autorização contida no artigo
6.'" da Lei n." 5.754, de 3 de dezembro de 1971, decreta;
Art. 1.0 Fica aberto a Justiça do Trabalho, em favor do Tribunal Regional do 'I'rabalho da 6." Região, o crédito suplementar no valor de Cr$

Acos
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40.000,00 (quarenta mil cruzeiros), para reforço de dotação orçamentária
consignada ao subanexo 08.000. a saber:

c-s
08.00 -

JUSTIÇA DO TRABALHO

08.07 -

Tribunal Regional do Trabalho da 6.a Região

Processamento de Causas Trabalhistas em
Alagoas, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte
3.1.2.0- Material de Consumo
.

1,00

0807.0106.2014 -

40.000

Art. 2.° Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão
de anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigente Orçamento ao subanexc 08.00, a saber:
Cr$ 1,00
08.00 -

JUSTIÇA DO TRABALHO

08.07 Projeto -

Tribunal Regional do Trabalho da 6.a Região
0807.0106.1020

4.2.1.0 -

Aquisição de Imóveis

Atividade 3.1.5.0 3.2.7.6 -

,

.

20.000

.
.

10.500

0807.0106.2014
Despesas de Exercícios Anteriores
Pessoas
Tot,al . .

9.500
40.000

Art. 3.° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 24 de novembro de
República.
EMíLIO

G.

nureao

Buzaid

1972; 151.° da Independência e 84.° da

MÉDICI

Antõmo Del/zm Netto
João Paulo dos Reis venoso

DECRETO

N.O

71.435 -

DE

24

DE NOVEMBRO DE

1972

Abre à rresutencui da República, em lavor do Gabinete da Presidência, o
credito suplementar de Cr$ 1.699.000,00, para retorço de dotações consignadas no vigente Orçamento.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item IIl, da Constituição, e da autorrzaçãc ccntlda no artigo
6.", da Lei n.v 5.754, de 3 de dezembro de 1971, decreta:
Art. 1." Fica aberto à Presidência da República, em favor do Gabinete
da Presidência, o crédito suplementar no valor de Cr$ 1.699.000,00 (um mi-

200
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Ihão, seiscentos e noventa e nove mil cruzeiros), para reforço de dotações
orçamentárías consignadas ao subanexo 11.00, a saber;

c-s
11.00 -

PRE8ID1!:NCIA DA REPÚBLICA

11.01 -

Gabinete da Presidência

1101.0104.1001 -

1,00

Reequípamento do Gabinete da Presidência
da República

4.1.4.0 -

Material Permanente

1101.0104.1002 -

.

540.000

.

99.000

Ampliação e Reforma dos Palácios
Presidenciais

4.1.1.0 -

Obras Públicas

1101.0104.2001 -

Assessoria Presidencial

3.1.3.2 -

Outros Serviços de Terceiros .,

.

860.000

3.1.4.0 -

Encargos Diversos

.

200.000

Total .

1.699.000

Art. 2.° Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão
de anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigente Orçamento ao subanexo 11.00, a saber:
Cr$ 1,00

11.00 -11.01 -Projeto -4.1. 3. O -Projeto --

PRESID~NCIA DA

REPÚBLICA
Gabinete da Presidência
1101.0104.1001
Equipamentos e Instalações
1101.0104.1003

3.1. 3.2 -- Outros Serviços de Terceiros . .

.

300.000

.

1.399.000

Total .
1.699.000
Art. 3.° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 24 de novembro de 1972; 151.° da Independência e 84.° da
República.
EMÍLIO

G.

MEDICI

Antônio Delfim Netto
João Paulo dos Reis Velloso
João Leitão de Abreu

DECRETO N." 71.436 --

DE

24

DE NOVEMBRO DE

1972

Rettnca a totaçâo dos cargos de Procurador da Repú,blica, do Quadro do
Iâínssterio Público Federal, de que trata o Decreto ns 69.260, de 22 de
setembro de 1971.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item IH, da Constituição, e tendo em vista o disposto no artigo
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1.°, parágrafo único, da Lei número 5.639, de 5 de dezembro de 1970, decreta:
.
Art. 1.° A lotação dos cargos de Procurador da República, do Quadro
do Mmtstérto Publico Federal, de que trata o artigo 2.°, do Decreto número
68.330, de 9 de março de 1971, fica retificada para a seguinte:
F

•

I

Categorias

órgãos e Localidades

I
- - - - - - - - - - - 1 Total
a
L"
2.
3."
1

I

Procuradoria-Geral e gubprocuradoria-Geral da República
.
Procuradoria da República no Distrito Federal
.
Procuradoria da República nos Estados de:
São Paulo
················
Guanabara
.
Minas Gerais .. .
.
Rio Grande do Sul
Bahia
.
Pernambuco
.
Paraná
.
Ceará
.
Rio de Janeiro
.
Alagoas
.
Amazonas
.
Espírito Santo
.
Goiás
.
Maranhão
.
Mato Grosso
.
Pará
.
Paraíba
.
Piauí
.
Rio Grande do Norte
.
Santa Catarina
.
Sergipe
.
Acre
.

Total

21
2
11
11
3
3
1

1
2

I
I
I

I
1

I
I
I

I

I
I
I
I

I

1

I

2

1

I

5

6

2

2

6

2
2
4
4
2
2
2

2
4
4
3
3
2
2
1
1

I

1

I

1

I
I
I

1
1
1

I

1

I
I

1
1

I

I
I
I
I

58

1

I

I

1

1
1

1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

32

II
I

1

I
I

6

19
15
11
11

6

I

6
6
4

\

4

II

2
2
2
2

I
I

I

I

I
I
I
I
I
I

2
2
2
2
2
2
2

2
1

I

46

41

145

I
Art. 2.° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 24 de novembro de 1972; 151.° da Independência e 84.0 da
República.
EMíLIO

G. MÉDICI

Alfredo Buzaid

DECRETO N.O 71.437 -

DE 24 DE NOVEMBRO DE 1972

AprOva tabela cuscrtmmatuui de cargos em comissão e junções gratificadas
mtearantee do Quadro de Pessoal do Ministério das Minas e Energia, e
da outras -proouiêncuis,

O Presidente da República, usando da atrtbuíção que lhe confere o
artigo 81, itens IH e V, da Constituição, e tendo em vista o artigo 181, itens

252
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no
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r, II e IH, do Decreto-lei n" 200, de 25 de fevereiro de 1967, e o art. 11.
da LeI n." 3.780, de 12 de julho de 1960, decreta:
Art. 1.0 Fica aprovada, na forma do anexo, a tabela discriminativa

dos cargos em comissão e funções gratificadas integrantes do Quadro de
Pessoal - Parte Permanente - do Ministério das Minas e Energia, resulrante da adaptação do Conselho Nacional do Petróleo à estrutura prevista
no lJetret-o n.s vu. 750, de 23 de junho de 1972, e no Regimento Interno aprovado pela Portaria n.e 800, de 26 de setembro de 1972, do Ministro de EStado das MUlas e Energia.

Art. 2." As transformações e reclassificações de que trata o presente
decreto, e constantes do Anexo, somente se e.tetivarão com a publicação dos
respectivos atos de provimento, posse e exercício em Brasília, mantido até
entao o preencmmento dos cargos em comissão e funções gratificadas da
snuaçao anterior a tabela ora apresentada, ressalvados os casos que excepcionaimente, a crrtérío do Ministro de Estado, mediante portaria, devam
ser manucos tora de Brasília.
Paragraro umco , Ficarão extintos os cargos em comissão e funções grattricacas constantes da tabela anterior, a part-ir da data a ser fixada, memame portaria muustertar, para a conclusão do processo de transterêncía
do Conselho Nacronat do Petróleo para a Capital Federal.
Art. 3.° As despesas decorrentes do dísposto neste Decreto serão atendiuas pelos recursos orçamentários e próprios do Conselho Nacional do
Petroíeo.
Art. 4.° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revoganas as dísposiçóes em contrário.
Brasüía, 24 de novembro

República.

de 1972; 151.° da Independência e 84.° da

EMÍLIO G. MÉDICI

Antonio Dias Leite Junior

Os anexos mencionados
27-11-72.

no

art.

DECRETO N° 71.438 NOVEMBRO DE

DE 27 DE
1972

Autoriza o funcionamento dos Cursos
de Pedagogia, Letras e Esttódos Sociais da Faculdade de FilOSOfia, Caéncías e Letras "Geraldo Rezende"
- Suzana - SP.

o Pr-esidente da República usando
das atríbuíçôes que lhe confere o artigo 81, ítem IH, da Constituição, de
acordo com o artigo 47, da Lei n'' 5.540,
de 28 de novembro de 1958, alterado
pelo Decreto-lei n'' 842, de 9 de serembro de 1969, e tendo em ViSN o que
consta do Processo n- 265.557-72. 10
Ministério da Educação e CUltura, decreta:

1"

foram

publicados no D.a. de

Art. 1° Fica autorizado o tuncronamenta dos Cursos de Pedagogia, Letras
e Estudos Sociais da Faculdade de FiIcsona, Ciências e Letras "Geraldo Rezende", mantida pela Assocíaçào de
Educação e Cultura "Professor Geraldo Rezende", com sede na cidade de
Suzana, Estado de São Paulo.
Art. 2° Este Decreto entrara em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.
Brasília, 27 de novembro de 1972~
151° da Independência e 84" da

República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Jarbas G. Passarinho
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DECRETO N." 71.439 -

DE 27 DE

NOVEMBRO DE 1972

°

Autoriza
funcionamento dos CU!?OI!
de Licenciatura de 1° grau em Ciéncias e Licenciatura de 1Q e 2Q graus
de Estudos sociais na Faculdade de
Filosofia, Ciências e. ~e~~as "Pro_
teseor José Augusto Vzezra .

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe co-rre-e o ar
tigo 81, item UI, da const~tu~çã?, de
acordo com o artigo 47, da Lei numero 5.540, de 28 de novembro de 1968,
alterado pelo Decreto-lei n'' 842 de 9
de setembro de 1969 e tendo em vista
o que consta do Processa n'' GM/BSB
6.839-72. do Ministério da Educação e
Cultura, decreta:
Art , 1° Fica autorizado o fUnC10l1.<t~
mento dos Cursos de Licenciatura de
1° grau em Ciências e Lícenciatura de
10 e 2° graus de Estudos SOCELÍS na Faculdade de Filosofia, Ciências e T-etrae
"Professor José Augusto Vi.p,ira", mantida pela Fundação gducacional
Sul Mineira, com sede na cidade de
Machado. Estado de Minas Gerais.
Art. 2° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação. revogadas as disposições em conta árfo .
Brasília, 27 de novembro
151° da Independência e
República.
EMÍLIO G. MtDICI
Jarbas G. passarinho

de 1972;
84" da

DECRETO N° 71. 440 - DE 27
NOVEMBRO DE 1972

DE

Autoriza o funcionamento da Fcciüdade de Administração e Finanças
de Machado, Estado de Minas Gerais.
o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item II!, da Constituição. de
acordo com o artigo 47, da t.et número 5.540, de 28 de novembro de 1968,
alterada pelo Decreto-lei n'' 1)42. de 9
de setembro de 1969, e tendo em vista
o que consta do Processo n'' 2ÔS.656-72
do Ministério da Educação e Cultura,
decreta:
Art. 1° Fica autorizado o Juncíonamenta da Faculdade de Administração

e Finanças de Machado, com o Curso
de Contador mantida pela Fundação
Educacional Sul Mineira, com sede na
cidade de Machado, Estado de Minas
G!.-::ais.
Art. 2° Este Decreto entrará em VIgor na data de sua publícaçâo. revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 27 de novembro de 1972;
151° da Independência e 84" da
República.
EMÍLIO

G. MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

DECRETO N.O 71.441 NOVEMBRO DE 1972

DE

27 DE

Autoriza o funcionamento do Curso
de Estudos -Sociais _ habilitaçtio
em Educação Moral e Cívica a ser"
ministrado na Faculdade de FilOSOfia, Ciências e Letras de Mogi
das cruzes.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o
artigo 81, item lII, da Constituição,
de acordo -om o artigo 47 da Lei
n'' 5.540, de 28 de novembro de
1968, alterado pelo Decreto-lei número 842, de 9 de setembro de !969
e tendo em vista o que consta do
Processo número 265.328-72 do V[jnistério da Educação e Cultura, deereta:
Art. L° Pica autorizado o funcionamento do Curso de Estudos 50ciais-habilitaçâo em Educação Moral
e Cívica, a ser ministrado na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras,
mantida pela Federação das Faculdades "Brás Cubas", com sede na
cidade de Mogi das Cruzes, Estado de
São Paulo.
Art. 2.° este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as -tlsposições em contrário.
Brasília, 27 de novembro de 1972;
151° da Independência e 84° da.
República.
EMÍLIO

G.

MÉDICI

Jarbas G. Passarinho
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DECRETO N° 71.442

DE

EXECUTIVO

27 DE

Motorista, código CT 0401.8. A

NOVEMBRO DE 1972

Torna sem efeito a inclusão de cargos da extinta Superintendência do
Plano de v.aorizaçao da Amazônia
no então Mmístério da Guerra, e
da outras providências.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere
o
artigo 81, rtem lU, da Constituição,
e tendo em vista o que consta do

Edmílson vlarcolino de Souza
Guilherme de Oliveira
Nélío Ferreira de Oliveira
Art. 29 Este Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Brasília, 21 de novembro de 1972;
da Independência e 84° da
República.
1510

Processo n. 20.797-72, do Departamento Administrativo do Pessoal Ci-

vil, decreta:
Art. 1.0 Fie'), sem efeito a Inclusão
dos seguintes
cargos e respectivos
ocupantes, orrundos da extinta Su-

EMÍLIO

G.

MÉDICI

Orlando Geisel
JOsé COsta Cavalcanti

per-intendência do Plano de Valorização da Amazônia
(SPVEA). no

DECRETO N." 71.443

de então Mín.stérto da Guerra, efetuada pelo Decreto D.O 60.429 de II
de março de ~ 967, publicado
no
Diário Oticuü do dia 13 seguinte:

Altera o Decreto n.v 70.769, de 27 de
junho de .1 \-in, que alterou o Decreto n." llfi.547, de 27 de outubro
de 1969, reiiticaao pelo
Decreto
n.v 66.285, ae 2 de março de 1970,
que aprovou o enquadramento do
pessoal beneticuuic pelo parágrafo
único do -xruoo 23 da Lei núme1'o
4.069, de 1.J de junho de ~ 962, t12
extinta Comissão do Vale do 8à o
Francisco, e dá outras providências.

Quadro de pessoal -

Parte Especíat,

Técnico de Contabilidade, código
2-1. 701.15.B

Maria Cletía dos Santos
Escriturário código AF-202. 8. A
José Raimundo Batista da Silva
Walmir de Oliveira e Silva
Henoch
Guimarães
de
Souza
Athayde Ne;:,o

NOVEMBRO DE

DE

27 DE

1972

Iãscreuerüe-Datüáçrato, código
AF.204.7

O Presidente da República, usando
da atr.buíçã., que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição, e
tendo em vista o disposto no artigo
56, da Lei '1. 3.780, de 12 de julho
de 1960, nos artigos 9.° e 43, da Lei
n.s 4.345, -íc 26 de junho de 1964.
p
o que consta do Process-, número
33.719, de J.969, do
Departamento
Admtnlstratí vc do Pessoal Civil, decreta:

Adilson Araújo de Souza Santos
Ruy Sérgio Melo Mendes
Sidney de Vasconcelos Queiroz
Armaeenisra.. cóaiçc AF.I02.10.B
Otacíliü Aratde dos Santos
Desenhista, código P .1001.16. C
Itamar Ribeiro de Magalhães e
Souza
Pintor, código A.105.8.A
Waldemar de Alcântara Freitas

Art. 1.° Ficam reclassificados, com
os seus ocupantes, a partir de 29 de
junho de 1964, por força do disposto
no artigo 9.". da Lei n.s 4.345, de 26
de .junho de 1964, no nível 20.A, 2
(dOIS) cargos de Engenheiro Agrônomo, código TC.I01.17.A; 1 (um)
cargo de Veterinário,
código TC1001. 17.A, e no nivel 21.A, 2 (dolsr
cargos de Médico, código TC.801.17.A.
constantes rta relação nominal anexa ao Decreto n." 70.769, de 27 de
junho de 1972.

Datilógrafo> código AF. 503.7. A

Argentino do Brasil Cartâgenes
Izabel 'I'hereza de Alencar
Francisco de Assis Pinto da Sil-

veira

BOmbeiro-Hidráulico,
A.1201.8.A

código

Nestor Carvalho da Silva

Art. 2.° 06 efeitos financeiros de-

corrent.es da aplicação do disposto

no

artigo 1. ~ deste Decreto vigoram
a partir de J.o de junho de 1964.

AIOOS

DO

PODER

Art. 3.° N:1 execução deste decreto,

apjícam-s; as disposições do Decreto
n,"

70.769,

ce

27 de junho de 1972.

Art. 4.° O crsposto neste Decreto
nâo homologa situações
funcionais
que, em virtude de sindicância
ou
inquérito adrmnístratívo, venham a
ser constderaoas nulas, ilegais
Ou
contrárias as normas administratlv.as
em vigor.
Art. 5.° A despesa com a execução
deste Decreto correrá à conta dos
recursos orcamentàrros próprios (ia
Bupermtenuêncía
do Vale do São
Francisco.
Art. 6.° Este Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrárro ,
Brasília, 27 de novembro de 1972;
151° da Independência e 84° da
República.
EMÍLIO

José

G.

CO!1t~

MÉDICI

Cavalcanti

DECRETO N° 71.444 - DE 27 DE
NOVEMBRO DE 1972
Aprol,'Bita, no Quadro de Pessoal do
Ministério da Agricultura, serviaores
em disponibilidade e dá outras providências.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição, e
tendo em vista que ao caso é de aplicar-se, por analogia, o disposto no artigo 99, § 2°, do Decreto-lei n" 200, de
25 de fevereiro de 1967, decreta:
Art. F Ficam aproveitados no cargo
de Técnico Rural, código P-205 .11. A.
do Quadro de Pessoal - Parte Permanente ~ do Ministério da Agricultura
os seguintes dísponíveís, mantido o regime jurídico dos mesmos:
a) Adalberto Cavalcante Porto, em
disponibilidade em igual cargo do ocadro de pessoal do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas, do
Ministério do Interior, em vaga decorrente da aposentadoria de José 'aubem de Mello;
b) 'I'íago Norberto ROdrigues,
PID
disponibilidade em igual cargo do
Quadro de Pessoal do -rerrttono Federal do Amapá, em vaga decorrente
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da aposentadoria de Affonso Ferreira
da Silva.
Art. 2'" O disposto neste ato não homologa situação que, em virtude de
sindicância, inquérito administrativa
ou revisão de enquadramento, venha
a ser considerada nula, ilegal ou' -ontrárta a normas administrativas vtgen-

tes ,

Art. 3° Os órgãos de pessoal do Departamento Nacional de Obras Contra
as Secas e do Território Federal do
Amapá remeterão ao do Ministérro da
Agricultura, no prazo de 30 <trúi't'ã)
dias, a contar da data de publicação
deste Decreto, os assentamentos Tuncionals dos servidores mencionados no
artigo 19 •
Art. 4Q Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação, cevogadas as disposições em contrário.
Brasília, 27 de novembro de 1972;
151° da Independência e 84" da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI
L. r. Cirne Lima
José Costa Cavalcanti

DECRETO N° 71.445
NOVEMBRO DE

-~ DE

27

DE

1972

Declara de utilidade pübl'ica, para
fins de desapropriação, o imóvel
que menczona, necessário ao .Ministério do Exército.

O Presidente da República, uaando da atribuição que lhe contere o
Artigo 81, item III, da Constibuiçâo,
decreta:
Art. 1° E' declarado de utilidade
pública, para fins de desapropriação,
de acordo com o Artigo 6°, combinado
com o Artigo 5°, alínea a do Decretolei n'' 3.365, de 21 de junho de 1941, o
imóvel constdtuído de terreno com
1.192 metros quadrados e respectivas benfeitorias, situado na rua Angelo Jose Vicente nv 5, Bairro Nova
Campinas, em Campinas
SP, de
prõpriedade do Sr. Afonso de Carvalho Teixeira e sua mulher.
Art. 2° O imóvel a que se refere
o artigo anterior destina-se ao Ministério do Exército.
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Art. 3° Fica o Mmlstêrio do Exército autorizado a promover li desapropriação em apreço, correndo as
respectivas despesas a conta aos recursos próprios daquele Mmtsteero .
Art. 4° O presente Decreto entraTá. em vigor na data de sua publica-

Art. 1° Ficam canceladas a autorização para funcionamento no Brasil
€

pany com sede em Nova Iorque, Estados Unidos da Amertca do Norte, a

partir da data da publicação, no Diâ~
da cerndáo oe
arquivamento, no órgão de Registro do
Comércio. dos atos referentes a mcorporação do patrtmômo üquicto ce sua
Representação no Brasil a I'he Home
Insurance Company. sua sucessora em
todos os direitos e ourtgaçóes ,
Art. 20 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revcgadas as dlsposlçôes em contrarie.
Brasília, 29 de novembro de 1972;
151 0
da Independência e 840 da
República.

çâo. revogadas as dísposiçoes em contrario.

rio Otícuü da União,

Brasília, 27 de novembro de 1972;
1510 da Independência e 84° da
República ,
EMíLIO G. MÉDICI
Orlando Geisel
DECRETO N° 71.446 NOVEMBRO DE

DE

1972

29

a respectiva Carta-Patente concedi-

das à Great Amertcan Insurnnce Com-

DE

Cancela outorucçôo para tu-icvmamento no Brasil da Great Amenca't"b
lnsurunce Company.

O Presidente da República, usando

EMíLIO G. MÉDICI

da atribuição que lhe confere o artigo

81, item IH, da Constttutção, decreta:
.DECRETO NIl 71.447 -

Marcus ViniclUS Pratini de Moraes
DE

30

DE

NOVEMBRO

DE

1972

Abre ao iVinistério do Trabalho e Previdência Social o crédito suplementar
de Cr$ 4.812.500,00, para reforço de dotações consignadas no vigente

Orçamento,

O Presidente da República, usando da atrlbulção que lhe confere o
artigo 81, item III, da Constituição, e da autorização contida no artigo
6°, d?:l,e~ n' 5.754, de 3 de dezembro de 1971, decreta:
Art. 10 Fica aberto ao Ministé-rio do Trabalho e Previdência SOCICL[ o
crédito suplementar no valor de Cr$ 4.812.500,00 (quatro milhões, oitocentos e doze mil e quinhentos cruzeiros), para reforço de dotações orcamencénee consignadas ao subanexo 26.00. a sabere
I.CO
26.00 - MINISTllRIO DO TRABALHO E PREVIDllNCIA SOCIAL
26.02 - Secretaria Geral
2602.0101.2006 - Coordenação de Pessoal
3 :l.1.1 - Pessoal Civil
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas
.
2.782AOO
'2602.0108.2003 - Coordenação e Planejamento Setorial
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas
.
36 200
:3.1. 2. O - Material de Consumo
..
50.000
26.04 - Inspetoria Geral de Finanças
2604.010'/.2009 - Coordenação e Controle Financeiro
3.1.1.1 - Pessoal Civil
.
05.000
02 - Despesas Variáveis
26.06 - Secretaria do Trabalho
2605.0301.2001 - Coordenação e Oríentaçãc da Política Sa-

o-s

tariaí

3.1.1.1 01 2506.0305.2004 -

Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Flxas
.
Coordenação e Fiscalização das Normas de
Proteção ao Trabalho e Atividades Sindi-

cais

162700

AIXQS
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3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - Vencimentos e Vantagens FIxas
.
2606.0305.2005 - Fixação e Acompanhamento da Política de
Mão-de-Obra
3.1.1.1 - Pessoal Civll
01 - Vencimentos e vantagens FIxas
.
2606.0305.2007 - Supervisão e Coordenação da Segurança e
Higiene do Trabalho
3.1.1.1 - Pessoal Civil
OI - Vencimentos e Vantagens Fixas
.
2606.0305.2008 - Julgamento dos Recursos Relacionados ao
Trabalho Marítimo
3.1.1.1 - Pessoal Civil
OI - Vencimentos e Vantagens FIxas
.
26.08 - Secretaria da Previdência Social
2608.0308.2002 - Supervisão e Fiscalização da Previdência
Social
:J.l.1.1 - Pessoal ctvn
01 - Vencimentos e Vantagens FIxas
.
2603:0308.2003 - Julgamento dos Recursos Relacionados à
Prevídêncía Social
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - Vencimentos e Vantagens FIxas
.
26.10 - Departamento de Admlnístraçâo
2610.0101.2013 - Coordenação e Execução dos aervtços Admínístraêívos
3.1.1.1 - PessoaJ Civil
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas .........•
26.11 - Centro de Documentação e Informática
2611.0301.2001 - Elaboração de Estatistica Relativa à Previdência e Assistência Social
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - Vencimentos e Vantagens FIxas .......•••

146.300

~4.600

17.400

'8.200

~99.ROO

224 80U

ei36.90U

268.:WU

TOTAL
4.812.500
Art. 2° Os recursos neceasárlos à execução deste Decreto decorrerão
de anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigente
Orçamento aos subanexos 26.00 e 28.00,·a saber:
!
crs 1,00
26.00 -

26.02 Atividade 3.1. 3.2 3.1.4.0 26.04 Atavldade 3.1.1.1 01 26.08 Atividade -

3.1.1.1 01 26.11 Atividade -

3.1.1.1 01 28.00 -

MINIST]jjRlO DO TRABALHO E PREVID1!:NCIA SOCIAL

Secretaria Gera!
2602.0108.2003
Outros Serviços de 'rcrcerros
Encargos Diversos
Inspetoria Geral de Finanças

,'
.

15.000
35.000

Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens FIxas ......•.••
Secretarta da Previdência Social

95.000

2604.0107.200a

2608.0302.2001

Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas ......•...
Centro de Documentação e Informática

~OO.OOO

2611.0301.2002

Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas
ENCARGOS GERAIS DA UNIAO

.

268.200

A'llDS
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Recursos Sob Supervisão do Ministério do

Planejamento e Coordenação Geral

AUvidade - 2802.1800.2003
3.2.6. O ~ Reserva de Contíngêncía .................•

4.199300
4.812 500

TOTAL

Art. 3° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revosnoee as disposições em contrário.
Brasília, 30 de novembro de 1972; 151.0 da

Independência e 84,0 da

República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Antonio Delfim Netto
Júlio Barata
João Paulo dos ReM Velloso

DECRETO N9 71.44'8 -

DE

1 DE DEZEMBRO DE 1972

Abre ao õâínistério da Eaucaçõa e Cultura o crédito suplementar dIZ Cr$ .•
58.601.200,00, para retorço ae dotações consignadas no vigente Orça-

mento.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constítuíçào, c da autorização contida no artigo ar, da.
Lei c.' 5. 7~h de 3 de deaembro tte 1971, decreta.
Art. 1'1 Fica aberto ao Mnnstértc da Educaçâq e Cultura o crédito suplementa.r no -aror de Crê 58.601 200,00 (cinqüenta e o.to 'mlhôes. seiscentos
e um mil e duzentos cruzeíros: , para reforço de dotações orçamentárias consignadas ao subanexo 15.00, B- saber:
crs 1,00
15.00 .- MINISTÉRIO Di\. EDUCAÇãO E CULTURA
15.1ô - Departamento do ASsuntos
Universitários
1518.O!:106.20D2 - Administraçâo e Manutenção do Ensino -zscora Superior de Agricultura de Lavras
3.1.1.] - Pessoal Civil
.
02 - Despesas Varíàveís • • ••••...•..••..•....•
328 100'
3.2.3.3 - Saíárro-Eamílía
.
~OO
255.800
3.2.5 O - Contrlbutçóes de Previdência Social
.
15.19 - Departamento de
Assuntos Universitários
_. Entícades Supervisionadas
1519.0307.2153
Atividade a Cargo da Federação das Escotas Pederale Isoladas do Estado da Guanabara
3.2.7.5 - Fundações Instrturdas pelo Poder Público
122.60~
04 - Inativos . .
.
1519.0307.2155 - Atividade a Cargo da Fundação Universidade Federa. de Ouro Preto
3.2.7.5 - Fundações Instttuídas pelo Poder Público
24.ôOO
04 - InatIvos.
.
.
1519.0307.2156 - Atividade a Cargx da Fundação Universidade Federal de Pelotas
3.2.7.5 - Fundações Instdtuidas pelo Poder Público
36.20G
u4 - Inativos .
.
.
151S.0::l07.215'1 - Atividade a Cargo da Fundação Universtdade Federal de Sergipe
;>.2.'; 5 - Fundações Instituídas pejo Poder Público
2.700
04 - Inativos.
.
.
1519.0307.215ts - Atividade a Cargo da Universidade Federal
..de Alagoas

Aa-os

3.2.7.2
04
06
1519.0307.2159

-
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Entidades Federais

Anatívos . .

.

Salárfo-Pamilia . .
.
Atívídade a Cargo da Universidade Federal
da Bahia
Entidades Federais

3.2.7.2 04 - - Inatcvcs . .
.
1519.0307.2160 - Atividade a Cargo da Universidade Federal
do Ceará
3.2.7.2 - Entidades Federais
04 - Inativos . .
.
06 - Salário-Família . .
.
1519.0307.2161 - Atividade a cargo da Universidade Federal
do Espirito Sant-o
3.2.7.2 - Entidades Federais
04 - Inativos . .
.
1519.0307.2162 - Attvtdade a Cargo da Universidade Federal
de Gcíás
3.2.7.2 - Entidades Pederaís
04 - Inativos . .
,
.
1519.0307.2164 - Atividade a Cargo da Universidade Federal
de Minas Gerais
3.2.7.2 - Entidades Federais
04 - Inativos . .
.
1519.0307.2165 - Atividade a Cargo da Universidade Federal
do Pará
3.2.7.2 - Entidades Federais
04 - Inativos . .
.
1519.0307.2167 - Atividade a Cargo da Universidade Federal
do Paraná
3.2.7.2 - Entidades Federais
04 - Inativos . .
.
05 -- Pensionistas . .
.
1519.0307.2169 - Atividade a Cargo da Universidade Federal
.; ia Rio Grande do Norte
3.2.7.2 - Entidades Federais
04 -- Inativos
'
.
1519.0307.2170 - Atividade 3. Cargo da Universidade Federal
do Rio Grande de Sul
3.2.7.2 - Entidades Federais
04 - Inativos . .
.
1519.0307.2171 - Atividade a Cargo da Universidade Federal
do Rio de Janeiro
3.2.7.2 - Entidades Federais
04 - Inativos . .
.
1519.0307.2172 - Atividade a Cargo da Universidade Federal
de Santa Catarína
3.2.7.2 - Entidades Pederaís
04 - Inativos . .
,
.
1519.0307.2173 - Atividade a Cargo da Universidade Federal
de Santa Maria
3.2.7.2 - Entidades Pederaís
04 - Inativos . .
.
.
1519.0307.2174 - Atividade á Cargo da Universidade Federal
Rural do Rio de Janeiro
3.2.7.2 - Entidades Federais
04 - Inativos . .
.
06 - Salário-Família.
.
.
1519.0307.2175 - Atividade a Cargo da Escola Paulista de Medicina
3.2.7.2 - Entidades Pederate
04 -- Inata vos . .
.
.
1519.0906.2102 - Atividade a Cargo da Federação das Escolas
Federais Isoladas do Estado da Guanabara

207.00ü
300

74.700

306.000
19.300

68.900

51:000

252.200

127.000

242.900
9.600

101.300

599.70G

1.051. 601}

95 900'

'20

ioo

20.600
6.300

105.300
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3.2.7.5 - Fundações Instituídas pelo Poder Público
01 - Pessoal . . .•.....•........................
07 - Contribuições de Previdência Social
.
1519.0906.2103 - Atividade a Cargo da Fundação Universida-

572.200

126.000

de do Amazonas
3.2.7.5
01
06
07
1519.0906.2104

-

3.2.7.5
01
07
1519.0906.21C5

-

3.2.7.5
Dl
06
1519.0906.2106

-

3.2.7.5
01
06
1519.0906.2107

Fundações Instituídas pelo Poder Público
Pessoal . . ..............•..................
Salário-Família
.•
.
Contribuições de Previdência Social
.
Atividade a Cargo da Fundação Universidade de Brasília
Fundações Instituídas pelo Poder Público
Pessoal . .
.
.
Contribuições de Previdência Social
.
Atividade a Cargo da Fundação Universidade do Maranhão
Fundações Instituídas pelo Poder Público
Pessoal . . .'
.
Salarío-Farnfüa . . ...•....................
Atividade a Cargo da Fundação Universidade do Rio Grande - RS
Fundações Instituídas pelo Poder Público
Pessoal . . .........••.....................

- Salárto-Família . . ......•.................
-·Atividade a Cargo da 'Fundação Universidade de Uberlândia
3.2.7.5 - Fundações Instituídas pelo Poder Público
O: - Pessoal. .
.
07 - Contribuições de Previdência Social
.
1519.0906.2108 -- Atividade a Cargo da Fundação Universidade Federal de Ouro Preto
3.2.7.5 - Fundações Instrtuídas pelo Poder Público
01 - Pessoal . .
.
07 -'- Contribuições de Previdência Social
.
1519.0906.2109 - Atividade a Cargo da Fundação Universidade Federal de Pelotas
3.2.7.5 - Fundações Jnstlbuídas pelo Poder Público
01 - Pessoal . . ............•....................
06 -~ Salário- Família . . •.......................
07 -- Ccntr lbuiçôes dr Previdência Social
.
1519.0906.2110 - Atividade a Cargo da Fundação Universidade Federal do Piauí
3.2.7.5 - Fundações Instftuidaa pelo Poder Público
01 -- PeSSOal . .
.
1519.0906.2111 - Atividade -t CB.TgO da Fundação Universidade Federal de Sergipe
3.2.7.5 - Fundações Instituídas pelo Poder Público
01 - Pessoal . .
.
06 - Salário-Família . .
.
07 - Contribuições de Previdência Social
.
1519.0906.2112 - Atividade a Cargo da Universidade Federal
de Alagoas
3.2.7.2 - Entidades Federais
01 - Pessoal . .
.
06 - Salário-Família . .
.
07 - Contribuições de Previdência Social
.
1519.0906.2113 - Atividade á Oargc da universidade Federal
da Bahia
3.2.7.2 - Entidades Federais
01 - Pessoal . .
.
06 - Salário-Família . .
.
1519.0906.2114 - Atividade a Cargo da Universidade Federal
do Ceará

729.700
1.800
186.800

2.235.800

903.900

850.000
9.100

235 700

100

190.100
74.ô i )ü

141.:;OCl

160.100

399,QOO
21.100

150.10J

317600

461.%0
2.ij:Ja

99.lCO

707. ·~CO
62.300

7.000

2.094.40J
575.500
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3.2.7.2
01
06
07
1519.0906.2115

_. Entidades Federais
Pessoal .
- Salário-Família . .
.
.
- Contribuições de Previdência Social
- Atividade a Cargo da Universidade Federal
do EspiritoSanto
3.2.7.2 - Entidades Federais
01 - Pessoal . '" ............•.................
06 - Salário-Família
.
07 - Contribuições de Previdência Social
.
1519.0906.2116 - Atividade a Cargo da Universidade Federal
de Goiás
3.2.7;2 - Entidades Federais
01 - Pessoal . . ....................•......•....
06 - Salárío-Famílla . .
.
07 - Contribuições de Previdência Social
.
1519.0906.2117 - Atividade a Cargo da Universidade Federal
Fluminense
3.2.7.2 - Entidades Federais
01 - Pessoal
...........•.....................
06 - Salário-Família
.
.
07 - Contribuições de Prevíâêncía Social .....•
1519.0906.2118 -- Atividade a Cargo da Universidade Federal
de Juiz de Fora
3.2.7.2 - Entidades Federais
01 - Pessoal . .
.
06 - Salário-Família . .
.
07 -- Contribuições C1e Previdência Social
.
1519.0906.2119 - Atividade a Cargo da Universidade Federal
de Minas Gerais
3. 2.7.2 - Entidades Federais
01 - Pessoal . . . .. . ........•••••.••...•....•..
06 - Salário-Família ...•.......................
07 - Contribuições de Previdência Social
1:31::. C906 2120 _. Atividade a Cargo da Universidade Federal
do Pará
3.2.7.2 - Entidades Federais
01 - Pessoal . . ........•........•.•..•.........
06 .- Salário-F'amília
.
07 -- Contribuições C0' Previdência Social
.
1519.0905.2121 - Atividade a Cargo da Universidade Federal
da Paraíba
3.2.7.2 - Entidades Federais
01 - Pessoal . .
.
.
06 - Salário-Família . .
.
07 - Contribuições ce Previdência Social
1519 0906.2122 - Atividade a Cargo da Universidade Federal
do Paraná
3 ..'2.7.2 .- Entidades Federais
01 - Pessoal . . .............................•..
06 - Balárfo-Famíha . .
..
1519.0906.2123 -- Atividade a Oargc da Universidade Federal
de Pernambuco
3.2.7.2 - Entidades Federais
01 - Pessoal
._
.
.
06 - Salário-Família . .
1519.0906.2124 - Atividade a Cargo da' Universidade Federal
do Rio Grande do Norte
3.2.7.2 - Entidades Federais
01 -- Pessoa1 . .
.
.
06 - Salário-Familta . ..
.
07 - Contribuições rtc Prevldêncía Social
~
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1. 591. SOO

247.200
464.900

596.700
51. 000
206,fi:jü

1.302.~OO

159.500
136. SOO

1.963.300
76.3UO
301.1110

512.400
73.1>10
54.700

3.499.61)0
131.000
193.800

1. 273.900
33.300
103.000

1.552.100
155.600
297.200

1. 710.000
313.900

3.066. :;00
354.580

1. 255.800
101. 100
148.500
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1519.0906.2125 3.2.7.2
01
06
07
1519.0906.2126

Atividade a Cargc da Universidade Federal
do Rio Grande do Sul
Entidades Fedr-rals
Pessoal . .
.
Salárío-Eamilia . ..,
.
Contribuições ue Previdência Social
.
Atividade a Ca r gc da Universidade Federal

-

3.473.400
225.400
205.6ÚO

do Rio de .janeíro
3.2.7.2 - Entíuades Federais
01 ~ Pessoal . .. .
, ..
1519.0906.2127 - Atividade '1, Car gr da Universidade Federal

3.721.100

de Santa Catarina
3.2.7.2 01 __
C7 1519.0906.2128 o

3. '2. 7.2
01
06
07
1519.0906.2129

--

3.2.7.2 -

01 06 07 --

1519.0906 2130 3.2.7.2
01
06
1519.0906.2131

-

3.2.7.2
01
06
07
15HI.0906.2175

'-

3.2.7.2
01
07
1519.0906.2177

---

3.2.7.5
O':'
07
1519.0906.2178

-

3.2.7.5
01
07
1519.0906.2179

-

3.2.7.5
01
07
15.23

-

Entidades Pederais
Pessoal .
.
.
Contribuições ce Previdência Social
Atividade a Cargo da Universidade Federal
de Santa Maria
Entidades Federais
Pessoal . .
'.' ..
Salário-Famflla . .
.
Contribuições (JE; Previdência Social
.
Atividade a Cargo da Universidade Federal
Rural de Pernambuco
Entidades Federais
Pessoal . " ........•............•........
Salário-Família
.
Contribuições de Previdência Social
.
Atividade a Oargc da Universidade Federal
Rural do Rio de Janeiro
Entidades Pedcraís
Pessoal . ,
.
Salário-Família . .
.
Atividade a Cargc da Escola Paulista de
Medicina
Entidades Federais
Pessoal . .
.
Salárto-Famílía . ..
.
Contríbuíçõea de Previdência Social
.
Atividade a Oargc da Escola Superior de
Agricultura de Mossoró
Entidades Federais
Pessoal . .
.
Contribuições de. Previdência Social
.
Atividade a Cargo da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso
Fundações Instlt uídas pelo Poder Público
Pessoal . .
.
Contribuições ce. Previdência Social
.
Atividade a Cargo da Fundação Universidade Federal de São Carlos
Fundações Inst.ítuídas pelo Poder Público
Pessoal . .
.
Contribuições G:' Previdência Social
.
Atividade a CUl'gC da Fundação Universidade Federal de Viçosa
Fundações Instituídas pelo Poder Público
Pessoal
..........•...........••..•.......
Oontribuições ue Previdência Social
Depa:!.·tamento de Ensino Médio

1.522 9·]0
5U3.3VO

1.167.700
109.600
321.7QO

365,1'100
484."WO
61. 000

542.900
73.900

1. 062.800
72.300
78.000

130.500
61.400

447.:>00
158.BCO

244.2CO
267.100

69C·.4:)0
279.000
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1523.0905.1041 -- Eteequ;pamento E' Modernização de Estabelecimentos de Ensino Técnico -- Convênio
BIRD
4.3.4.0 - Auxilio pará, Ea1.lipamentos e Instalações.
4.3.5. O - Auxílio para Materíal Permanente
.

Total •.......•.....••.•......•.•.....•••••••

4.672.800
373.2CO
5~

.601.2(:0

Art. 2° Os recursos necessários a execução deste Decreto decorrerao ce
anulação parcial de dotações orçamen tárias consignadas no vigente o-camenta ao subanexc 15.00 e 28.00, a saber:
Cr$ 1,00
15.00 - MINISTÉRl0 DA EDUCAÇãO E CULTURA
15.18 - Departamento de. Assuntos Universitários
Atlvídade - "518.0906.2092
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas ..••...•..
49.600
3.1.3.1 -- Remuneração de Serviços Pessoais .....•..
310.700
15.19 - Departam(:nto de Assuntos Universitários
- Entioades Supervístonadaa
AtiviciaJe - 1519.0307.2153
3.2.7.5 -- Fundações Instdtuídas pelo Poder Público
06 - galárío-Famíha
.. o. • • • • • • • • • • • • • • • • • o • • • • •
Atividade -- 1519.0307.2155
3.2.7.5 - Fundações Instituídas pelo Poder Público
06 - Salário-Famíha -'- ..................•......
8.600
Atividade -- 1519.0307.2156
3.2.7.5 - Fundações Instituídas pelo Poder Público
06 -- SaláJ.~p-Falnilia ...................•......
9.200
Atividade -- 1519.0307 2158
3.2.7.2 -- Entidades Fede! ais
10. oro
05 - pensionistas . .
.
Atividade - 1519.0307.2159
3.2.7.2 - Entidades Federais
06 - galárío-Famtlia . ..•........... .
.
3.100
Atividade -- 1519.0307.2l(i1
3.2.7.2 - Entidades Federais
06 - Balárro-Iranuha . . ......................•.
8.000
Ativídade - 1519,0307. '2162
3.2.7.2 - Entidades Federais
11. seo
06 - Salário-Famflla . • ...............•........
Atividade - 1519.ú307.2163
3.2.7.2 - Entidades Pederaís
04 - Inativos . . ...••••.............•.•...•••..
50.000
06 - Salário-Famfha _. . ....•.••.•..............
30.500
Atividade - 1519.0307.2165
3.2.7.2 - Entidades Federais
{l6 -

Balár-ío-Fumíha • • ••••••••••.•••••••••••.•

1519.0307.2167
Entidades Federais
06 - Salário-Família
Atividade - 1519.0307.2168
3.2.7.2 - Entidades Pederals
04 -- Inativos . . ..•....•.•••.•.•••.•••••.•.....
06 - Salário-Família
•••••......•...••••.•••.•
Atividade - 1519,ü~./07.2169
3.2.7.2 - Entidades Federais
06 - Balárío-Pamflla . . ••..•..••...••......•...
Atividade - ::'519.0307.2170
3.2.7.2 - Entidades Federais
06 - Salárlo-Famílía ~ •.....................•• o

21.90(1

Atividade 3.2.7.2 -

5"/.900
970.000
90.000
26.900

163.71JC"

2M
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Atividade - 1519.0307.2172
3.2.7.2 - Entidades Federais
06 - Salário-Família • •
.
Atividade - 1519.0307.2173
3.2.7.2 - Entidades Federais
... 06 - Salárto-Fan.tua .••.....•....•....••••...•
Atívídade - 1519.0307.2175
3.2.7.2 - Entidades s'ecotaía
06 - Salário-Familía . • •..••...••.•.....•...•••
Atividade - 1519.0906.2102
_.
3.2.7.5 - Fundações Jnstítuídaa pelo Poder Público
06 - Salário- Família • . .••.•••....•••••......••
Atividade - 1519.0906.21tl6
3.2.7.5 - Fundações Instituídas pelo Poder Público
.
07 - Oontrfburções de.. Previdência Social
.
Atívídade - 1519.0906.2108
3.2.7.5 - Fundações Instituídas pelo Poder Público
06 - Salário-Família . • •....•.........•...••...
Atividade - ...519.0906.2112
3.2.7.2 - !!:ntidades Federais
Atividade - 1519.0906.2112
02 - Remuneração de Serviços Pessoais
Atividade -- 1519 0906.2118
3,2.7.2 - Entidades Federais
02 - Remuneração de Se rvlços Pessoais ..... , ..
Ativid.de - 1519 0906.2122.
3.2.7.2 - Entidades Federais
07 - Contribuições de previdência Social
Atividade - 1519.0906.2123
3.2.7.2 - Entidades Federais
02 - Remuneração de Se rvtços Pessoais
.
Atividade - 1519.0906.2127
3.2.7.2 - Entidades Federais
06 - Salárlo-Pamfha .Ó, •• ~
,•
Atividade - 1519.0906.2130
3.2.7.2 - Entidades Federais
07 - Contribuições de Previdência Social
15.23 - Departamento ae Ensino Médio
Projeto - 1529.0905.1041
3.2.4.1 - Juros da Divida Pública
02 - Fundada Externa . . ......•..•............
~.3.3.0 Auxílio para. Obras Públicas .............•
28.00 - ENCARGOS GERAIS DA UNIAO
28.02 - Recursos sob Supervisão do Ministério do
Planejamento e Coordenação Geral
Atividade - 2802.1800.2003
3.2.6.0 - Reserva de Contingência
.

14.800
3.::WO

57.000
1.400
203.700
11~.900

98.700
120.000
279.900
400.000
175.100
279.900

350.000
4.696000

50.000.000

Total
.•...........................
58.601.200
Art. 30 O presente crédito; nos orçamentos próprios das Entidades Supervisionadas, acarretará as seguintes alterações:
a) Suplementação:
Cr$ 1.00
55.00 - MTNTST~RIO DA EDUCAÇAO E CULTURA

-

Entidades Supervisionadas
Federação das Escolas Federais Isoladas
do Estado da Guanabara
5507.0307.2002 - Pagamento de Inativos
.
5507.0906.2001 _. Admmiat.raçâo e Manutenção do Ensino
55.08 - Fundação Universidade do Amazonas
5508.0906.2001 - Admínistraçâc e Manutenção do Ensino
55.09 - Fundaçao Unrvcrsí dade de Brasília
55.07 -

122.600
698.200
918.300

AIXOS DO PODER EXECUTIVO
e Manutenção do Ensino
Fundação Unf ersidade do Maranhão
Adminis.í.raçáo e Manutenção do Ensino .
Fundação Universidade do Rio Grande RS
5511.0906.2001 - Admínístraçâc e Manutenção do Ensino .
55.12 - Fundação Universidade de Uberlândía
5512.0906.2001 - Administração e Manutenção do Ensino..
55.13 - Fundação Universidade Federal de Ouro
Preto
5513.0307.2002 - Pagamento de Inativos.
5513.0906.2001 - Administração e Manutenção do Ensino...
55.14· - Fundação Universidade Federal de Pelotas
5514.0307.2002 - Pagamento de InatIvos....
5514.0906.2001 - Administração e Manutenção do Ensino ..
55.15 - Fundação Universidade Federal do Piauí
5515.0906.2001 - Administração e Manutenção do Ensino ...
55.16 - Fundação Universidade Federal de Sergipe
5516.0307.2002 - Pagamento de Inativos
_........
5516.0906.2001 - Administração e Manutenção do Ensino .. _
55.17 - Universidade Federal de Alagoas
5517.0307.2003 - Pagamento de Inativos e Pensionistas ....
5517.0906.2001 - Administração e Manutenção do Ensino....
55.18 - Universidade Federal da Bahia
5518.0307.2003 - Pagamento de Inativos
5518.0906.2001 - Administração e Manutenção do Ensino
55.19 - Universidade Federal do ceará
5519.0307.2003 - Pagamento de Inativos
5519.0906.2001 - Administração e Manutenção do Ensino ..
55.20 - Universidade Federal do Espírito Santo
5520.0307.2003 - Pagamento de Inativos.
5520.0906.2001 - Administração e Manutenção do Ensino....
55.21 - Universidade Federal de Goiás
5521.0307.2003 - Pagamento de Inativos
5521.0906.2001 - Administração e Manutenção do Ensino
55.22 - Universidade Federal Fluminense
5522.0906.2001 - Administração e Manutenção do "Ensino
55.23 - Universidade Federal de Juiz de Fora
5523.0906.2001 - Adminístraço e Manutenção do Ensino
55.24- Universidade Federal de Minas Gerais
5524.0307.2003 - Pagamento de Inativos
5524.0906.2001 - Administração e Manutenção do Ensino....
55.25 - Universidade Federal do Pará
5525.0307.2003 - Pagamento de Inativos
55::l5.09l1fi.20tJl - Adrmnístracàc e Manutenção do Ensino
55.26 - Universidade Federal da Paraíba
5526.0906.2001 - Administração e Manutenção do Ensino
55.27 - Universidade Federal do Paraná
5527.0307.2002 - Pagamento de Inativos e Pensionistas
5527.0906.2001 - Administração e Manutenção do Ensino
55.28 - Universidade Federal de Pernambuco
5528.0906.2001 - Administração e Manutenção do Ensino
55.29 - Universidade Federal do Rio Grande do
Norte
5529.0307.2003 - Pagamento de Inativos
"
5529.0906.2001 - Administ-ração e Manutenção do Ensino
55.30 - Universidade Federal do Rio Grande do Sul
5530.0307.2003 - Pagamento de Inativos
,.._...........
5530.0906.2001 - Administração e Manutenção do Ensino....
55.31 - Universidade Federal do Rio de Janeiro
5531.0307.2003 - Pagamento de Inativos
5531.0906.2001 - Administração e Manutenção do Ensino
55.32 - Universidade Federal de Santa Catarina
5509.0906.2001
55.10
5510.0906.2001
55.11

-

.t.!.. dmrnístraçâo
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3.139.700
85~LI0C

235.800
264.700
24.600
302.000
36.200
571.400
317.600
2.700
562.900
207.300
776.600
74.700
2.669.900
325.300
2.303.900
68.900
854.200
51.000
1.508.300
2.340.700
640.800
252.200
3.824.400
127.000
1.410.200
2.004.900
252.500
2.023.900
3.420.800
101.300
1. 505 .400
599.700
3.904.400
1.051.600
3.721.100
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:55~2.0~07.2003 Pagamento de Inativos o.....
55j2.U!:lOIi.2IJl1J _. Admínrscraçào ~ Manutenção do Ensino

55 33 -

0.0

95.900
2.026.200

Unívers.oade Federal de Santa Marta
Pagamento de Inativos .•.•............• ",..
Administração e Manutenção do Ensino ....

55aa.C::lü7 2,-U::5 -

553::1.0906.2U01 55.34 - Universidade Federal Rural de Pernambuco
6534.0906.2001 -- Administração e Manutenção do Ensino .. __
55.35 - Universidade Federal Rural do Rio de

20.100
1. 599.000

911.600

Janeiro

Pagamento de Inativos. o., •••••••••
Administração e Manutenção do Ensino
Escola Paulista de Medicina
Pagamento de Inativos...
Administração e Manutenção do Ensino
Escola Superior de Agricultura de Mossoró
b562.0906.2001 - Admínístraçâo e Manutenção do Ensino....
55.63 - Fundação Universidade de Mato Grosso
ti563.0906.2001 - Adrmntstraçâo e Manutenção do Ensino
55.64 - Fundação Universidade Federal de São
Carlos
5564.0906.2001 - Administração e Manutenção do Ensino
55.65 - Fundação Universidade Federal de Viçosa
5565.0906.2001 - Administração e Manutenção do Ensino....

5535.0::107.2002 -

5535.0906.2001
55.36
0536.0307.2003
5536 .0~0l:i .2001
55.62

0'0

,..

-

b)

55.00 55 .07 Atividade Atrvídaríe 5b .Lt Atividade 55.13 -

Atividade
Atividade
55.14
Atividade
55.17
Atividade

-

Atívídade -

55.18 Attvtdade -

55.20 Atividade -

55.21 Atividade 55.23 Atívídade Attvtdade -

55.25 Ardvídade -

55.27 AtivIdade Attvtdade -

55.28
Atividade
Atividade
55.29

-

Atividade 55.30 -

26.900
616.800
105.300
1.213.000
191.900
606.200
511.300
969.400

Compensação:

MINISTÉRIO DA EDUCAÇAO E CULTURA
Entidades Supervisionadas
Federação das Escolas Federais Isoladas dO
Estado da Guanabara
5507.0307.2002 . .
5507.0906.2001 .
Fundação Un'versidade do Rio Grar de -. RS
5511.0906.2001 . .
Pundaçâo Universidade Federal de Ouro
Preto
5513.0307.2002 . ..
5513.0906.2001 .
Fundação Universidade Federal de Pelotas
'5514.0307.2002 .
Universidade Federal de Alagoas
5517.0307.2003 .
5517.0906.2001 .
Universidade Federal da Bahia
5518.0307.2003 . .
Universidade Federal do Espírito Santo
5520.0307.2003 . .
Universidade Federal de Goiás
5521. 0307 .2003 .
Universidade Federal de Juiz de Fora
5523.0307.2003 .
5523.0906.2001 .
Universidade Federal do Pará
5525.0307.2003 .
Universidade Federal do Paraná,
5527.0307.2002 . .
5527.0906.2001 .
Universidade Federal de Pernambuco
5528.0307.2003 . .
5528.0906.2001 .
Universidade Federal do Rio Grande do

crs

1,00

20.900
1.400
203.700
8.600
114.900
9.200
10.000
98.700
3.100
8.000
11.400
80.500
120.000
21.900
57.900
279.900
1.060.000
400.000

Norte.

5529.0307.2003 .
Universidade Federal
Sul

26.900
do Rio

Grande

do

Aoos

Anvídaoe 55.32 -

DO

PODER
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5530.0307.2003

.
163.700
Universidade Federal de Santa Catarina
Atividade - 5532.0307.2003 ..............•......... ,
.
14.800
Atividade - 5532.0906.2001
,
.
175.100
55.33 - Universidade Federal de Santa Maria
Atividade - 5533.0307.2003
..
3.300
55.35 - Universidade Federal Rural do Rio de
Janeiro
At.ividade - 5535.0906.2001
.
244.000
55.36 - Escola Paulista de Medicina
Atividade - 5536.0307.2003
.
57.000
Art. 4.° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasiüa, 1 de dezembro de 1972; 151.° da Independência e 84.° da
República.
EMíLIO G. MÉDICI

Antonio Delfim Netto
Jargas G. Passarznho
João Paulo dos Rezs Velloso

---

DECRETO N.'" 71.449 -

DE

1 DE DEZEMBRO

DE

1972

AMe ao csouerno do Distrito Federal o crédito suplementar de
.
Cr$ 60.000.000,00 para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento.
O Presidente da República, usando das atribuições que lhe confere o
artigo 81, item IH, da Constftutçâc, e da autorização contida no artigo 6Q
da Lei n.« 5.754, de 3 de dezembro de 1971, combinado com o artigo 2.° da
Lei n.s 5.818, de 6 de novembro de 1972, decreta:
Art. 1.<> FIca aberto a Encargos Financeiros da União com os Estados,
Dístrtto Federal e Municípios, em favor de Encargos com o Governo do
Distrito Federal, o crédit-o suplementar no valor de Cr$ 60.000.000,00 tsessenta milhôes de cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias consignadas ao subanexo 29.00, a saber:
Cr$ 1,00
29.00 - ENCARGOS FINANCEIROS DA UNIÃO
COM OS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL
E MUNICIPIOS
29.05 - Encargos com o Governo do Distrito Federal
2905.0101.2001 - Atividades a Cargo do Governo do Distrito
Federal
3.2.7.3 - Entidades Estaduais
01 - Pessoal . .
.
3.160.000
2905 0301.2002 - Atividades a Cargo do Governo do Distrito
Federal
3.2.7.3 - Entidades Estaduais
01 - Pessoal . .
.
4.690.000
2905.0904.2004- Atividades a Cargo do Governo do Distrtto
Federal
3.2.7.3 - Entidades Estaduais
UI - Pessoal . .
.
24.386.000
29U5.1101.2005 - Atividades a Cargo do Governo do Distrito
Federal
3.2.7.3 - Entidades Estaduais
01 - Pessoal . .
.
8.511. 000
29U5.1505.2006 - Atividades a Cargo do Governo do Distrito
Federal
3.2.7.3 - Entidades Estaduais
01 - Pessoal . .
.
16.399.000
2905.1601.2007 - Atividades a Cargo do Governo do Distrito
Federal

A'rcs
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3.2.7.3 -

01 -

DO

PODER ExECUTIVO

Entidades Estaduais

Pessoal
Total

.

.......................•..........

2.854.000

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

60.000.000

Art. 2.° Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão
de anulação parcial de dotação orçamentária consignada no vigente Orçamento subanexo 28.00, a saber:
Cr$ 1,00
28.00 -

ENCARGOS GERAIS DA UNIÁO

28.02 -

Recursos sob Supervisão do Ministério do
Planejamento e Coordenação Geral

Atividade -

3.2.6. O -

2802.1800.2003

Reserva de Contingência

,

50.000.000

Total • .

.

60.000.000

Art. 3.° O presente crédito, no orçamento do Governo do Distrito Federal, obedecerá a seguinte programação constante do Anexo IH do Orçamento vigente.
69.00 -

69.01 -

ENCARGOS FINANCEIROS DA UNIAO
COM OS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL
E MUNICíPIOS

Cr$ 1,00

Governo do Distrito Federal
ADMINISTRAÇÁO

Administração
6901.0101.2006 - Manutenção das Atividades da Secretaria
de Viação e Obras.........................
6901.0101.2011 - Manutenção das Atrvidades da Secretaria
da Administração
...............

1.500.000
1.660.000

ASSIS=CIA- E PREVID1lNCIA

6901.0301.2012 -

Administração
Manutenção das Atividades da Secretaria
de Serviços Sociais e órgãos Vinculados....

4.690.000

EDUCACAO

6901.0904.2007 -

Ensino Fundamental
Manutenção das Atividades do Ensino Ofícíal do Distrito Federal....................

24.386.000

HABITACAO E PLANEJAMENTO URBANO

6901.1101.2007 -

Administração
Manutenção das Atividades da Companhia
Urbanízadora da Nova Capital do Brasil NOVACAP .
SAúDE E SANEAMENTO

6901.1505.2014 -

8.511.000

Assistência Hospitalar Geral
Manutenção das Atividades Médico-Hospitalares do Distrito Federal

16.399.000

TRANSPORTE

6901.1601.2015 -

Administração
Manutenção das Atividades do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito
Federal . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total . .

.

2.858.000
60.000.000

Art. 4. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 1 de dezembro de 1972; 151.0 da Independência e 84.0 da
República.
0

EMÍLIO G. MÉDICI

Alfredo Buzaid
Antómo Delfim Netto
João Paulo dos Reis Velloso

2"9
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DECRETO N'" 71.450 -

DE

19

DE DEZEMBRO DE

1972

Abre ao Ministério das Minas e Energia, em favor do Departamento Nacional de Aauae e Energia ~;létrtca,. o crédito suplementar de Cr$ 300.000,00,
para o reforço de dotaçoes consiçtuuiae no vigente Orçamento.

o Presidente da República,_ usando da atríbuiçâo que lhe confere o artigo 81, item IlI, da Constttuíçâo e da- autorízaçâo contida no artigo 69, da
Lei nv 5.754, de 3 de dezembro dB 1971, decreta:
Art. 19. Fica aberto ao Ministério das Minas e Energia, em favor do
Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica, o crédito suplementar
IiO valor de Orê 300.000,00 (trezentos mil cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias consignadas ao subanexo 22.00, a saber:
22.00 -

Cr$ 1,00

MINIST"'RlO DAS MINAS E ENERGIA

22.08 -

Departamento Nacional de Águas e Energia
Elétrica
2208.1406.1025 - Pesquisa de Recursos Hídricos
3.1. 3.2 - Outros Serviços de Terceiros
.

300.000

Art. 29. Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão
de anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigente Orçamento ao subanexc 22.00, a saber:
22.00 -

Cr$ 1,00

MINISn'RIO DAS MINAS E ENERGIA

22.08 - Departamento Nacional de Águas e Energia
Elétrica
Projeto - 2208.1406.1025
3.1.2.0 - Material de Consumo
.

300.000

Art. 3Q. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 19 de dezembro de 1972; 1519 da Independência e 849
da República.
ga-Itt.ro G. MÉDICI
Antônio Delfim Netto
Antônio Dias Leite Júnior
João Paulo dos Reis l.7ello8o

DECRETO N9 71.451 -

DE

19

DE DEZEMBRO DE

1972

Abre ao Ministério das Minas e Energia, em favor do Gabinete do Ministro,
·0 crédito suplementar de crs 3.452.000,00, para reforço de dotações coasignadas no vigente Orçamento.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item lIl, da Constituição, e da autorização contida no artigo 6.°, da
Lei no 5.754, de 3 de dezembro de 1971, decreta:
Art. 19. Fica aberto ao Mbistério das Minas e Energia, em favor do
Gabinete do Ministro, o crédito suplementar no valor de Cr$ 3.452.000,00
(três milhões, quatrocentos e cínquenta e dois mil cruzeiros), para reforço
de dotações orçamentárias consignadas ao subanexc 22.00, a saber:
22.00 -

22.01 2201.0104.2002 3.1.3.2 -

MImSTÉRIO DAS MINAS E ENERGIA

Gabinete do Ministro
Assessoramento 'I'écníco-Especlallzado ao Núcleo Central <Cota-parte do IUEE)
outros Serviços de Terceiros •..............

Cr$ 1,00

526.000
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2201.1009.1003 -

4.1.2. O 2201.1402.1004 -

4.1.2.0 -

DO

PODER EXECUTIVO

Planos Especíai-, no Setor de Energia (CO~
ta-parte do IUEE}
Serviços em Regime de Programação Especial
Planos ESt::ecia~ti no Setor de Mineração
ta-parte do IULCLG)

900.000

.
(CO-

Serviços em Regtme de Programação mspecíal
.

Total

2.026.000

.

3.452.000

--Art. 29. Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão
de anulação parcial ele dotações orçamentárias consignadas no vigente Orçamento ao subanexo 22.00 a saber:

o-s 1,00

- MINJSTllRIO DAS MINAS E ENERGIA
- Gabinete do Ministro
- 2201.0101.200:~
- outros Serviços de Terceiros
Atividade - 2201.1401.2004
3.1.3.2 - OUtros Serviços de Terceiros
22.02 - Secretaria-Geral
Projeto - 2202 .Q101. HJ08
3.1.3.2 - Outros Serviços de Terceiros

22.00
22.01
Atividade
3.1.3.2

Total

.

1.426.000

.

826.000

.

1.200.000

- -3.452.000
-.

---

Art. 39. Este D ecreto entrara em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brastlía, 19 de dezembro de 1972; 151Q da Independência e 849
da República.
&"M.ILIO G
MÉDICI
Antônio Delfim Netto
Antônio Dzas Leite Júmc1
Joâo Paulo dos Reis Velloso

DECRETO

N."

71.452 -

DE

1 DE DEZEMBRO DE 1972

AMe ao õâtsnsterto da Aeronautzca, o crédito suplementar de ..•.........
Cr$ 254.167.000,00, para retorço de dotações consignadas no vigente Orçamento.

o Presidente da República, usando das atribuições que lhe confere o
artigo 81. item III, da Constituição, e da autorização contida no artigo 6."
da Lei n." 5.754, de 3 de dezembro de 1971, combinado com o artigo 2." da
Lei n." 5.818, de 6 de novembro de 1972, decreta:
Art. 1." Fica aberto ao Ministério da Aeronáutica, o crédito suplementar no valor de Crg 254.167.000,00 (duzentos e cinqüenta e quatro milhões,
cento e sessenta e sete mil cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias consignadas ao subanexo 12.00, a saber:
crs

12.00
1200.0307.2004
3.2.3.1
3.2.3.2
3.2.3.3
1200.0807 .2015

- MINISTI!:RIO DA AERONAUTICA
- Pagamento de Inativos e Pensionistas
- Inativos . .
- Pensionistas
- Saíarfo Família

3.1.1.1 -

.
.
.
Coordenação e Execução dos Serviços Administrativos e Operacionais
Pessoal Civil

1,00

32.500.000
5.300.000
1. 700.000

AII'OS DO
01 02 -

3.1.1.2 01 02 3.2.3.3 1200.0905.2017 -

3.1.1.1 01 3.1.1.2 01 02-

3.2.3.3 1200.0906.2018 -

3.1.1.2 02 1200.1505.2020 -

3.1.1.1 01 3.1.1.2 01 -

02 -
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13.300.000
5.300.000

Vencimentos e Vantagens Fixas
.
Despesas Variáveis . .
.
Pessoal Militar
Vencimentos e Vantagens Fixas
.
Despesas Variáveis . .
.
Salário-Familia . .
.
Manutenção da Escola Preparatória de Cadetes do Ar
Pessoal Civil
vencimentos e Vantagens Fixas
.
Pessoal Militar
Vencimento e Vantagens Fixas
.
Despesas Variáveis
.
Salário-Família
.
Funcionamento do Instituto Tecnológico da
Aeronáutica - ITA
Pessoal Militar
Despesas Variáveis
.
Funcionamento da Rede Hospitalar
Pessoa] Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas
.
pessoal Militar
Vencimentos e Vantagens Fixas
.
Despesas Variáveis . .
.

97.000.000
77.600.000
8.200.000

120.000
600.000
800.000
60.000

167.000
2.400.000
5.520.000
3.600.000

Total .

254.167.000

Art. 2." Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão
de anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigente Orçamento, a saber:
Cr$ 1,00
12.00 -

MINISTJ;RIO DA AERONAUTICA
1200.0304.2003

Atividade 3.2.5. O - Contribuições de Previdência Social
Atividade - 1200.0807":2012
3.1.1. 2 - Pessoal Militar
02 - Despesas Variáveis . .
Atividade - 1200.0906.2018
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - Vencimentos e vantagens Fixas
3.1.1.2 - Pessoal Militar
01 - vencimentos e Vantagens Fixas
3.2.3.3 - salário-Família.
.
Attvtdade - 1200.1505.2020
3.1.1.1 - Pessoal Civil
02 - Despesas Variáveis . .
3.2.3.3 - Salàrio-Famíha
Atividade - 1200.1601.2022
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas
02 - Despesas Variáveis . .
3.1.1.2 - Pessoal Militar
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas
02 - Despesas Variáveis . .
3.2.3.3 - Salário-Família
28.00 28.02 -

Atividade 3.2.6.0 -

146.000

.

1. 700.000

.

1.000

.
.

192.000
143.000

.
.

58.000
25.000

.
.

4.673.000
281.000

.
.
.

9.230.000
700.000
483.000

Recursos sob Supervisão do Ministério do
Planejamento e Coordenação Geral
2802.1800.2003
Reserva de Contângência
.

236.535.000

ENCARGOS GERAIS DA UNIãO

Total . .

;

.

254.167.000
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Art 3.° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 1 de dezembro de 1972; 151.0 da
República.

Independência e 84.0 da

EMíLIO G. MÉDICI

Antômo Delfim Netto
J. Araripe Macêdo
João Pauto dos Reis Velloso

DECRETO N." 71.453 -

DE

1

DE DEZEMBRO DE

1972

Abre ao õârnssterto da Fazenda em favor de diversas unidades o crédito
suplementar de Cr$ 540.600,00, para reforço de dotações consignadas no

mçente Orçamento.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item IH, da Constituição, e da autorização contida no artigo 6.6
da Lei n.e 5.754, de 3 de dezembro de 1971, combinado com o artigo 2,° da
Lei n.v 5.818, de 6 de novembro de 1972, decreta:
Art. 1.0 Fica aberto ao Ministério da Fazenda, em favor de diversas
unidades, o crédito suplementar no valor de Cr$ 540.600,00 (quinhentos e
quarenta mil e seiscentos cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias consignadas ao subanexo 17.00, a saber:
Cr$ 1,00
17.00 -

MINISnRIO DA FAZENDA

17.13 - Procuradoria Geral da Fazenda Nacional
1713.01.07.1011 - Reequipamento da Procuradoria
4.1.3.0 - Equipamentos e Instalações
.
4.1.4.0 - Material Permanente
,
.
1713.0107.2017 - Assessoramento Jurídico da Fazenda Nacional
3.1. 2. O - Material de Consumo
.
3.1. 3.2 - Outros Serviços de Terceiros
.
3.2.3.3 - Salário-Família
.
17.17 - Secretaria da Receita Federal (Órgãos da
Administração Geral)
1717.0101.2023 - Coordenação dos órgãos de Administração
Geral
3.2.3.3 - Salário-Família . .
.
3.2.7.6-Pessoas
.
17.18 - Departamento Federal de Compras
1718.0107.2028 - Coordenação dos Serviços do Departamento
3.2.3.3 - Salário-Família
.
Total .

74.000
37.000
63.900
163.500
8.000

80.000
105.200
9.000
540.600

Art. 2.0 Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão
de anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigente Orçamento aos subanexos 17.00, 19.00 e 22.00, a saber:
crs 1,00
17.00 -

17.13 AIJvidade -

MINISnRIO DA FAZENDA

Procuradoria Geral da Fazenda Nacional
1713.0107.2017

3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - Vencimentos e vantagens Fixas
" .
17.17 - Secretaria da Receita Federal (Órgãos da
Administração Geral)

AtivIdade -

3.1.1.1 02 -

8.000

1717.0101.2023

Pessoal Civil
Despesas Variáveis

.

89.000

A'rOS

19. UO 19.03 -

DO PODER

MINISTÉRIO DO INTERIOR
Secretaria-Geral - Entidades
nadas

Projeto -

1903-0304-1052

4.3.7.1 04 22.00 -

Entidades Federais
Outras Contribuições . ..

22.03 -
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Supervisío-

.

142.200

MINISTERIO DAS MINAS E ENERGIA

Secretaria-Geral nadas

Entidades Supervisio-

projeto -

2203.0402.1009

4.3.5.0 -

Auxílios para Material Permanente

.

Total .

301.400
540.600

Art. 3.0 O presente Decreto, nos orçamentos próprios da Fundação Nacional do índio e da Comissão Nacional de Energia Nuclear acarretará os
seguintes cancelamentos:
59.00 59.12 -

Projeto -

MINISTltRIO DO INTERIOR - Entidades
Supervisionadas
Fundação Nacional do índio - FUNAI

62.00 -

5912.0304.1004
MINISTltRIO DAS MINAS E ENERGIA

62.01 -

Entidades Supervisionadas
Comissão Nacional de Energia Nuclear

crs

1,00

142.200

Projeto - 6201.0402.1001
27.800
Projeto - 6201.0402.1007 .
273.600
Art. 4.... Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 1 de dezembro de 1972; 151.0 da Independência e 84.0 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Antômo Delfim Netto
Antônio Dias Leite Júnior
João Paulo dos Rezs Velloso
José Costa Cavalcanti

DECRETO

N.o

71.454 -

DE

1." DE DEZEMBRO DE 1972

Abre ao Minisíérío de Interior -. Secretaria-Geral - Entidades Supervisionadas, o credito sU;Jlementar 'de Cr$ 6.400.000,00 para reforço de dotações consiçnaâas no uiqenie Orçamento,

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item lU, da Constrtuiçâo. e da autorização contida no artigo 59 da
Lei n'' 5.754, de 3 de dezembro de 1971, decreta:
Art. 1'.' Fica aberto ao Minístéríc do Interior, em favor da SecretariaGera! - Entidades Supervisionadas, o crédito suplementar no valor de ..
Cr$ GAOO.ooo.ao .seís rmlhôes e quatrocentos mil cruzeiros), para reforço
de dotações orçamentárias constgnauas ao subanexo 19.00, a saber:
19. ÚO - MINISTltRIO DO INTERIOR
19.U3 - Secretaria-Geral Entidades Supervisionadas
1903.0108.2011 - Atividades a Cargo da Superintendência do

Desenvolvimento do Nordeste -

SUDENE

crs

1,00

274
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3..2.7.2 - Entidades Federais
01 - Pessoal
6.400.000
ArL 29 Os recursos necessários á execução deste Decreto decorrerão de
anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigente Orça-

mento ao subanexo 19.00, a saber:
19.00 19.U3 3.2.7.2 07 4.3.5.0 -

MINI8TERIO DO INTERIOR
Secretarta-Gerat - Entidades Supervisionadas
Atividade -- 1903.0108.2011
Entidades Pederats
Contribuições de Previdência Social

Auxitíos para Material Permanente

Projeto -

1903.14.02.1098

4.3.5.0 -

Auxíhos para. Material Permanente
Atividade - 1903.1602.2061
3.2.7.2 - Entidades Federam
08 - Di versas
.'
4.3.7.1 - Entidades Federais
02 - Auxílios para Amortização da Divida
blica Externa . .

crs

1,00

5.000.000
200.000
400.000

.

500.000

PÚ-

.

300.000

Total . .
6.400.000
Arb , 3° O presente crédito, no Orçamento próprio da Superíntendencía
do Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE, obedecerá a seguinte programação;
crs 1,00
59.00 - MlNISTnoRIO DO INTERIOR
a) Suplementação
59.05 - Superintendência do Desenvolvimento do
Nordeste - SUDENE
5905.0108.2001 - Planejamento e Coordenação Regional
6.400.000
b) Cancelamento

59.05 -

Superintendência do Desenvolvimento
Nordeste - SUDENE
5905.0108.2001 - Planejamento e Coordenação Regional
5905.1402.1024 -- Pesquisas Meteorológicas
5905.1602.2019 - Estudos e Viabilidade e Programação
Transporte . .

do
.
de
.

5.200.000
400.000
300.000

6.400.000
Total . .
.
Art. 4" Este Decreto entrara em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 1.0 de dezembro de 1972~ 151.° da Independência e 84. 0 da
Repubüca .

EMÍLIO G. MÉDICI

A,ntania Dettvm: Netto
João Paulo dos Reis vezzcso
Jose Costa Cuxcicanti

DECRETO
Abre ao Ministério dos

N.O

71.455, -

DE

1

DE DEZEMBRO DE

1972

Trancportes, em favor da Secretaria-Geral -

En-

tuuuies Sicpermeiowulas, o crédí.to suplementar de Cr$ 7.271.000,00, para

retorço de dotações consignadas no vigente Orçamento.

O Presidente da República, usando da atribuição ql;1e lhe confere o artigo 81, Item UI, da Constíturçào. e da autorização contida no artigo 65, da
Lei número 5.754, de' 3 de dezembro de 1971, decreta:
Art. 1." 'Fica aberto ao Ministerio dos Transportes, em favor da Secretaria-Geral -- Entidades Supervisionadas, o crédito suplementar no va-

AtTOs DO PODER EXECUTIVO

27$

lar ~e Cr$-7 .271.000,00 (sete milhões, duzentos e setenta e um mil cruzeiros),
destmadc a atender despesas com pessoal e encargos sociais, inclusive as
relativas a exercíclos anteriores, do subanexo 27.00, a saber:
27.00 27.03 2703.0307.2007 3.2.7.2
04
06
2703.1608.2013
3.2.7.2
01
03
06
07

-.
-

Cr$ 1,00

MmIST>';RIO DOS TRANSPORTES

Secretaria-Geral - Entidades Supervisionadas
Atividades a Cargo de Departamento Nacional de Portes e Vias Navegáveis
Entidades Federais
Inativos
.
Salário-Famíüa
.
Atividades a Cargo do Departamento Na-

cional de Portos e Vias Navegáveis
Entidades Federais
Pessoal
Outros Custeios
Salárto-Famtlía
Contribuições de Previdência Social

.
.
.
.

TOTAL

..

1.033.600
114.700

3.526.900
2.143.500
204.800
24'1.400

--

7.271.000

Art. 2.'" Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão
de anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigente Orçamento ao subanexo 27.00 e 28.00, a saber:
crs 1,00
27.00 27.03 -

Atividade 3.2.7.2 02 28. ÚO -

28.02 -

MIN1STBRlO DOS TRANSPORTES

Secretaria-Geral nadas

Entidades

Supervisio-

2703.1608.2013
Entidades Federais
Servíçcs de Terceiros -

Remuneração de
.
Serviços Pessoais
ENCARGOS GERAIS DA UNIãO
Recursos sob Supervisão do Ministério do
Planejamento e Coordenação Geral

Atividade- - -2802.1800.2003
3.2.6.0 - Reserva de Contingência
TOTAL

158.000

.

7.113.000

.

7.271.000

Art. 3.° O presente credito, nc Orçamento Próprio do Departamento
Nacional de Portos e Vias Navegáveis obedecerá a seguinte programação
crs 1,00

MINISTltIUO DO~~ TRANSPORTES - Entidades Bupervtsionadas
67.05 - Departamento Nacional de Portos e Vias
Navegáveis

67.00 -

a)

Swptementanac

6705.0307,2001 ~ Pagamento de Inativos
.
6705.1608.2002 - Coordenação e Execução dos Serviços de
Portos e Vias Navegáveis
.

1.148.300
6.122.700
7.271.000

6705.1608.2002 -

b) Cancelando
Coordenação e

Execução dos
de Portos e Vias Navegáveis

Serviços
158.000

27';

Aros DO PODER EXECUTIVO

Art. 4.° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 1 de dezembro de 1972; 151.0 da Independência e 84.0 da
República.
EMíLIO G. MÉDICI

António Delfim Netto

Mário David Andreazza
João Paulo dos Reis Velloso

DECRETO NQ 71.456 -

DE

Iv

DE DEZEMBRO DE

1972

Abre ao Ministério da Marinha, em favor da secretaria Geral da Marinha
e Tribunal Marítimo, o crédito suplementar de Cr$ 395.662.900,00, para
reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento.

o

Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o

artigo 81, item lII, da Constituição, e da autorização contida no artigo 6Q
da Lei nc 5.754. de 3 de dezembro de 1971, combinado com o artigo 2Ç! da
Lei no 5.818, de 6 de novembro de 1972, decreta:
Art. 19 Fica aberto ao Ministério da Marinha, em favor da Secretaria
Gerar da Marinha e 'I'ríbunal Maritimo, o crédito suplmentar no valor de
Cr$ 395.662.900,00 (trezentos e noventa e cinco milhões, seiscentos e sessenta
e dois mil e novecentos cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias
consignadas ao subanexo 21. no, a saber:
crs 1,00
21.00 - MINISTERIO DA MARINHA
21.01 - Secretaria Geral da Marinha
2101.0304.2001 - Serviços Assistenciais da Armada
3.1.1.1 - Pessoal Civil
1. 734.600
01 - Vencimentos e vantagens Fixas
,.
1.315.200
02 - Despesas Variáveis
.
3.1.1. 2 - Pessoal Militar
943.200
01 - Vencimentos e Varztagens Fixas
.
174.200
:
.
02 - Despesas Variáveis
187.900
3.2.3.3 - Salàrio-Famílta
.
135.000
3.2.5.0 - Contribuições de Previdência Social
.
2101.0402.2004 - Desenvolvimento de pesquisas Cientificas e
Tecnológicas
3.1.1.1 - Pessoal Civil
153.900
.
01 - Vencimentos e vantagens Fixas
40.800
02 - Despesas Varíáveís ••.•••••.•.••.•..•....••
3.1.1.2 - Pessoal Militar
393.000
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas
.
02 - Despesas Variáveis
.
64.700
3.2.3.3 - Balárto-Famtlía
.
8.500
3.2.5.0 - Contribuições de Previdência Social
.
1.000
2101.0307.2003 - Pagamento a Inativos e Pensionistas
3.2.3.1 - Inativos
.
58.200.8UO
32.182.100
3.2.3,.2 - Pensionistas
.
3.300.000
3.2.3.3 - Salário-Família
..
2101.0803.2006 - Especialização e Aperfeiçoamento de Pessoal
3.1.1.1 - Pessoal Civil
.
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas
479.200
02 - Despesas varíáveís
.
181. 700
3.1.1.2 - Pessoal Militar
01 - Vencimentos e vantagens Fixas
.
21. 615.000
.
02 - Despesas Variáveis
1.792.100
3.2.5.0 - Contribuições de Previdência Social
.
1.000

27'7
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2101.0806.2007 3.1.1.1
01
02
3.1.1.2
01
02
3.2.3.3
3.2.5.0
2101.0904.2009

-

3.1.1.1 01 02 3.1.1.2 01 02 3,,2.5.0 2101.0906.2010 3.1.1.1 01 02 3 .1. ] .2 01 02 3.2.3.3 3.2.5. O 2101. 0906.2011 3.1.1.1 01 02 3.1.1.2 01 02 3.2.3.3 3.2.5.0 2101.1105.2015 3.1.1.1 01 02 3 .1 . I . ~ 01 02 3.2.3.3 3.2.5.0 2101.1505.2016 3.1.1.1 01 02 3.1.1.2 01 02 3.2.3.3 3,.2.5. O 2101.1606.2017 3.1.1.1 01 02 3.1.1. 2 01 02 3.2.3.3 -

Coordenação e Execução dos Serviços Administrativos e Operativos
Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas
.
Despesas Variáveis
.
Pessoal Militar
vencimentos e Vantagens Fixas
.
Despesas Variáveis
.
Salário-Família
.
Contribuições de Previdência Social
.
Manutenção das Escolas de Aprendizes de
Marinheiros
Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas
.
Despesas Variáveis
.
Pessoal Militar
Vencimentos e Vantagens Fixas .........••
Despesas Variáveis
.
Contribuições de Previdência Social
Ensino Médio Especializado
Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas
.
Despesas Variáveis
.
Pessoal Militar
Vencimentos e Vantagens Fixas
.
Despesas Variáveis
.

Salàrto-Famtlta

.

Contribuições de Previdência social
.
Formação de Oficiais e Engenheiros Navais
Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas
.
Despesas Variáveis
.
Pessoal Militar
Vencimentos e Vantagens Fixas
.
Despesas Variáveis
.
Salário-Família
.
Contrlbuíçóes de Previdência Social
.
Coordenação do programa Habitacional
Pessoal Civil
'verrcímentos e Vantagens Fixas
.
Despesas Variáveis
.
Pessoal Militar
Vencimentos e Vantagens Fixas
.
Despesas Variáveis
.
Salário-Família
..
Contribuições de Previdência Social
Manutenção da Rede Hospitalar
Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas
.
Despesas Variáveis
.
Pessoal Militar
Vencimentos e Vantagens Fixas
.
Despesas Variáveis
.
Salário-Família
.
Corrtrtbuiçôes de Previdência Social
Manutenção da Navegação Costeira
Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas
.
Despesas Variáveis
.
Pessoal Militar
Vencimentos e Vantagens Fixas
.
Despesas Variáveis
.
Salário-Família .........................•.•

22.841.400
3.387.400
152.023.100
27.305.300
12.582.300
230.800

450.700
226.600
4.951.800
896.100
1.000
471.100
63.600
2.908.200
348.400
68.700
6.500
458.900
112.400
4.244.400
871.100
90.100
95.000
60.900
7.400
235.800
9.900
7.600
1.000
1.675.700
559.700
7.074.000
622.200
396.900
1.000
2.349.700
633.300
17.960.200
4.978.000
1.336.300
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3.2.5.0 21.02 2102.0101.2018 3.1.1.1 01 3.2.3.3 -

DO

PODER EXECUTIVO

Contribuições de Previdência Social
Tribunal Marítimo
Processamento de Causas no Tribunal Marltimo
Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas
.
Salário-Família
.
TOTAL

31.000

180.000
3.500
395.662.900

Art. 2'" Os recursos necessários à execução deste Decreto decorreràc
de anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigente
Orçamento, a saber:

crs

21.00 21.02 Atividade -

3.1.1.1
02
3.2.3'.1
28.00
28.02

MINISTÉRIO DA MARINHA
Tribunal Marítimo
2102.0101.2018

-

Pessoal Civil

-

Despesas Variáveis

-

Inativos....................................

-

ENCARGOS GERAIS DA UNIAO

-

Recursos sob Supervísáo do Ministério do
Planejamento e Coordenação Geral

Atividade 3.2.6.0 -

50.000

100.000

2802.1800.2003

Reserva de Contingência
TOTAL...........................

395,512.900
395.662.900

Arü. 39 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,

revogadas as disposições em contrario.
Brasília, ic de dezembro de 1972; 151Q da Independência e 84Qda
República.
EMíLIO· G. MÉDICI

Aàalberto de Barros Nunes
Antonio Delfim Netto
Joao Pauto dos Reis Velloso

DECRETO N'? 71.457 -

DE 1Q DE DEZEMBRo DE 1972

Abre à Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e a Encargos Financetros da Unido com os Estados, Distrito Federal e Municípios - Recursos sob Supervisão do Iâinisterio da Fazenda o credito suplementar de
Crs 40.836.800,00 para reforço ue dozcçces conszgnadas no vigente Orçamento.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item lIl, da Constituição, e da autor-ização contida no artigo 69
da LeI nv 5.754, de 3 de dez-embro ca 1971, decreta:
Art, 19 Fica aberto a Justiça do Distrito Federal e dos Territôrtos e
a Encargos Financeiros da União com os Estados, Distrito Federal e Muracipros - Recursos sob Supervísao do Ministério da Fazenda, o crédito
suplementar no valor de Cr$ 40.836.800,00 (quarenta milhões, oitocentos e
trinta e seis mil e oitocentos cruzeíros) , para retorço de dotações orçamentárias consignadas aos subanexos 10,00 e 29,00. a saber:
crs

10.00 -

10.01
1001.0106.1002 -

JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS
TERRITóRIOS
'I'riburral de Justiça do Distrito Federal
Reequtpamentc do Tribunal de Justiça do
Dístrrtc Federal

AoTOS DO PODER
4.1.3.0
10.03
1003.0304.1005
4.1.1.0
29.00
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-

Equipamentos e Instalações
.
Juizados de Menores
Construção do Centro de Triagem
Obras Públicas
ENCARGOS FINANCEIROS DA UNIAO
COM OS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL
E MUNICíPIOS
29.01 - Recursos sob Supervisão do Ministério da
Fazenda
2901.0101.2001 - Encargos com Pessoal da Untao Transferido
para o Estado do Acre (Lei nv 4.070-62)
3.2.7.3 - Entidades Estaduais
01 - Pessoal
.
2901.0307.2002 - Encargos com Inativos e Pensionistas do
Estado do Acre (Lei n 4.070- 62)
3.2.7.3 - Entidades Estaduais
04 - Inativos
.
.
05 - Pensionistas
2901.0307.2003 - Encargos com Inativos da Extinta Polícia
Militar do Estado do Acre (Lei nc 4.711-65)
3.2.7.3 - Entidades Estaduais
04 - Inativos
.
2901.0307.2004 - Encargos com Inativos e Pensionistas da
Poncía Militar do Estado da Guanabara
(Decreto-lei nc 1.015-69)
3.2.7.3 - Entidades Estaduais
04 - Inativos
.
.
05 - Pensionistas
2901.0307.2005 - Encargos com Inativos e Pensionistas do
Corpo de Bombeiros do Estado da Guanabara (Decreto-lei nc 1.015-69)
3.2.7.3 - Entidades Estaduais
04 - Inativos
.
05 - Penstonístas
.
2901.0812.2007 - Encargos com o Pessoal da Policia Militar
do Estado da Guanabara
3.2.7.3 - Entidades Estaduais
01 - Pessoal
.
2901.0812.2008 - Encargos com o Pessoal do corpo de Bombeiros do Estado da Guanabara
3.2.7.3 - Entidades Estaduais
01 - Pessoal
.

500.000

3.000.000

ç

TOTAL

.

741.801
742.500

1.239.000

14.950.000
8.200.0"0

2.140.000
1. 715.000

6.450.000

1.123.500
40.836.800

Art. 2q Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão
de anulação parcial de dotações orçamentarras consignadas no vigente
Orçamento aos subanexos 10.OÓ e 28.00, a saber:
10.00 -

JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS
TERRITORIOS
10.01 - Tribunal de Justiça do Distrito Federal
Projeto -- 1001.0106.1001
4.1.1. O - Obras Públicas
.
10.03 - Juizado de Menores
Atividade - 1003.0304.2004
3.1.2.0 - Material de Consumo
..
3.1.4.0 - Encargos Diversos
.

ces

500.000
20.000
15.000
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28.00
28.02 -

DO PODER EXECUTIVO

ENCARGOS GERAIS DA UNIAO
Recursos sob Supervisão do Ministério do

Planejamento e Coordenação Geral

Atividade 3.2.6. O -

2802.1800.2003
Reserva de Contingência

.

40.301.800
40.836.800

TOTAL

Art. 39 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 19 de dezembro de 1972; 1519 da Independência e 849 da
República.
EM!LI0 G. MÉDICI

Alfredo Buzaid
Antonio Delfim Netto

J oao Paulo aos Reis Velloso

DECRETO NO? 71. 458 -

DE

1Q

DE DEZEMBRO DE

1972

Abre ao Mimstério dos Transportes em favor da Secretaria-Geral - rEn-!.idades Su-perotsíoncuias, o crédito suplementar de Cr$ 220.976.500,00, para
reforço ele dotação consignada no vigente Orçamento.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o '::U'artigo 81, item UI, da Constituição, e da autorização contida no artigo 6.°,
da Lei TI.O 5.754. de 3 de dezembro de 1971, combinado com o artigo 2.°, da
Lei nv 5.818, de 6 de novembro de 1972, decreta:
Art. 1" Fica aberto ao Mintstéírc dos Transportes, em favor da Secretaria-Geral - Entidades Supervisionadas, o crédito suplementar no valor
de Cr$ 220.976.500,00 (duzentos e vinte milhões, novecentos e setenta e seis
mil € quinhentos cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias consignudas ao subanexo 27.00, a saber:
Cr$ 1,00
27.00 27.03 -

MlNISTÉRJO DOS TRANSPORTES

Secretaria-Gera.' -

Entidades Supervisiona-

das
2103.1605,2010 _ .. Atrvidade-, a Cargo da Rede Ferroviária Fe-

3.2.2.0 -

deral S. A.
Subvenções jüconómícas ..

220.976.500

Art. ;.lo Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão
de anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigente Orçamento ao subanexo 28.00, a saber:
Cr$ 1,JO
28.00 -

ENCARGOS GERAIS DA UNIAO

28.02 -- Recursos sob Supervisão do Ministério do
Planejar-lento e Coordenação Geral
Atividade - 2802.1800.2003
3.2.6.0 - Reserva de Contingência

220.\:176,5'10

Art. 3.° O presente crédito, TIO Orçamento Próprio da Rede Ferroviária
Federal S.A., obedecerá a seguinte programação:
crs 1,JO
Súptemenioanic

67.00 -

MINISTF.JUO DOS TRANSPORTES -'En-

tidades Supervisionadas
67.01 - Rede Perrcvíárta Federal S. A.
6701.1605.2001 - Operação do Sistema Ferroviário Federal..

220.976.500

AlI'Os

DO
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PODER EXECUTIVO

Art. 4.° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 1 de dezembro de 1972; 151.° da Independência e 84.° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI
Antonio Del/zm Nettü

Mario Duoui Aruireaeza
João Paulo dos Reis vencsc
DECRETO

N9 71. 459 -

DE

19

DE DEZEMBRO DE

1972

Abre a dlversas órgãos o crédito suplemntar de Cr$ 106.110.000,00
reforço de dotações consíçncuiac no vigente Orçamento

pore

o Presidente da República. usando da atribuição que lhe confere o »r.
artigo 81, item FH, da Constituição, e da autorização contdda no artigo 6.°.
da Lei n'' 5.754, de 3 de dezemn-c de 1971, combinado com o artigo 2°, da
Lei ~1° 5.818, de 6 de novembro de 1972, decreta;

Art. 1° Fica aberto a diversos órgãos, o crédito suplementar no valor
de C"'$ 106.110.000,00 (C2-:1to e };êlE milhões e cento e dez mil cruzeiros),
para reforço de dotações orçamantártas consignadas aos subanexos lJ2.!JO,
23.00.24.00 e 28.00, a saber:
c-s 1,00
02.00 - SENADO FEDlmAL
0200.0105.2001 - Atividades Legislativas do Senado
3.1.1.1 - Pessoal Civil
02 - Despesas Varrávela
.
2.500.000
3.1.3.2 - Outros Servíçcz de Terceiros
.
2.250.000
23.00 - MINIST,;,RIO J)O PLANEJAMENTO E COORDENAÇãO GERAL
23.07 - Coordenação do Desenvolvimento de Brasília - - CODEBRAS
2307.0101.1007 - Reequípamento da CODEBRAS
4.1.3.0 ~ Equipamentos E:. Instalações
.
160. ooo
24.00 - MINIST,;,RIO DAS RELAÇÕES EXTERIOHES

2400.1304.2004 -

3.1.3.2 3.1.4.0 2400.1304.2005 _.
3.1.4.0 3.2.7.6 28.00 28.01 2801.0117.20D2 -

3.1.32 2801.0308.3010 3.2.5.0 -

Execução da Política Exterior
Outros Serviços de Terceiros
.
Encargos Diversos
.
Intercâmbio Cientifico e Cultural
Encargos mvctscs
.
Pessoas
.
ENCARGOS GERAIS DA UNIAO
Recursos sob Supervisão do Ministério da
Fazenda
comissões por Arrecadação
Outros Serviços de Terceiros
.
Programa de Formação do Patrimônio do
Servidor Público
Contribuições de Previdência Social
.
TOTAL

.

6.600.000
1. 000. O~O
800.000
200.000

29.800.0GO

62.800.000

---106.110.000
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ATOS DO PODER ExECUTIVO

Art. 2° Os recursos necessár ias à execução deste Decreto decorrerão
de anulação pardal de dotações orçamentárias consignadas no vigente Orçamento aos subanexos 02.00, 23.00 e 28.00, a saber:

crs
02.00
Atividade
3.1.1.1
01
3.1.2.0
3.1.4.0

-

Atividade -

3.2.3.1 23.00 -

SENADO r·'EDERAL
0200.0105.2001
Pessoal Civil
'vencimentos (;: Vantagens Fixas
Material de Consumo
Encargos Diversos .
0.0

••••••••••••••••

.
.
o

••••

1,00

2.000.~OO

300. IYJO
.950.01)()

Q2DO.03ü7.2002

Inativos

500.000

o"

MINIST"'R!0 DO PLANEJAMENTO E CO-

ORDENAÇAO GERAL

23.07 -

Coordenação do Desenvolvimento de Brasília ~ CODEBRA8
Atividade _. 2307.0101.2015
3.1.3.2 - Outros Serviços GE: Terceiros
.
28.00 - ENCARGOS GERAIS DA UNIAO
28.U2 - Recursos sob Supervisão do Ministério do

160.':100

Planejamento e Coordenação Geral
Atividade 3.2 6.0

2302.1800.2003

~- Re3~rV1t

de Contingência

.

TOTAL

101.200.000
106.110.000

Art. 30 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, 1evogadas as disposições em contc'àrio.

Brasília, 1.0 de dezembro de 1972; 151.° da Independência e 84.°
República.

da

EMÍLIO G. MEDICI

MOJio GibS):l Barooza
Antonio Deltzrn Netto
João Paulo úos Reis ~'e!l()so

DECRETO N." 71.460 -

DE

1.0

DE DEZEMBRO DE

1972

Abre ao Ministério da Educação e Cultura o crédito suplementar de
Crs 119.160. 800,00, tara reforço de dotações consignadas no vigente
Orçamento.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item IH, da Constitutcáo, e da autorização contida no artigo 6.0 ,
da Lei n.« 5.754, de 3 de dezembro de 1971, combinado com o artigo 2.
da Lei n.v 5.818, de 6 de novembro de 1972, decreta:
Art. 1.0 Fica aberto ao Ministério da Educação e Cultura o crédito
suplementar no valor ele Cl'$ 119.160.800,00 (cento e dezenove milhões,
cento e sessenta mil e oitocentos cruzeiros), para reforço de dotações
orçamentárias consignadas ao subanexo 15.00, a saber:
0

15.00
15.1:s
1513.0901.2037
3.1.1.1
01

-

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Ccmíssâc Nack.nal de Moral e Civismo
Admmistração e Manutenção da Comissão
Pessoal Oívll
Vencimentos e Vantagens Fixas
,

,

Cr$

34.700

AoTOS DO PODER

EXECUTIVO

Departamento de Assuntos Culturais
- Entidades Supervisionadas
1517.0902.2083 ~ Atividade a Cargo do Instituto Joaquim
Nabuco ele Pescuísas Sociais
3.2,7.2 -, Entidades Federais
01 ~ Pessoal
,
.
15. 18 ~ Departamento de Assuntos Universitários
1518.0402. 2085 ~ Pesquisa (lJ1"1 Aetronomía e Geofísica
. - Observatórto Nacional
3 1.1.1 - Pessoa! Civil
01 -- Vencimentos (: Vantagens Fixas
.
15.19 - Departamento ato Assuntos Universitários
Entidades Supervisionadas
1519.0307.2171 - Atividade a Cargo da Universidade Federal
do Río de ae.nctro
3.2.7.2 - Entidades P'edctaís
04 - Inativos .,. _
.
1519.0906.2102 - Atividade a Cargo da Federação das Escola!'; Federais Isoladas do Estado da Guanàbara
3.2.7.5 - Fundações Ins.tttuídas pelo Poder Público
01 - Pessoal
.
O'. - Contribufçócs 1~ Previdência Social
.
1519.0906.2103 - Atividade a Cargo da Fundação Universidade
do Amazonas
3.2.7.5 - Fundações tnctítuídas pelo Poder Público
01 -- Pessoal _.,
.
07 - Contríbuiçóes dt- Previdência Social
.
1519.0906.2104 - Atividade a Cargr- da Fundação Universidade
de Brasília
3.2.7.5 - Fundações Instituídas pelo Poder Público
01 - Pessoa.l
.
.
07 - Contribuições do Previdência Social
1519.0906 210fi - Atividade a Cargo da Fundação Universidade
do Maranhão
3.2.7.5 - Fundações Jnstatuldas pelo Poder Público
01 - Pessoal
,
.
07 - Contribuições de Previdência Social
.
1519.0906.2105 - Atividade a Cargo da Fundação Universidade
do Ri o Grande ~ R.S
3.2.7.5 - Fundações Jnsr.ítuídas pelo Poder Público
r1 - PeSS0a[
.
1519.0906.2108 - Atividade a Cargo da Fundação Universidade
Federal de Ouro Preto
3.2.7.!'i - Fundações Instituídas pelo Poder Público
01 - Pessoal
.
.
07 -_. Ccntríbuíçõcs de Previdência Social
1519.0906.2109 - Atividade a Cargo da Fundação Universidade
Federal de Pelotas
3.2.7.5 -- Fundações Jnstltuídas pelo Poder Público
01 - Pessoal
'
.
1519.0906.2110 -~ Ativtdade a Cargc da Fundação Universidade
Federal co Piauí
3.2.7.5 - Fundações Inst.ítuídas pelo Poder Público
01 - Pessoal
.
07 - Contr-ibuições de Previdência Social
.
1519.0906.2111 - Atividade a Oargc da Fundação Universidade
Federal de Sergipe
3.2.7.5 - Fundações lm.tituídas pelo Poder Público
01 - Pessoal
.
.
07 - Contrlbuíçôes de Previdência Social
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15.17 -

280.000

50.000

2.500.0UO

1.100.000
300.000

1.966.400
523.000

5.372.900
1.440.000

1.508.100
548.200

300.000

775.200
104.200

500.000

1.464.200
199.800

924.200
210.400
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Aros

1519.0906.2112 3.2.7.2
01
06
07
1519.0906.2113

-

3.2.7.2
01
07
1519.0906.2114

-

3.2 7.2 01 0'1 1519.0906.2115 3.2.7.2
01
07
1519.0906.2116

-

3.2.7.2
01
07
1519.0906.2117

-

3.2.7.2 01 1519.0906.2118 3.2.7.2 01 1519.0906.2119 3.2.7.2
01
07
1519.0906.2120

-

3.2.7.2 -

01 07 1519.0906.2121 3.2.7.2 01 07 1519.090!}.2122 3.2.7.2 -

01 06 07 -

DO PODER

ExECUTIVO

Atividade a Cargo da Universidade Federal
de Alagoas
Eutldades Federais
Pessoal
.
Salário-família
.
Contrfbuíçôes de Previdência Social
.
Attvldade a Cargc da Universidade Federal
da Bahia
Enttdade s Federais
PessOal
.
Oontrlbuições de Previdência Social
.
Atividade a. Cargo da Universidade Federal
do Ceará
Entidades Peôeraía
Pessoal
.
Contribuições de. Previdência Social
.
Atividade a Cargc da Universidade Federal
do Espírito Santo
Entidades Federais
Pessoal
.
Contribuição de Previdência Social
Atividade a cargo da universidade Federal
de GOlas
Entidades Federais
Pessoal
.
Contribuições de Previdência Social
Atividade a cargo da Universidade Federal
Ftumínense
En tidades Federais
Pessoal
" ....••
Atividade a Cargo da universidade Federal
de Juiz de Fora
Entidades Federais
Pessoal
'.'
- .. ' ~
At.ívídade a Cargo da Universidade Federal
de Minas Gerais
Entidades Federais
Pessoal
,...
.
.
Contribuições de Previdência Social
.
Atividade a Cargo da Universidade Federal
do Pará
Entidades Federais
Pessoal
.
Contribuições de Previdência Social
,.
Atividade li Cargo da Universidade Federal
da Paraíba
Entidades Federais
Pessoal ..................................•.•
Oontrfbuíçóes de Previdência Sacia]
Atividade a Cargo da Universidade Federal
do Paraná
Entidades Federais
Pessoal .............................•.......
-o

Salárto-famtlía _

•••••••••••••••

.

Contribuições de Previdência Social
Atividade a Cargo da Universidade Federal
de Pernambuco
3.2.7.2 - Entidades Federaís
01 - Pessoal .......................•............
07 - Contribuições de Previdência Social ...•.. ~

2.020.600
15.000
117.300

5.564.000
480.500

3.137.200
29.300

2.382.2UO

531.101

2.643.7UU

86.800

10.202.UOO

~00.000

7.105.860
743.000

4.2HLSUO
33U.500

2.9:1.0.UOO

320.600

5.35U.UOO
DU.UUO

310.000

1519.090/j.2123 -

9.102.'%00
1.197.10U

AIl'OS

1519.0906.2124 3.2.7.2
01
07
1519.0906.2125

-

3.2.7.2 01 07 1519.0906.2126 3.2.7.2 01 1519.0906.2127 3.2.7.2
01
07
1519.0906.2128

-

3.2.7.2
01
07
1519.0906.2J.29

-

3.2.7.2
01
07
1519.0906.2130

-

3.2.7.2 01 1519.0906.2131 3.2.7.2 01 1519.0906.2177 3.2.7.5 01 07 U519.0906.:U79 3.2.7.5 01 07 15.24 1524.0903.2184 3.2.7.5 01 1~24.09015.21B5 3.2.7.2 01 1524.0905.2186 3.2.7.2 01 -

DO PODER EXECUTIVO

Atividade a Cargo da Universidade Federal
do Rio Grande do Norte
Entidades Federais
Pessoal ...................................•
Contribuições de Previdência Social
.
Atividade a Cargo da Universidade Federal
do Rio Grande do Sul
Entidades Federais
?es':ioal.
.
.
Contribuições de Previdência Social
..
Atividade a Cargo da Universidade Federa:l
do Rio de Janeiro
Entidades Federais
Pessoal ..................................•.•
Atividade a Cargo da Uníverstdade Federal
de Santa Catarina
En tidades Federais
Pessoal
.
Contribuições de Prevídêncía Social
.
Atividade a Cargo da Universidade Federal
de Santa Maria
En tidades Federaía
Pessoal .............................••..•• ~
Contribuições de Previdência Social
.
Atividade a Cargo da Universidade Federal
Rural de Pernambuco
Entidades Federais
Pessoal
~
Contribuições de Prevídêncía Social .....•
Atividade a Cargo da Umversídade Federal
Rural do Rio de Janeiro
Entidades Federais
Pessoal ..................................••
Atividade a Cargo da Escola Paulista de
Medicina
Entidades Federais
Pessoal
.
Atividade a Cargo da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso
Fundações Inetítuídas pelo Poder Público
Pessoal
;
,.
Contribuições de Previdência Social
.
Atividade a Cargo da Fundação Universidade Federal de Viçosa
Fundações Instituídas pelo Poder Público
Pessoal
.
Contribuições de Previdência Social
.
Departamento de Ensino Méd10 - Entidades
Supervisionadas
Atividade a Cargo da Fundação Centro Nacional de Aperfeiçoamento de Pessoal para
a Formação Profissional
Fundações Instituídas pelo Poder Público
Pessoal ..•..................................
Atividade a Cargo do Colégio Pedro 11
Eu tídades Federais
Pessoal
,
'.
Atividade a Cargo da Escola Técnica Federal de Alagoas
Entidades Federais
Pessoal .............•...................•..•
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2.799.30"
280.000

6.855.30n
334.100

8.397.100

2.500.00"
700.000

2.58(50000
553.000

1.154.300
22.400

1.200.000

1.500.000

577.500
17.300

1.054.200
71. 600

640.000
1.800.000

250.000
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1524.0905.2187 -

ATPS

DO PoDER ExECUTIVO

Atividade a Cargo da Escola Técnica Fe-

deral do Amazonas
3.2.7.2 01 1524.000:;.2189 3.2.7.2 01 1524.0905.2190 3.2.7,2 01 1524 0905.2191 -

Entidades Federais
Pessoal
.
Atividade a Cargo da Escola Técnica Federal de Campos
Entidades Federais
Pe"'<>oal. .
.
Atividade a Cargo da Escola Técnica Federal do Ceará.
Entidades Federa1s
Pessoal
.
At-vidade a Cargo da Escola Técnica Fe-

deral Celso

SUCROW

340.000

130.000

37.200

da Fonseca

3.2.7.2 - Entidades Federais
01 - Pessoal
.
lt'i24 (.905.2192 - Atividade a Cargo da Escola Técnica Federal do Esptrno Santo
3.2.7.2 - Entidades Federais
01 -- Pessoal
1!)24.0905.2193 -- Atividade .~. c~;g~' ~i~' Ê~c~i~' Té~~i~~" 'F~:
deral de Goiás
3.2.7.2 - Entidades Federais
01 - Pessoal ................................•....
1fi24.090S.2194 .- Atividade a Cargo da Escola Técnica Federal do Maranhão
3.2.7.2 _.- Entidades Federais
01 - Pessoal
.
1524 0905.2195 ._. Atividade a Cargo da Escola Técnica Federal de Mato Grosso
3.2.7.2 - Entidades Federais
01 - Pessoal
.
151.4..0905.2196 -- Atividade a Cargo da Escola Técnica Fe.
deral de Minas Gerais
3.2.7.2 -- Entidades Federais
01 -- Pessoal
_
1524.0905.2198 .- Atividade a Cargo da Escola 'I'écnica Federal do Para
3.2.7.2 -- Entidades Federais
01 - Pessoal
.
1524.0905.2199 - Atividade a Cargo da Escola Técnica Pederal da Paraíba
3.2.7.2 - Entidades Federais
01 - Pessoal ...............................•••.
1521,;.0905.2200 - Atividade a Cargo da Escola Técnica Federal do Paraná
3.2.7.2 - Entidades Federais
01 - Pessoal
.
.
07 - Contribuições de Previdência Social
1524 0905.2202 - Atividade a. Cargo da Escola TécnIca Federal de Pernambuco
3.2.7.2 - Entidades Federais
01 - Pessoal
.
1524.0905.2205 - Atividade a Cargo da Escola Técnica Pederal do Rio Grande do Norte
3.2.7.2 - Entidades FederaIs
01 - Pessoal .............................••..•
07 :-- Contribuições de Previdência Social
.
1524 0905.2206 - Atividade a Cargo da Escola Técnica Federal de Santa Catarina
:1.2.7.2 - Entidades .secerais
01 - Pessoa1 .................•.......•.....•.•.••

200.000

130.000

240.000

300.0UO

89.4UO

~OO.UOO

200.UOU

100.000

1. 000. uOO
700.0011

ane.ooc
1. ü32 400

30.10U

300 000
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1~2J. 0905.2207 -

3.2.7.2 01 1~24 0905.2208 .'S.2.7 . 2 Dl -

Atividade a Cargo da Escola Técnica Federal de São Paulo
Entidades Federais
Pessoal ............••......................•
Atividade a Cargo da Escola Técnica Federal de Sergtpe
Entidades Federais
Pessoal
.

400.UOO

10U 000

119.160.80U

TOTAL

Art. 2° Os recursos necessários a execução deste Decreto decorrerão
de anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigente
Orçamento ao subanexo 15.00 e 28.00, a saber:

crs

15.00 -

MlNIST];:RIO DA

EDUCAÇAO

E

1,00

CUL-

~'URA

15.02 -

Atividade 3.1.1.1 01 3.2.3.3 15.06 -

Atividade ::I .1.1.1
01
28.00
28.02

-

Atividade 3.2.6. O -

Secretaria Geral
1502.0108.2003

Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas
Salárto-Famíha
... .............•..•......
Inspetorra Geral de Finanças

17.000

n.ouu

15U6_0107.2023

Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens FIxas .........•
ENCARGOS GERAIS DA UNIAO
Recursos Sob Supervísão do Ministério do
Planejamento e Coordenação Geral

1b3 000

2802.1800.2003

Reserva de Contingência
TOTAL

Art. 3° O presente crédito, nos orçamentos próprios das
Bupervtslonadas, obedecerá a seguinte programação:
55.00 - MINISTl'lRIO DA EDUCAÇAO E
t;ULTURA
- Entidades Supervísíonadas
55.06 - Instituto Joaquim Nabuco de
Pesquisas
Socíais
5506.0902.2001 - Administração e Manutenção do Instituto .
55.07 - Federação das Escolas Federais Isoladas do
Estado da Guanabara
5507.0906.2001 - Administração e Manutenção do Ensino ..
55.08 - Fundação Universidade do Amazonas
5508.0906.2001 - Admnustração e. Ma nutenção do Ensino ...
55.09 - Fundação Universidade de Brasília
5509.0906.2001 - Administração e Manutenção do Ensino
55.10 - Fundaçao Universidade do Maranhão
5510.0906.2001 - Admmtstração e Manutenção do Ensino
55.11 - Fundação Universidade do Rio Grande
RS
5511.0906.2001 - Administração e Manutenção do Ensino
55.13 - Fundação Universidade Federal de Ouro
Preto
5513.0906.2001 - Admmistração e Manutenção do Ensino ..
55.14 - Fundação Universidade Federal de Pelotas
5514.0906.2001 - Administração e Manutenção do Ensino ..
55.15 - Fundação Universidade Federal do Piaui
5515.0906.2001 - Administração e Manutenção do Ensino ..
55.16 - Fundação Universidade Federal de Sergipe

118.977 800
119.160.?OO

Entidades

"BO.OOO
1.400.000
2 .489 .400

2. U,6 :·00
300.000
S79 400
500.00U
1.ô64 000
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ATOS

DO

PODER EXECUTIVO

1. 134. ÔOO

5516.0906.2001 - Administração e Manutenção do Ensino
55.17 ~ Umversicaoe Federa; de Alagoas

5517.0906.2001 - Ad-nínistr-sção 8 Manutenção do Ensino
55.18 - Untversídao- FeCHaI da Bahia
5513.0906.2001 ~ Actmmtstrução e Manutenção do Ensino

55.19 -

2.152.900
6.04·1.5GO

Uníversrcace Peoeral do Ceará

5519.0906.2001 -- Aormmst.racâc e Manutenção do Ensino

3.16'-5.:'>00

55.20 - trníversíoaoe FE'G.-,Tal do Espírito Santo
fi520.ú906.200l - Admlmsr raçao e Manutenção do Ensino
55.21 - Uníversidace Peoeral de GOiás

2.913.3;}0

5521.0906.200

j
•

-

2.730.500

Admlnistração e Manutenção do Ensino

55.22 -- Universidade Federal Fluminense
Actmm's.traçâc E' Manutenção do Ensino
Uníversidac.s Feceral de Juiz de Fora

10.202.000

e.d.uíntstraçãc, e Manutenção do Ensino
Uruverstuadr, Federal de Minas Gerais
5524.0906.2{)Ol - Administração e Manutenção do Ensino
55.25 - Un'vevsrdade Federal do Pará.
5525.0906. '20l11 - Anmmístr açâo e Manutenção do Ensino
55.26 - Universídade Federal da Paraíba
5526.0906.2001 -- Administração e Manutenção do Ensino
55.27 - Unrv-rs.cuce Peoera, do Paraná
5527.0906.2111:1 - Acmuustraçao e Manutenção do Ensino
56.28 _. Uníverstdace Federal de Pernambuco
5528.0906.2001 - Actr-rírustração e Manutenção do Ensino
55.29 - Uruversidado Federal do Rio Grande do

800.000

5522.0906.2001 55'.23 5523.0906.2001 -

55.2':1: -

5529.0905.2001
55.30
5530.0906.2001
55.31
5531.0307.200:1

5331.0906.~'Oül 55.32 5332.D906.20(;1 -

55.:3;{ 5533.0906.1,001
55.34
5534.0906.2001
55.35

-

5535.090íL200~

55.3li 5536.0906.2001 55.37 -

7.848.800

3.240.t:JCO
5.710.0\\0
10.299.l)CO

Norte
Administração e Manutenção do Ensino
Umversrcaoe Peoera! do Rio Grande do Sul

3. 079. '3!\()

Admmístração ,~ Manutenção do Ensmo .
Uníversidade Federa, do Rio de Janeiro
Pagamentc Co Inativos
Admmistraçáo e Manutenção do Ensino ...
li L1l versvíade Federal de Santa Catarina
Acmmrstraçã» ':: Manutenção do Ensino ."
trmversicaa- I''ederaí de Santa Mana
Aocnn.stração e Manutenção do Ensino
Umverstdade Federal Rural de Pernambuco
Artmin.stração e Manutenção do Ensino ..
trn.vc-s.coce Federal Rural do RlO de
.Ianetrc
Administração e Manutenção do Ensino ..
E:othla Pau'tstn de Medicina
Aum'rustraçàc. e Manutenção do Ensino
Fundação Centro Nacional de Aperteiçoamente de Pessoal para a Formação Prottssioo

o

•••••••• o o o ••• o."

00

'0

:·L~:JU.l)UO

3.39 7.11'0

3.200.lJU)
:1.139. O·J~
1.171. ';00

1.200.000
J.. 5CC. OGC

na:

5537 0903.21)01 -

AYPi:'feJl,-t..'al!,ellt;> ae Pessoal para a Forma-

Ç8.0 Profisstona . . .... "
55.38
5538.0905.2001
55.39
5539.0905.201)1
55.40
5540.0905.2001
55.42
5542.090õ.20C1

-

55.43 5543.{)905.2001 55.44 5544 0905.2:';01 55.45 -

o o •• o • • • • • • • • • • o o o o

Colégio Pedro II
Adminístracãore Manutençâo do Ensino
Escola 'I'ecmca Federal de Alagoas
Aurrunrstracâo e Manutenção do Ensino
Escola 'I'écnica Federal do Amazonas
Adminíst.raçâo e Manutenção do Ensino
Escola 'I'écníca Federal de Campos
Admm.straçâo e Manutenção do Ensino
Escola 'I'êcnica Federal do Ceará
Administração e Manutenção do Ensino
Escola Técnica Federal Celso Suckow da
Fonseca
Acmmístracão t: Manutenção do Ensino ...
Escola Técnica Federal do Esplrtto Santo
0.0

64íJ. ano

1. 800.000

L.SO.O(;D
340.(lOD
130.lFi(}

37.200
200.00u

AII'OSDO PODER EXECUTIVO

5545,0905.2001 -- Adminjst~aç~o é Manutenção do Ensino
55.46 -- Escola Tecnicc Federal de Goiás
554:1.0903,2001
AdmlD13t~'aç'ão e Manutenção do Ensino

289

240.0uo

Escola 'r'ecmca Federal do Maranhão
5547 .0905.2001
Adminj:':;l~'aç~() I:: Manutenção do Ensino
300.(JI'O
55.48
Escola 'I'ecmca Federal de Mato Grosso
5548.0903. 2001
Adminjst:raç~o e Manutenção do Ensino
89.400
55.49 .- 1!;s~~uia 'I'eomca Federal de Minas Gerais
5549.0905.2001 - Adminis~r",.ção e Manutenção do Ensino
500.000
55.51 - Escola, 'I'écntca Federal do Pará
5551.0905.2001
Acmimstraçàc e Manutenção do Ensino
200, Coa
55.52
Escola 'ré('ni(',~ Federal da Paraíba.
5552. QUOS. 2001
Admínrsrraçào e Manutenção do Ensino
10n iJl!ú
55.53
ESCOJ:i T€<:nica Federal do Paraná
5553.0905. 2001
Adminjst!aç~o e Manutenção do Ensino
1.7CIJ.IJCO
5fi.55
Esrxua 'I'ecnica Federal d-e Pernambuco
5555.0905,2('01
Adm.mstrucâo e Manutenção do Ensino ...
200.000
.
55.b8
Escola Técnica Federal do Rio Grande do
Norte
5558.0905 2001 _.- Adminisl!a~ã( e Manutenção do Ensino ...
55.59 - Bscola 'I'écníca Federal de Santa Catarina
5559.0905.2fl01 - Admmrstração E' Manutenção do Ensino
%D.r,uo
;;5. ôu
Escola Técnica Pederal de São Paulo
5560.09C5.2G01 - Admínlsn-açâo e Manutenção do Ensino
400.'joO
55.51 - Bscola 'I'écmca Federal de Sergipe
5561.0905.2001 -- Acmíntstração c Manutenção do Ensine
lOO.OOO
55.6:1 - Fundação Umverstdade de Mato Grosso
5553.0906.2001 - Admímstraçáo e Manutenção do Ensino
594. BcO
55.50 - Pundaçêo Unlversádade Federal de Viçosa
5565. O!;l06. 2001 - Aômtnlstração e Manutenção do Ensino ...
1.l25.800
Art. 4.° Este Decreto entrará em vigor na data de sua pubücação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 1." de dezembro de 1972; 151." da Independência e 81." da
República.
5ti.47

EMíLIO G. MÉ!)1(I

Antônio Delfim NeU<'
Jarbas G. Passormno
João Paulo dos Reis Velloso

DECRETO NQ 71. 461 -

DE 1 DE DEZEMBRO DE 1972

4l:'re ali Ministério dus '1 m'l~íJ()1tes, em favor da Secretaria Gere; -- [.;'1túlCides s-cnervietonuaas, :J crédito suplementar de I::'r$ 17. 7t3 500,"0,
nara retorço de dotações cousvçtuuias no vigente Orçam snto,

o presidente da qepública, usando da atribuição que lhe ccruer.. o

arctgo 81, item UI, da Constlttuçâo, e da autorização contida no art.go
6" da Lei n'' 5.754, de 3 de de-zembro de 1971, decreta:
A ..' L I" F'J...:a aberto ao xnn.stcno dos Transportes, em favor da SE~
crer,aria-Gelal -. EntiJades. El'.p(-fvision~da_s,
crédito vuc'cmentar no
valor de Cr$ 17. 713.500,00 (dezessete milhões, setecentos e treze rr.Il €
quinhentos cruzeirosi. para reforço de dotações orçamentáctas consignadas ao subanexo 27.00, a saoer:

°

27.00
27.03
2703.1604.2009

32.7.2
03

:v.rINIST~RIO

DOS TRANSPORTES
Secretar.a-Cerat Entidades Supervtaionadas
àtividades a Cargo do Departamento .cacional de Est-adas de Rodagem (Cota-parte do IULCr.G)
Entidades Fede; ais
:J\-l-\;:;99 Custeies •...••••.....•••......•.

crs

1,01'

16.682.508
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Diversas . .
Entidades Federada

Vinculações Tributárias

'rotal

, ..

30.0.00

.

l.COl.OGO

,.

17.7!3.5no

Art. 2° Os recursos necessâríos à execução deste Decreto decorrerão
de anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigente
Orçamento ao subanexo 27. (lO, a saber:
c-s

27.00 -

MINISTIlRIO DOS TRANSPORTES

27.03 -

Secretaria-Geral -

Projeto 4.3.7.1 03 -

1.00

Entidades Supervisio-

nadas
2703.1601.1014

:'!lntidades Federais
Vinculações Tributárias
Projeto -- 2703.1604.1001
3.2.7.2 -- Entidades Pederals
08 -- Diversas . .. .

4.3.7.1 -

Entidades Federais
03 -- Vinculações Tl Ibutárfas
Total

""

,

,

.

2.000.000

.

5.0CO.uOO

.

lO.713.JUO

, ..

17.713.500

Art. 3 O presente crédito, no Orçamento Próprio do Deuartamento
Nacional de Estradas de Rodagem obedecerá a seguinte programação:
0

CrS 1 (in
67.00 -

MINISTllRIO DOS TRANSPORTES -

tidades Bupervíslonadae
Nacional
Rodagem

67.04 -- Departamento

de

Estradas

Ende

S1lp~f.'uwntando

6704.1604.2002 -

Admtnístraçâo e Coordenação da Execução
do Plano Nacional de Viação
.

Cancelando
Projeto -- €7D4 1601.1001
Projeto -- [704.1604.1507
Projeto -- 6704.1604.1.508

Total

17.713.500
2.0rlO.UOO

10.713.500
5.000.000

,', .. ,

,

.

17.'7i3.5CO

Art. 4 Este Decreto entrara em vigor na data de sua oubhcaçê.o
revogadas as disposições em coatrárío.
Brasília, 1 de dezembro de 1972; 1510 da Independência e 840 da
0

República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio DeUim tcetto
Mário David Anclreazza
Jotio Pnuio

dos Reis T/ellosCJ

DECRETO NQ 71.462 -- DE 1 DE DEZEMBRO DE 1972
Abre ao Ministério dos 'l'TU'I1SpG1fe:o -- Entidades Supervisio'fl,fulrzs, em talJOf do Departamento N.'J,cJ(llIal de Estradas de RodagfJ-rn. o crédito
suplementar de Cr$ 4'7,647.500,00, para reforço de aotaçôes r:onszgr/'J.das no vigente Orçamento,

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

artigo 81, item IH, da Ccnstdt r.ição, e da autorização eontáda no er tgo
60 da Lei ns 5.754, de 3 de dezembro de 1971, decreta:
Art. 1'" Fica aberto ao Ministério dos Transportes - Entl-fades Su-

pervíeíonadas, em favor do Departamento Nacional de zstrutas de Rc-

Arros

DO

PODER
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EXECUTIYJ

dagem, o credito suplementar nc valor de Cr$ 47,647. 500.00 (quarenta
e sete milhões, seiscentos e quarenta e sete mil e quinhentos cruzetrost,
para reforço de dotações orçamentárias consignadas ao subanexo 67.00,
a saber:

c.s

67.00 -

MINIST"'RIO DOS TRANSPORTES tidades Supervisionadas

lO0.

En-

Departamento Nacional de Estradas de
Rodagem
6704.1604.100'[ - Conservação e Segurança do Tráfego (TRU)
6704.1604.1117 - BR. 116 -~ Irortaleza-daguarão
.
6704.1604.1136 - BR.135 ~ São Luiz-Rio de Janeiro
.
67.04 -

6704:.1604.1154 - BR.153 - 'I'ucurui-Aceguá
.
6704.1604.1278 - BR. 277 - Paranaguá-Foz do Iguaçu
.
6704.1604.1365 - BR.365 - Mortes Claros-Canal do S. Si-

mão

BR.452

6704.1604.1452
6704.1604.1504
6704.1604.1506

-

Hlo Verde-Araxá

Obras Diversas
Desapropriações e Indenizações
veis (TRU)
,
Encargos de Pír-ancíamentc

6'/04.1604.1508

de

.
.
.
Imó.
.

'I'otal •... ,

.

:4. COO
5.785.000
5.300.000
13.135.000
715.000
1.200 000

5.úOO.(JUU
1. 51O.(\00
8. '.'t2G .000
6.502.500

-1:7,647.50::

Art. 2" Os recursos necessarfos à execução deste Decreto decorrerão
de anulação parcial de dotaçõ r;-5 orçamentárias consignadas no vigente
Orçamento ao subanexo 67.00, :t saber:

o-s

67.00 -

MINIST"'RIO DOS TRANSPORTES tidades Bupervís.ionadas

67.04 -

Departamento
Rodagem

Projeto -

Nacional

de

Estradas

de

6704.1604.:158
.
C704.1604.1267
.
ú704 .1004, .1272 •••....•...••......•••••••.•.
6704.1604.1354
.
6704.1604.1369
.
6704.1604,1370
,.,
..
6704.1 'W4 .1326 .,
.
6704.11)04 .1~}90
.
6704.1604.1505
,
.
6'j'04.1604.~507
.
6704.1604.1509
,,
.
6704.1604.1510
, ,
..
..

Projeto Projeto
Projeto

Projeto
Projeto
Projeto
Projeto

Projeto
Projeto
Projeto
Projete

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

Total

,

,

1,00

En-

.

5.222,000
4.:100.0cn
400.000
3.476.000
3.500.000
400,000
5.017.000
3.5c:ü.GOO

13.350.000

2.7l2.bOO
1. 500.000
5.270.(jOO

47. 647. S'.lO

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

Brasília, 1 de dezembro de 1972; 151° da Independência e 84° da
República.
EMÍI.,IO G.

Múorcr

Antônio Delfim Netto
M ária David A tulreoeze

João Paulo (7,os Reis VellosQ
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DECRETO N:: 71.463. J

DE 1.0 DE DEZEMBRO DE

1972

Abre ao Ministério dos T7'O,ílS1JOrtcs, em favor da S~~cretaria-Geral ~ Entidades Supervisionadas, o crédito suplementar de Cr$ 55,000. 000,00, para
reforço de corccõcs c()'i~Fig1wdal' no vigente Orçamento.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o 9.1'tlgo 81, item lII, da Oonstituição. '::' da autorização contida no artigo 6.9 da
Lei número 5.754, de 3 de dezembro de 1971, combinado com o artigo 2.'1
da Lei número 5.810, de 6 de novembro de 1972, decreta:

Art. 1." Pica aberto ao Ministério dos Transportes, em favor de Beoreturta-Geral - Entidades Supervisionadas o crédito uuplementar no valor
de Cr$ 55.000.000,00 (cínquenta e cinco milhões de cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias consignadas ao subanexo 2'1.00 a saber:
Cr$ 1,00
27.00 - l\11NISTftRIO DOD TRANSPORTES
27.03 - Secretaria-Geral - Entidades Supervisionadas
2703.1604.1001 4.3.7.1 03 -

Projetos a Cargo do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem
Entidades Peder als
Vinculações 'I'rrbutártas
.

55.000.000

Art. 2.° Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão
de anulação parcial de dotação orçamentária consignada no vigente Orçamento ao subanexo 28.00, asabet :
28.00 - ENCARGOS GERAIS DA UNIAQ

28.02 -Recursos sob Supervisão do Ministério
Planejamento e Coordenação Geral
Atividade - 2802.1800.2003
3.2.6.0- Reserva de Contrngência

do

.

55.000.000

Art. 3.° O presente crédito, EC Orçamento próprio do Departamento
Nacional de Estradas de Rodagem obedecerá a seguinte programação:

o-s

Suplementando

6704.1604.1009
6704.1604.1504

1.00

Transferências a Empresa de Construção e
Exploração da Ponte Presidente Costa e Silva
Obras Diversas
.

46.92S.f.iOO

Total

55.000.000

.

8.07S.00G

Art. 4.9 Este Decreto entrara eIT' vigor na data de sua publicação "e"
vogadas as disposições em contrárlo .
' ."
Brasília, 1.0 de dezembro de 1972; 151.° da Independência e 84.9 da
República.
EMÍLIO G.

Msarr-r

Antônio Detti-n: Netto
Mário David Anch'eazza

JOâo Paulo dos ReZa VeLZoso

A-ros DO PODER EXECUTIVO
DECRETO !,-T,9 71.464 - DE 19 DE
DEZEM:BRO DE 1972
outorga concessão à Universidade Federal do Rio Grande do Norte para
estabelecer na cidade de Natal, Estado da Rio Grande do Norte, uma
estação de radiodifusão de sons e
imagens (televisão), com jins exclusivamente educativos.

O Presidente da República, usando

das atríbuíçíôes que lhe confere O ar-

tigo 81, item lII, combinado com o artigo 89, item XV, letra "a", da Constituição, e tendo em vista o que consta
do Processo Me nc 1.230-70, decreta:
Art. 19 Fica outorgada à Universidade Federal do Rio Grande do Norte,
nos termos do artigo 14, do DecretoLei nv 236, de 28 de fevereiro de 1937,
e artigo 28, do Regulamento dos Serviços de Rádiodífusâo aprovado pelo
Decreto nv 52.795, de 31 de outubro de
UJ63. concessão para instalar na cidade
de Natal, Estado do Rio Grande do
Norte, sem direito de exclusividade,
ama estação de radiodifusão de sons
e imagens (televisão), com fins educativos, sem objetivo comercial, utilisando o canal 5.
Parágrafo único. O contrato decorrente desta concessão obedecerá às
cláusulas que com este. baixam, rubricadas pelo Secretário-Geral do Ministério das Comunicações, e devera
se assinado dentro de 60 (sessenta)
dias, a contar da data da publicação
deste Decreto, no Diário Oticuü da
União, sob pena de se tornar nulo, de
pleno direito, o ato da outorga.
Art. 29 Revogam-se as dísposíções
em contrário.
Brasília, L" de dezembro de 1972;
151Q da Independência e 84Q da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Hygino C. Corsetti
O contrato mencionado no presente
decreto foi publicado no D. O. de 7
de dezembro de 1972.

DECRETO N9 71.465 - DE te DE
DEZEMBRO DE 1972
Conjisca bem do cidadão Germano
Brum Mugarte, domicituuio no Estado do Paraná, para a "'eparcção
de danos causados ao patrimônio
público e dá outras providências.

O Presidente da República, no uso
das atribuições que Jhe conferem o
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artigo 8" do Ato Institucional número 5, de 13 de dezembro de 1968, e artigos 1" e 3" do Ato Complementar
número 42, de 27 de janeiro de 1969,
e tendo em vista o que consta dos
autos de Investigação Sumária número 44171 da comissão Geral de Investigações, decreta:
Art. 10 :É: confiscado e incorporado ao patrimônio da Prefeitura Municipal de Nioaque, Estado de Mato
Grosso, nos termos dos artigos 1" e
3" do Ato Complementar n" 42, de 27
de janeiro de 1969, o seguinte bem
de propriedade de Germano Brum
Mugarte, brasileiro, casado, comerciante, ex-Secretário-Tesoureiro 00
Munícípío de Nioaque:
- Direito que tem sobre o imóvel
situado na rua Guia Lopes número
528, no Município de Nlcaque, EStRdo de Mato Grosso, adquirido do Sr.
Darcílio Mendonça, atr a,vês de documentos particulares.
Art. 2" O excesso de confisco que
vier a ser apurado, na fase de éxecução, deverá ser devolvido ao cldadão processado.
Art. 3" Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 1" de dezembro de 1972;
151" da Independência e 84" da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Alfredo Buzaid

DECRETO N9 71.466 - DE 19 DE
DEZEMBRO DE 1972
Confisca bens dos senhores Mauro
Vülar Furtado e Samuel da Rocha
Monteiro, domiciliados o primeiro
no Estado do Pará e o secuauio no
Estado da Guanabara, para a reparação de danos ccustuios ao natnmônio público, e dá outros PTOV"idências.

o Presidente da República, no uso
das atribuições que lhe cor.ferem o
artigo 8° do Ato Institucional número 5, de 13 de dezembro de 1968, e artigos 1° e 3" do Ato Complementar
número 42, de 27 de janeiro de 1969,
e tendo em vista o que consta dos
autos de Investigação Sumária número 15/70 da Comissão Geral de Investigações, decreta:

Aros DO PODER EXECUTIVO

2M

Art. 1° São confiscados e incorpcrados ao patrimônio da Empresa Brasileira de Telecomunicações, nos termos dos artigos 10 e 3° do At.o Complementar número 42, de 27 de janeiro de Hl69, os seguintes bens de propriedade respectivament.e, dos senhores Mau'ro Villar Furtado e Samuel
da Rocha Monteiro, ambos brasileiros, casados, engenheiro de _comL1nicações e Capitão reformado uC? Exercito, o primeiro, e advoga ão inscrito
na Secção do Estado da Guanabara
da Ordem dos Advogados do Brasil, o
segundo:
Lote 1, da Quadra 23 do PA 5220,
na rua Projetada 15, lado esquerdo
de quem nessa entra vindo da Avenida DL para a Avenida Grande Canal, fazendo esquina com a rua Projetada 12, lado direito de quem nesta
entra vindo da Avenida PC para a
rua 15, medindo 18,OOm de frente para a rua 15; 17,60m da lmna oposta:
31,OOm pelo lado que dá frente para a rua 12; 34,60m na hnha
oposta; adquirido em virtude da compra feita à Barra da 'I'Ijuca Imobiliária S. A. conforme traslado da escritura de 27 de março de 1968 do
13° Ofício, Livro 1412, as folhas 33v,
transcrito no 9° Ofício do Registro de
Imóveis da cidade do Rio de Janeiro,
Estado da Guanabara, no livro 3Kv,
sob n- 71135, às folhas J 2, em 8 de
julho de 1969; Apartamento n'' 202 do
prédio à rua VaIparaíso n- 40 e respectiva fração de 1,6% do terreno,
com direito a uma vaga na área destinada ao estacionamento de automóveis, adquirido por compra feita a
Clélía Vaz de Mello Bernardes e outros, conforme escritura, de 26 de julho de 1967, do 13° Ofício às folhas
ev do Livro 1364, transcrita no 11°
Ofício do Registro de Imóveis da oidade do Rio de Janeiro, Estado da
Guanabara, em 17 de outubro de 1969,
sob n- 48.531, às folhas 181 do Livro 3-BX.
Art. 2° Na hipótese de ser apurado, na fase de execução, eventual excesso de confisco, o exeqüente determinará as providências necessárias, a
fim de corrigir a diferença que deverá ser devolvida oportunamente a0S
indiciados.
Art. 3° Este Decreto entrará em
VIgor na data àe sua publicação revogadas as disposições em contd_rio.
Brasília, 1° de dezembro de 1972;
151° da Independência e 84° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Alfredo Buzaid

DECRETO N." 71.467 - DE 1.0
DEZEMBRO DE 1972

DE

Regulamenta o item II do artigo 6.°
da Lei n.O 5.754, de 3 de dezembro
de 1971, e dá outras providências.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confe~e ? Jtem
III do artigo 81, da õonstttuíção, e
tendo em vista o item Il do artigo 6.°
da Lei n.v 5.754, de 3 de dezembro
de 1971, decreta:
Art. 1.0 Entende-se como excesso
de Arrecadação de receitas vinculadas
a programas específicos, para fi~~ deste Decreto, o saldo positivo vertflcadc
entre a receita arrecadada no exercício
e a prevista no Orçamento Geral da
União.
Art. 2.° Os órgãos, entidades ou
Fundos que sejam creditados automaticamente pelos recursos de que trata
o artigo anterior, utilizarão o excesso de arrecadação através de Crédito
suplementar, dispensados decretos específicos de abertura de crédito.
Art. 3.° O atendimento do disposto
no artigo anterior, no exercicio financeiro de 1972, será formalizado
através as seguintes normas:
I - O órgão, entidade ou fundo,
quando creditado em receitas vinculadas que' ultrapassem a previsão orçamentária, distribuirá estes recursos
pelos seus programas de trabalho
constantes da Lei n.O 5.754-71, comunicando imediatamente a Inspetoria
Geral de Finanças setorial, ou órgão
equivalente.
II - A Inspetoria Geral de Finanças setorial ou órgão eqüívalente contabilizará os recursos a titulo de crédito suplementar por excesso de arrecadação;
IH - A Inspetoria Geral de Finanças setorial ou órgão eqüivalente comunicará a Inspetoria Geral de Finanças do Ministério da Fazenda os
registros feitos por excesso de arrecadação;
IV - A Inspetoria Geral de Finanças do Ministério da Fazenda elaborará um demonstrativo dos créditos registrados, por projetos, atividades e
natureza da despesa, encaminhando
uma cópia ao Ministério do Planejamento e Coordenação Geral.

AoTÓS DÓ PODER ExECUTIVó

Art. 4.° Compete ao Ministério do
Planejamento e Coordenação Geral,
através de portaria, ratificar a utilização do excesso de arrecadação, sob
o aspecto orçamentário.
Art. õ." Este Decreto entrará em
vigor a partir da data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário,
Brasília, 1.0 de dezembro de 1972;
151.° da Independência e 84.° da
República.
EMíLIO G.

MÉDICI

Antônio Delfim Netto
João Paulo dos Reis Velloso

DECRETO

NQ

71.468
1972

DE 4

DE

DEZEMBRO DE

Concede
reconhecimento ao Curso
de Administração de Empresas da
Faculdade de Administração de Empresas de Ribeirão Preto.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constítutção, de
acordo com o artigo 47, da Lei numero 5.540, de 28 de novembro de 1968,
alterada pelo Decreto-lei n" (~42, de 9
de setembro de 1969, e tendo em vista
o que consta do Processo n'' 215.112-72
do Ministério da Educação c Cultura,
decreta:
Art. 1° É concedido reconhecimento
ao Curso de Adminístraçâo de Empresas da Faculdade de Administração
de Empresas de Ribeirão Preto, mantida pela Associação de Ensino de Ribeirão Preto com sede na cidade de
Ribeirão Preto Estado de São Paulo.
Art. 2° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 4 de dezembro de 1972;
151° da Independência e 84° da
República.
EMILIO G .. MÉDICI

Jarbas G. Pasearinno
N" 71.469 DE
DEZEMBRO DE 1972

DECRETO

4

DE

Concede reconhecimento ao Curso de
Administração de Bmnreeas da Faculdade de Ciências Econômicas de
São Paulo - SP.
O Presidente da República, usando

das atribuições que lhe contere o ar-

tigo 81, item HI, da Constituição, de
acordo com o artigo 47, da Lei número 5.540, de 28 de novembro de 1968,
alterado pelo Decreto-lei n'' 842, de 9
de setembro de 1969, e tendo em vista
o que consta do Processo n'' SGiJ.255-72,
do Ministério da Educação e Cultura,
decreta:
Art. l° ~ concedido reconhecimento
do Curso de Administração de Empresas da Faculdade de Ciências Econômicas de São Paulo, mantido pela
Fundação Escola -de Comércio "Alvares Penteado", com sede na cidade de
São Paulo, Estado de São Paulo.
Art. 2° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 4 de dezembro de 1972;
da Independência e D4° da
República.
151°

EMILIO G. MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

DECRETO

NQ

71.470 1972

DE

4

DE

DEZEMBRO DE

Autoriza o funcionamento do Curso
de Psicologia (licenciatura) e Curso
de Comunicações (modalidades: Jortuuismo, Relações Públicas} Publicidade e Propaganda) da Fa.culdade
de Filosofia, Ciências e Letras do
Instituto Cultural Newton Paiva
Ferreira.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item LLl, da Constituição, de
acordo com o artigo 4'7, da L8i número 5.540, de 28 de novembro de 1968,
alterada pelo Decreto-lei n'' 342, de 9
de setembro de 1969, e tendo em vista
o que consta do Processo n'' 265.558-72
do Ministério da Educação e Cultura,
decreta:
Art. 1° Fica autorizado o funcionamento do Curso de Psicologia (licenciatura) e Curso de Comunícaçócs
(modalidades: Jornalismo, Relações
Públicas, Publicidade e Propagandaj ,
da Faculdade de Filosofia, Ciências e
Letras, mantida pelo Instituto Cultural Newton Paiva Ferreira, 00m sede
na cidade de Belo Horizonte, Estado
de Minas Gerais.
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em

DECRETO NQ 71.472 -

vigor na data de sua publicação, re-

DE

4

DE

DEZEMBRO DE 1972

vogadas as disposições em contrário.
Brasília, 4 de dezembro de 1972;
1510 da Independência e 84° da
República.
EMILIQ G. MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

DECRETO NÇ 71.471 -

DE

4

DE

DEZEMBRO DE 1972

Concede reconhecimento dos Cursos
de Ciências Econômicas e Administração de Empresas da Faculdade
de Ciências Econômicas, Contábeis
e de Administração de Empresas "_
Piracicaba ~ S p .

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição, de
acordo com o artigo 47, da Lei número 5.540, de 28 de novembro de HJG8,
alterado pelo Decreto-lei nv 842, de 9
de setembro de 1969, e tendo em vista
o que consta do Processo n'' 465.560-72
do Ministério da Educação e Cultura,
decreta:
ArL 1 ú: concedido recounccimento
dos cursos de Ciências Econômicas e
de Administração de Empresas da Faculdade de Ciências Econômicas. Contábeis e de Administração de Empresas, mantida pelo Instituto Educacional Piracicaba no, com sede na cidade
de Piracicaba, Estado de' São Paulo.
Art. 2° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrárfo .
Brasília, 4 de dezembro de 1972;
151° da Independência e 84" da
República.
Q

Declara de utilidade pública e interesse social, para fins de desapropriação pelo Departamento Nacioruü de Obras Contra as Secas, área
de terreno necessária à ampliaçiio
do Projeto de Irrigação do A çúde
Publico SUMÉ, no munici[Jzo rio
mesmo nome, Estado da Paraíba.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item 111, da Constttuição, e
na conformidade do artigo 4", da Lei
n« 4.593, de 29 de dezembro de 1l:H)4.
decreta:
Art. 1" Fica declarada de utilidade
pública e interesse social, para fins de
desapropriação pelo Departamento 'Nacional de Obras Contra as Secas, .a
área de terreno com 405,8.700 hectares (quatrocentos e cinco hectares e
oito mil e setecentos metros quadrados), necessária à ampliação do Projeto de Irrigação do Açúde Público
SUMÉ, no município do mesmo nome,
Estado da Paraíba, descrita nas plantas constantes do Processo número
12.106IMIIS.COMIBSBI72, devidamente rubricadas pelo Secretário-Geral
do Ministério do Interior.
Art. ·2" Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrár!o .
Brasília, 4 de dezembro de 1972;
151" da Independência e 84° da
República.

EMILIO G. MÉDICI

EMILIO G. MÉDICI

Jarbas G. Pa.ssarinho

José Costa Cavalcanti

DECRETO NQ 71. 473 -

DE

4

DE DEZEMBRO DE

1972

Abre a Justiça Mil·itar em javo1 do Superior Tribunal Mzlitar p Auditoria da
Justiça Militar o crédito suplementar de Crg 8.000.000,00, para reforço de
dotações consignadas no vigente Orçamento.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artrgo
81, item I'I'I, da Constituição, e da autorização contida no artcgo (iQ da Lei
nv 5.754, de 3 de dezembro de 1971, decreta:
Art. l° Fica aberto à Justiça Militar, em favor do Superior Tribunal Míütar e Auditorias da Justiça Militar, o crédito suplementar no valo!' de
Cr$ 8.000.000,00 (oito milhões ele cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias consignadas ao subanexo 06.00, a saber:
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Cr$ 1,00
06.00 Ou.01 OôOl 0106.2001 3.1.1.1 -

02 -

3.1. 2. O 3.1.3.2 4.1.3.0 -

4.1.4.0 06.02 0\502.0106.2003 3.] .1.1 -

02 -

iS.l.a.2 --

4.1. 3. O 4.1.4.0 --

JUSTIÇA MIL\TAR

Superior Tribunal Militar
Processamento de Causas no Superior Trtbunal Militar
Pessoal Civil
Despesas Variáveis.. .
.
Material de Consumo
.
Outros Serviços de Terceiros
.
Equipamentos e Instalações
.
Material Permanente
Auditorias da Justiça Militar
Processamento de Causas nas Auditorias da
Justiça Militr..l'
Pessoal Civil
Despesas Variáveis
.
outros Serviços de Terceiros
.
rcuu'uamentoc e Instalações
.
Material Permanente
.
TOTAL .

920.000
100.000
700 000
800.000

40 000
90.000
180.000
240.000
8.000.000

.

Art. zv Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão de
anulação parcial de dotação orçamentária consignada no vigente Orçamento ao subanexo 28.00, a saber:
CrS 1,00
28.00
ENCARGOS GERAIS DA UNTAO
28.02
Recursos sob Supervisão do Ministério do
Planejamento e Coorncuaçâo Geral
Atlvtdade -

2802.1800.2003

Reserva de Contingência..
..' ... ...
8.000.000
Axt. 39 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revo::302.0.U -

gadas as disposições em contrário.
'
Brasília, 4 de dezembro de 1972; 151ÇI da Independência e 84° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Alfredo Buzaid
Antônio Delfim Netto
João Paulo dos Reis Vellcso

DECRETO N." 71.474 -

DE 4 DE DEZEMBRO DE 1972

Abre ao ôtminterio das Comunicações o crédito supll3mentar de
.
Cr$ 344.000,00 para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento.

o Presidente da Repúcliea usar.do da atribuição que lhe confere o artigo
81, item 111 da Constituição, e da autorização contida no artigo 6Q da Lei
nv 5.75-4, de 3 de dezembro de 19'11. decreta:
Art. Iv Ftca aberto ao Mítuetérío das Comunicações o crédito suplementar de Cr$ 344.000,00 (trezentos e quarenta e quatro mil cruzeiros), para
reforço de dotações orç-amentárias consignadas ao subanexo 14.00, a saber:

crs 1,U~

14.00 -

MINISTf:RIO DAS COMUNICAÇÕES

14.02 -- SECRETARIA-GERAL

Ccotdenaçâo e Planejamento Setorial
3.1.1.1 --- Pessoa' Civil
01 - vencimentos e Vantagens Fixas

1402.0108.2002 -

.

8.000
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14.04
1404.0107,2006
3.1.1.1
01

-

14.06 t406.0101.2008 3.1.1.1 -

02 -

DO PODER EXECUTIVÓ

INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS
Coordenação e Controle Financeiro
Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas

.

6.000

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇãO
Coordenação dcs Serviços Administrativos
Pessoal Civil

Despesas Vartaveís
TOTAL

.

330.000

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

344 . 000

Art. 2° Os recursos necessários a execução deste Decreto decorrerão das
anulações parciais de dotações orçamentárias consignadas no vigente Orçamenta ao subanexo 14.00, a saber:
14.00
14.01
Atividade
3.1.1.1

_.
-

MINISTl!:RW DAR COMUNICAÇOES
GABlNETE DO MINISTRO
1401.ül04.200l
Pessoal Civil

01 - Vencimentos e Vantagens Fixas
02 - Despesas Vartáveís

.
.

4500G
2U9.00l'

344.000
Art. 3" Este Decreto entrará em vigor na data de sua publícaçao, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 4 de dezembro de 1972; 1519 da Independência e 84" da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Anlónzo DetjZ1Jl Netto
Joâo Paulo dos Reis llelloso
Hygino C. ccreeue

DECRETO N9 71.475 -

DE 4 DE DEZEMBRO DE 1972

Abre ao Ministério das Ccmnniicucõee, em favor de diversas unidades orçamentárias, o crédit> süplemerztar de Cr$ 2.535.000,00, para retorço de
dotações consignadas TIoIJigem'e Orçamento.

O Presidente da República" usando da atribuição que lhe confere o artégo
81, item ITr, da Constdtuição, f da autorização contida no artigo 69 da 1,81
nv 5.754, de 3 de dezembro de 1971, decreta:
Art. I'' Fica aberto ao Mínistérk. das Comunicações, em favor do Gabineto «o Ministro, Departamento de: Administração e Departamento NacíoDal de Telecomunicações, o crédito suplementar no valor de Cr$ 2.535.000.00
(dois mítnôes, quinhentos e trmta e cinco mil cruzeiros), para reforço de
dotações orçamentártas consignadas ao subanexo 14.00, a saber:
c-s 1,DO
14.00 - MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇõES
14.01 ~ Gabinete do Mmístro
1401.0104.2001 - Assessoria Mímster íal
3,1. 2. O -- Material de Consumo ...............•......
20.000
20.000
::1.1.4.0 - Encargos Diversas
.
14.06 - Departamento de Administração
1406.0101.2008 - Coordenação dos
Serviços Administrativos
1. 200.000
4.1.3.0 - Equipamentos c Instalações
.
1. oeo. 000
4.1.4.0 - Material Permanente
.
14.07 - Departamento Nacional de Telecomunicações
1407.0705.2009 - Coordenação e Fiscalização dos Serviços de
'I'elecomunicaçôes
235.000
3.1.3.2 - Outros Serviços de Terceiros
.
TOTAl,

2.535.000
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Art. 29 Os recursos necessárícs à execução deste Decreto decorrerão de
anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigente Orçamento ao subanexo 14.00, a saber:
14.00 - MINISTl!;RIO DAS COMUNICAÇõES
14.01 - Gabinete do Ministro
AUvidade - 1401.01üJ.20C1
4.1.3. O - Equipamentos e Instalações
.
80.000
4.1.4.0 - Material Permanente .. ,
.
79.000
14.02 -- Secretaria-Geral
Atividade - 1402.0108.2002
100.000
3.1.2.0- Material de Consumo
.
3.1.3.2 ~ Outros Servtçcs de Terceiros
.
1.350.000
3.1.4.0 - Encargos DIversos
.
110.000
170.000
4.1.3.0 - Equipamentos e Instalações
.
60.000
4.1.4.0 - Material Permanente
.
14.04 - Inspetoria-Geral de Finanças
Atividade - ~.404. e107. 2006
30.000
3.1.,2. U - Material de Consumo ••....................
30.000
3.1.4.0- Encargos DivE'ISOS ••••••••••.•••••.••••.••.
100.000
4.1.3.0 - Equipamentos e Jnstalaçôes
.
30.000
4.1.4.U - Material Permanente
.
14.05 - Divisão de Segurança e Informações
Attvídade - 1405.0809.2007
25.000
3.1.2.0 - Materiar de consumo
.
40.000
3.1.3.2 -- Outroa Serviços de Terceiros
··.··
35.000
4.1.4. O - Material Permanente ..•....................
14. üô - Departamento de Administração
Atividade - 1406.ülO1.2Q08
70.000
3.1.4.0 - Encargos Diversos ....•....................
14.07 - Departamento Nacional de Telecomunicações
projeto -- 1407.0705.1007
120.000
3.1.3.2 - Outros Serviços de Terceiros
···
Atividade - 1407.0705.2009
ôO.OO\i
4.1. 3. O-Equipamentos e Instalações •...............
30.000
4.1.4.0 - Material Permanente
'
.
Atividade - 1407.0705.2010
25.000
3.1.3.2 -- Outros Serviços de Terceiros
.

2.535.000

TOTAL

Art. 3'" Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 4 de dezembro de 1972; 1519 da Independência e 84° da
República.
EMÍLIO G. MÉDIoCI

Antonio Deifím Netto
Joâo Paulo dos Reis vezroso
Hygino C. coreetn

DECRETO N9 71.476 -

DE

4

DE DEZEMBRO DE

1972

Abre ao Ministério do.. Justiça. e'l.'J, favor do Ministério Público do Distrito'
reaeroi e Terruórioe, o credito suplementar de Cr$ 160.800,00, para reforço de dotações consignadas nc vigente Orçamento.

o Presidente da Repúbl'ca, usando da atribuição que lhe confere o artigo
81, item m, da Constituição, e da autorização contida no artigo 69 da Lei
nc 5.754, de 3 de dezembro de lf'7:!. decreta:
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Art. 1" Fica aberto ao Ministério da Justiça, em favor do Ministério
Público do Distrito Federal e 't'errttórtos, o crédito suplementar no valor de
Cr$ 160.800,00 (cento e sessenta )'"J,il e oitocentos cruzeiros), para reforço de
dotações orçamentárias consignadas ao subanexo 20.00, a saber:
20.00 -

MINI3Tf:RH..l DA JUSTIÇA

20.06 -

Ministério

Público do

Distrito

c-s

Federal e

'I'er-ntórtos
2006.0104.2007 - Ftscaltzaçâo e Observância do Cumprimento
da Constituição, Leis e Atos dos Poderes PÚblicos
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 --- Vencimento., e Vantagens Fixas
3.2.3;3 - Salário-Família
.
T G T A L

1,00

.......•...•..

158.700
2.100
160.BOO

Art. 2'" Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão de
anulação parcial de dotação orçamentárta consignada no vigente Orçamenti) ao suba nexo 20. DO, a saber;
20, oo
20.06

-~

MINISTERIO 11A JUSTIÇA
Ministério Público do Distrito
Territôrios

o-s

l,GO

Federal e

Atividade - 2G05.01ü4.2007
3.1.1.1 -- Pessoal Oíví:
02 - Despesas vanáveís ........................
160.800
Art. 3" Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 4 de dezembro de 1972; 1510 da Independência e 84 0 da República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Attreao Buzaid
antonio Delfim Netto
João Paulo dos Reis \Tullos o

DECRETO N9 71.477 - DE 4 DE DEZEMBRO DE 1972
Abrt! ao Ministéri·) da Justiça, em temor do conselho Penitenciário Federal e
Departamento de Policia Federal, o crédito suplementar de ........•..•
Cr$ 185.000,00, para retorço de dotações consignadas no vigenfu Orçamento.

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

81, item ITI, da Constituição, P. da autorização contida no artigo 69 da Lei
nc 5.754, de 3 de dezembro de 1971, decreta:

Art. 19 Fica aberto ao Ministérto da Justiça, em favor do Conselho
Penitenciário Federal e Departamento de Polícia Federal, o crédito suplementar no valor de Cr$ 185.000.ÇI) (cento e oitenta e cinco mil cruzeiros),
para reforço de dotações orçamentárías consignadas ao subanexo 20.00, a
saber:

c-s 1.00

20.00 -- MINISTÉRIO DA JUSTIÇA

20.11 - Conselho Perutenciárto Federal
2011.0812.20]2 ~ Coordenação e Ftecalízaçâo do Sistema Penitenciário Federal
3.1. 3.2 -- Outros Serviços de Terceiros
.
20.14 -- Departamento de Policia Federal

15.000

30;'

AIIOS DO PODER EXECUTIVO

2014.0812.2017 -- Coordenação e Manutenção do Policiamento

Federal

3.1.2.0 - Material de Consumo
3.1.3.2 - Outros Setvíços de Terceiros
3.1.4.0 -- Encargos Dívcrsct

.
.
.

TOTAL

1:0.000
HJO.OOO
:')0.000

185.000

Art. 20 Os reC1HWS uecessárros à execução deste Decreto decorrerão de
anulação parcial de dotações crçamentártas consignadas no vigente Orçamento ao subanexo 20.00, a saber:

c-s 1,UO

20.00 -

MINISTÉ$lO DA JUSTIÇA

20.02 - Secretar.a Geral
Atividade - 2002.0108.2003
3.1.3.2 - outros serviços de Terceiros
20.14 - Departamento de Polícia Federal
Atividade - 2014.081<:.. 2ül'{
3.1.5.0 - Despesas de Exercícios Anteriores
3.2.7.1 - Entidades Intemacíonaís
TOTAL

.

15.000

.
.

123.400

.

185 000

H.6GO

Art. 39 Este Decreto entrara. em vigor na data de sua publicação, 1:evogadas as disposições em contrário.
Brasília, 4 de dezembro de 1972; 151.0 da Independência 8.° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Aljr\?,do Buecia
Antônio Delfh~ Netto
.]oéc Paulo ctos Reis V"cllos!)

DECRETO N" 71.478 --, DE 4 DE DEZEMBRO DE 1972
Abre ao Ministério da Indústria e do Comércio o crédito suplementar de
Cr$ 205.000,00, para retorço clt: dotações consignadas no vigente Orçamento.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo
81, item m, da Constituição, e da autorização contida no artigo 6 9 di! Le!
n9 5.754, de 3 de dezembro de 1971, decreta:
Art. 10 Fica aberto ao Ministério da Indústria e do Comércio, em favor

do Departamento Nacional de Regrstro do Comércio e Instituto Nacional de
Tecnologia, o crédi o suplementar de cr$ 205.000,00 (duzentos e cinco rml
cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias consignadas ao subauexo
18.00, a saber:

CrS 1,00

18.00 -

MINISTÉRIO DA INDúSTRIA E DO COMÉRCIO

HL09 -

Departamento Nacional de Registro do Comércio
Coordenação dos Serviços de Registro do
Comércio
Outros Serviços de Terceiros
.
Instituto Nacional de Tecnologia
Construção do Edif'ícío-Sede do Instituto
Obras Públícr:
..

lSU!LOôU1.20ll:1 ~

3.1.3.2 ~18.10 1810.0401.1011 4.1.1.0 -

TO'JAL

.

55.000

150000
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Art. 2° Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão de
anulação parcial de dotações crcamentárias consignadas no vigente Orçamento ao subanexo 18.00, a saber:
CrS 1,00
18.00 -

MINIST}<~RIO

DA INDúSTRIA E DO CO-

M:ERCrO

11:L 08 - Departamento Nacional de Registro do CoAtividade
3.1.2.0 -

3.1.4.0 -

mércio
1809.0601.2018
Material de Consumo

.

Encargos Diversos

.

10.000
20.00u

.

25.000

.

150.000

TO '1' A L............................. ...

205.000

Attvídade -

18C9. 0610. 201!:)

3.2.7.9 18.10 -

Diversas
Instituto Nacional de Tecnologia

Projeto -

1810,0401.101'-

4.1.3. O _.. Equipamentos e Instalações

Art. 3'" Est» Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrârtc ,
Brasilia, 4 de dezembro de 1972; 151.0 da Independência e 84. 0
República.
EJ.\iIÍLIO

G.

da

MÉDIeI

Ant,:mio Delfim Netto
Marcus Vinicius Pratíni ae MOraes
João Paulo dos Reis VellOSl)

DECRETO NQ

71.479 -

DE 4 DE DEZEMBRO DE

1972

Abre ao Ministério da Juetiça, em favor do Ministério Público junto à Justiça do Trabalho e Departamento de Polícia Federal. o crédito suplementar ae Cr$ S.728.900.00, para reforço de dotações consignadas no
'vigente Orçamento.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo
81, item IH, da Constituição, e da autorização contida no artigo 69 da Lei
nv 5.754, de 3 de dezembro de 1971. decreta:
Art. 10 Fica aberto ao Mirustérfo da Justiça, em favor do Mlnlstérto
Público junto a Justiça do Trabalho e Departamento de Polícia Federal, o
crédito suplementar no valor de Cr$ 8.728.900,00 (oito milhões, setecentos
e vinte e oito mil e novecentos cruzelrcs) , para reforço de dotações orcamentártas consignadas ao subanexo 20.00, a saber:
C,.S 1,00
20.00 - MINIST~RIO DA JUSTIÇA
20.07 .- Ministério Público junto à Justiça do 'I'rabalho
2007.0104.2008 -- Píscalização e Observância do Cumprimento
da Legislação 'I'rabalhísta
S. L 1. 1 -- Pessoal Civil
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas
.
155 000
.
02 .- Despesas Vaviáveís
236.500
3.1. 2. O - Material de Consumo
.
10.000
3.1. 3.2 -- Outros Servíçcs de Terceiros
.
20.000
3.1.5.0
Despesas de Exerclcíos Anteriores
_
80.000
3.2 3,3
Salário- Família
.
13.000
4.1.3.0
Equipamentos e Instalações
.
30.000
20.14 -- Departamento c'c Polícia Federal

AII'OS

3Q3
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Coordenação e Manutenção do Políciamentc
Federal
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas............
02
Despesas Vartáveis
,
,."..........

2014.0812.2017

3.2.3.3 -

Salárlc-Famtlía

6.440.000
1.568 600
175 801)

••.•.........

TOTAl"

8.728.900

Art. 2\' Os recursos necessárfos à execução deste Decreto decorrerão
de anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigente
Orçamento, a saber:

c-s 1.00

20 00

MINISTf'RIO DA JUSTIÇA

20.02

Secretaria -Gerar

Atividade
3.1.4.0

2002.0100. 20G::l

Encargos Diversos

140.00r,

.,.,. .. "

28.00 - ENCARGOS GEHAIS DA UNIAO
28.02 - Recursos sob Supervisão do Ministério do

Planejamento e Coordenação Geral
Atividade - 28C2.18aO.20flS
3.2.6. O
Reserva de Contingência

.

TOTAL

8.588.900

8.728.900

Art. 3" Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrárfo .
Brasília, 4 de dezembro de 1972; 151 0 da Independência 84" da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Alfredo Buzaid
Antônio Delfb? Netto
João Paulo dos Reis Vello.~(J

DECRETO

NI' 71.480 -

DE 4 DE DEZEMBRO DE

1972

Abre ao Ministério do Trabalho e Previdência Social em favor 'da Fundação
de Assistência aos Garimpeiros o crédito suplementar dI.3 Cr$ 450.000,00
para reforço de aotoçcec consignadas no vigente Orçamento.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe contere o artigo
81, item 111, da Constituição, e da autorização contida no artêgu 69 da Lei
nv 5.751. de 3 de dezembro de 1["1"7 L decreta:
Art , 11' Fica aberto ao Mínistérío do Trabalho e Previdência Social, em
favor da Fundação de Asststêncía aos Garimpeiros, o crédito suplementar
no valor de Cr$ 450.000,00 (quatrocentos e cinqüenta mil cruzeiros), para
reforço de dotações orçamentártas consignadas ao subanexo 26.00, a saber:
26. 00

~

26.03 -

MINIS1'1tF.Il' DO TRABALHO E
D:ítNCIA SOCIAL

Secretaria Geral -

PREVI-

crs

1,00

Entidades Supervisiona-

das
2603.0301. 2009
3.2.7.5
01
07 -

Atividade a Cargo da Fundação de Assistência aos Garimpeiros
Fundações Instituídas pelo Poder Público
Pessoal
,
.
.
Contribuições de Previdência Social

324.000
126.000

TOTAL

450.000

...............................•
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Art. 2" Os recursos necessáríoa à execução deste Decreto decorrerão

de anulação parcial de dotação oi çamentár ia consignada no vigente Orçamento ao subanexo '28.00, a saber:
28.00 -

28.02 -

crs

ENCAHGOS GERAIS DA UNIÃO

Recursos sob

Supervisão do

1,00

Ministério do

Planejamento e Coordenação Geral
Atividade - 2802.1800.2003
3.2.6.0 - Reserva de Contingência
o..
450.COO
Art. 3" O presente crédito, no orçamento próprio da Pundaçào de

Assistência aos Garimpeiros, obedecerá a seguinte programação:
66.00 -

MINISTl!;RIO DO TRABALHO E PREVID:íillCIA SOCIAL - Entidades Supervi-

o-s 1,00

sionadas
66.03 6603.0301.2001 -

Fundação de àsaístêncla aos Garimpeiros
Coordenação e Administração Geral... ....

450000

Art. 4" Este Decreto entrará en: vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contráríc .
Brasília, 4 de dezembro de 19"72 1519 da Independência e ;Wi da República,
EMÍr,IO G. MÉDICI

Antômo Delfim Netto
Júlw Barat'J.
Joào Paulo dos Reis Vclloso

DECRETO N9

71.481 -

DE

4

DE DEZEMBRO DE

1972

Abre ao Ministério da Indústria f: de Comércio, em favor de a.1vc'/'Sas unidades, o crédito euptemenun de Cr$ 150.000,00, para reforço de dotações
consignadas no vigente orçamento,

O Presidente da Repúb.íca, usando da atribuição que lhe confere o artcgo
item l'II, da Constituição, e da autorização contida no art.igo 6<;1 da Lei
n» 5.754, de 3 de dezembro de 1971, combinado COm o artlgc 2Q da Lei número 5.818, de 6 do novembro de 19n, decreta:
Art. 19 Pica aberto «c Mínistémc da Indústria e do Comércio, em favor
«e diversas unidades, o crédito suplementar no valor de Cr$ 150 000,00 (cento
e clnquenta mi; cruzeiros), para reforço de dotações orçamentártas consignadas ao subanexo 18.00, a saber:
81.

CrS 1,00
18.00 18.01 H)Q1.0lU1.201O 3.1.1.1 -

02 um!. 12l::!.2006 3.1.1.1
02
1<súl.121:.l. ~008
3.1.1.1

-

MINI8T:f:RIO DA INDÚSTRIA E DO C(:7·
Ml!;RCIO

Gabinete do Mir.istro
Coordenação da Polítáca de Pessoal
Pessoal Cívü

Despesas varíávers

.

20.UUO

Coordenação da Política Nacional do 'I'urts-

mo
Pessoa} Civil
Despesas Varràveís
Coordenação da Política Biderúrglca

.

10.000

Pessoal Civil

02 - Despesas Vartáveís
..
18.05 - Divisão de Segurança e Informações
loU5.081l~.2012 Assessoria Relacionada à Segurança Nacíonal
3.1.1.1 - Pessoal Civil
,
_ .
02 -. Despesas Variáveis .. , .. ,

25.UOO

10. iJGII

Afros DO PODER EXECUTIVO

18.07
1807.0102.2014
3.1.1.1
02
18.08
18U8.0101.2015

.,...-
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Centro de Estudos Econômicos
Estudos da Conjuntura Econômica
Pessoal Civil
Despesas va-tõvcis ...................•...•
Departamento de Admíntstração
Coordenação elos Serviços de Administra..

10.000

cac
3.1.1.1 02 11:1.09 18U9.0601.2018 -

Pessoal Civil
Despesas Variáveis
"
Departamento Nacional de Registro do Comércio
Coordenação dos Serviços de Regtstro do co-

mércio
Pessoal Civil
02 - Despesas Variáveis
18.10 - Instituto Nacional de 'I'ecnologta
1810.04U1.2020 - Coordenação das Pesquisas 'I'ecnológteaa
3.1.1.1.- Pessoal Civil
02 - Despesas variáveis

40.000

3.1.1.1 -

"

5.000

.

30.000

TOTAL ..........................•...

150.00~

!\rt. 29 O recurso necessárto à execução deste Decreto decorrera da
anulação parcial de dotaçác orçamentária consignada no vigente Orçamento
ao subanexo 28.00, a saber:
28.00 -

ENCARGOS GERAIS DA UNIãO

eis

1,0U

28.01- Recursos sob a Supervisão do Ministério ao

Planejamento e Coordenação Gera!
Atividade -- 2802.1800.2003
3.2.6.0 -- Reserva de Ccntingência
,.
150.1)00
Art. 3'? Este. Decreto entrará em vigor na data de sua publícaçáo, re ..
vogadas as disposições em contrário.
Brasilia,4 de dezembro de 1872; 151'? da Independência e 84° da República.
EMíLIO G. MÉDICI

Antonio Delfim net:«
Marcus Vintczus Prutmt de M01l1-e~
João Paulo dos Reis Ve/.loEO

DECRETO

N.O

71.482 -

DE

4 DE DEZEMBRO DE 1972

Abre ao Ministério da Saúde em /avorde diversas Unidades o crédito suplementar de Cr$ 39.021.500,00, para retorço de dotaçóes conszgnadas
no vigente Orçamento.
o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81, ítem lII, da Constituição, e do, autorízaçao contida no artigo 6.°
da Lei número 5.754, de 3 de dezembro de 1971, commnado com o artigo
2.°, da Lei número 5.818, de 6 de novembro de 1972, decreta:

Art. 1'? Fica aberto ao Ministério da Saúde o crédito suplementar no
valor de Cr$ 39.021.500,00 (trinta e nove milhões, vinte e um mil e quinhentos cruzeiros), para. reforça, de. dotações orçamentárias consignadas
ao subanexo 25.00, a saber:
crs 1,00
25.00 - MINISTÉRIO DA SAUDE
25.01 - Gabinete do Ministro
2501.0104.2.001 - Assessoria Ministerial
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3.1.1.1
01
2501.1501.2002
3.1.1.1
01

- Pessoal Civil
- Vencimentos e Vantagens Fixas
.
- Manutenção do Conselho Nacional de Saúde
- Pessoal Civil
- vencimentos e Vantagens Fixas
.

25.02 -

12.000
8.300

Secretaria Geral

2502.0108.2003 - Coordenação e Planejamento Setorial
3.1.1.1 - Pessoal Civil

.

134.700

3.2.3.3 25.03 -

Satarto-Famuta
.
Secretaria Geral .- Entidades Supervisío-

1.UOO

2503.1501.2008 -

Atividade a Cargo da Fundação
Serviço
Especial de Saúde Pública
Fundações Instituídas pelo Poder Público
Pessoal ...................................•
Contribuições de Previdência Social
Atrvídade 01 Cargo da Fundação Serviço
Especial de Saúde Pública
Fundações Instituídas pelo Poder Público
Pessoal
.
Contribuições de Previdência Social
Atividade a Cargo da Fundação
Serviço
Especial de Saúde Púbnca
Fundações Instituídas pelo Poder Público
Pessoal
.
Contrtburções de Previdência Social
Inspetorra Geral de Ftnançaa
coordenação e Controle Financeiro
Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas ..........•
Despesas Variáveis
.
Satárfo-Pamntg ...........•..........•.....
Consultoria Jurídica
Assessoria Juridica
Pessoa! Civil

01 -

Vencimentos e Vantagens Fixas
nadas

3.2.7.5
01
07
2503.1504.2011

-

3.2.7.5 01 ~
07 2503.1511.2013 3.2.7.5 01 07 25.04 2504.0107.2014 3.1.1.1 01 02 3.2.3.a 25.05 2505.0101.2015 3.1.1.1 _.
013.2.3.3 25.06 2506.0809.2016 3.1.1.1 01 3.2.3.3 25.07 2507.01012017 3.1.1.1 01 3.2.3.3 25.08 2508.1501.2018 3.1.1 1 01 3.2.3.3 -

Vencimentos e Vantagens Fixas

.

Satarfo-Famtüa

.

Divisão de Segurança e Informações
Assessoria Relacionada à segurança Nacional
Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas
.

4.888.900
928.200

4.196.'100

599.200

670.700
166.5UO

138.600
15.000
2.O:SUO

61.900
1.100

.

70.200
"UO

Coordenação dos Serviços Administrativos
Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas
.

6.372.000

Bàlárlo-Eàmiha

Departamento de Administração

SaJarlo-Familia ...........................•
Secretaria de Saúde Pública
Coordenação Geral da Saúde Pública
Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas
.
Salárto-Famíjía
.

Coordenação dos Serviços de Profilaxia e
Controle de Doenças
3.1.1.1 - Pessoal Civil
.
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas
3.2.3.3 - Balárío-Famíjía
.

920.6UO

27.200
7UO

2508.1501.2019 -

97.600
6.300

AfI'OS
2508.1501.2020 -

3.1.1.1
01
3.2.3.3
3.2.5.0
2508.1501.2021

-

3.1.1.1
01
3.2.3.3
2508.1501.2022

-

3.1.1.1 01 3.2.3.3 2508.1502.2023

3.1.1 1 01 -

3.2.3.3 2508.1504,2028 -

3.1.1.1
01
3.2.3.3
2508.1504.2029
3.1.1.1
01
3.2.3.3
2508.1506.2030

-

-

3 1.1.1 01 -

3.2.3.3 2508. 1:.i06.2031 -

3.1.1.1
01
02
3.2.3.3
3.2.5.0
2508.1506.2032

-

3.1.].101 02 3.2.3.3 3.2 5.0 2508.15üB.20il4 3.1.J.1 01 02 3 2.3.3
3.2.5 O .2508.1508.2035

3.1.1.1

-~
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e Físcahzação da Campanha
Naciona: Contra a Tuberculose
Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas
.
Baràrío-Família
~
.
Ccnrnbuíçóes de Previdência Social
.
Cooruenação da Politica Nacional de AliCoordenação

403.400
15.000

3.700

mentaçào

Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas .......•...
Salarro-Famílta
,
.
Cooroenaçâo e Manutenção dos Serviços de
Engenharia Sanitária
Pr:;;::;o8,J CIvil
Vencimentos e Vantagens Fixas
.
Balarto- Familia
.
Coordenação e Manutenção dos Serviços de
Epidemiologia e Estatística
Pessoa! Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas ........••
Salário-Família
.
Coordenação e Manutenção dos Serviços de
Educação Sanitária
Pessoal Civil
vencimentos e Vantagens Fixas
.
Sala rio- Família
.
Coordenação dos Serviços de Organízação
Sanítarta
Pessoar Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas
.
Saíàrto-Famíüa .................•..........
Orgaruzaçãc e Manutenção de Dispensários
de Tuberculose
Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas ..........•.
Balàrto-Famílía
.
Manutençâc de Sanatórios, Hospitais e Clinicas Tsi0JOglC&.S
Pessoal Civil
vencimentos e Vantagens Ftxas ....•.....
Despesas Variáveis
.
Salário-Família
.
Contrtbuições de Previdência Social
.
Ooordenaçâo e Promoção das Atividades
Anti-Leprótícas
Pessoa) Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas
"
.
Despesas Variáveis
.
Satàrto-Família
.
Contríbuiçóes de Previdência Social
.
Fiscalização dos Serviços de Saúde dos Fartos
Pessoal Civil
vencimentos e Vantagens Fixas
.
Despesas Variáveis
.
Satárro-Pamilta
··•
Oontrtbutçóes de Previdência SOCIal
.
FIscalização do Exercício da Medicina, Farmacia e Odontologia
Pessoal Civil
vencimentos e Vantagens Fixas
.

01 3 2.3.3 -~ Saíàrro-Familia

.

30.000
"00

87.400
1.~O{)

50.200
1.

ron

143.400
1.400

245 300
13.'100

1.852.500
83.20{)
378.l:WO

16.600

943.500
30 000
l():). 'lUO

6.000
359.100

zu.oun

'{9.1:HJO

5.000

250.500
6.800
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2508.1508.2036 -

Análise e Controle de Drogas, Medicamentos

e Alimentos
3. 1. 1. 1 -

01 -

Pessoal Civil

Vencimentos e vantagens Fixas

.

3.2.3.3 --Salário-Família.
.
2'508-.1508.2038 - Fiscalização e Controle do Uso de Entorpe-

95.700
7.100

centes
3.1.1.1 -

01 250'8-.1508.2039 -

3.1.1.1 -

01 3.2.3.3 45.09 2509.1501.2001
3.1.1.1
01
2509.:1507.2002
3.1.1.1
02

Pessoal Civil

Vencimentos e Vantagens Fixas

.

3.300

Coordenação e Controle GOS Serviços de FiScausação da Saúde Pública
Pessoal Civil

Vencimentos e Vantagens Fixas

.

Salário-Família
,
.
Superintendência de Campanhas de Saúde
Publica
Coordenação Geral da Superintendência
Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas ....•.....
Erradícaçáo da Malária
Pessoa! Civil
Despesas Variáveis
.
Salarro-Familía
.
Contribuições de Previdência Social
.
Controle e Erradicação de Endemias
PeSSf}aJ Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas ......•...
Despesas Variáveis
.

,....3.2.:~,3 3.2.5, O 2009,.1507.2004 -,
3.1.1.1 01 02 3.2.3.3 -,-. Satarto-Famtlía
; .
3.2.5.0 -e- Contribuições de Previdência Social
.
25.10
Secretaria. de Assistência Médica
'2510.1501.2039 - Coordenação e Controle das Atividades de
Combate ao Câncer
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas
.
3.2.3.3 - Salário-Família
.
2510.1501.2040 - Coordenação e Supervisão de Perícíae
.
Médicas
3.1.1.1 -·Pessoal Civil
01 - Vencimentos e Vantagens' Fixas
.
3.2.3.3 - ' Salàrto-Famtlia
'
'" .....•..
2510.1501.2041 .;..:. Coordenação e Supervisão da Assistência
Médica
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas .........•.
3.2.3.3 -e Balárro-Famíüa
.
.510.1506.2044 - Coordenação dos Serviços de Proteção à Ma"', .
. -ternidade e .à Infância
3.1.1.1 -c--Pessoal Civil
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas
.
3.2.3.3 - Balár'iõ-F'amflta ...........................•
'25)0.1506.2047 - , ASSistência Médica a Psicopatas
3.1.1 1 - .Pessoal Civil
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas
.
3.2.3,3 -c-gaíarío-pamítta
.
'2510.1508.2050 - Ftscalizacào das Unidades Hospitalares e
para-Hospitalares
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - .Vencímentos e Vantagens Fixas •.•........
3.2.3.3 - Salário-Família .•.......•.••...............

48.1UO
lJOU

96.300

321. 700
89~.UUO

441. 7UO

788.800
4U.400
I1tt.UUQ

15.300

r-r-

106.200
5.100

227.40U
12.3UO

28.300
6UO

249.500
11. 7UO
2.765.600
1119.UUO

91.000
3.UUO

AIl'OS

25.11 2511.1501.2051 3.2.3.3 2511.1501. 2052 3.1.1.1
01
02
3.2.::L3
2511.1507.2053
3.1. 1. 1
01
3.2.3.3

-
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Delegacias Federais de Saúde
Coordenação da Assistência à Maternidade e
a Intãncía nos Estados
salário-Família
.
Coordenação dos Serviços de Saúde pública
nos Estados
Pessoa] Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas
.
Despesas Vartàveia
.
Salárío-Famiha
.
Combate as Endemias nos Estados
Pessoal Ci vil
Vencimentos e Vantagens Fixas ..........•
Salário-Família
.
TOTAL

.

44.700

511.000
14.UOU
·LU.QUO

5.429.000
1.!:l;j~.UUO

3!:l.U21.bUO

Art. 2.° Os recursos necessártos à execução deste Decreto decorrerão
de anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigente Orçamento aos subanexos 25.00 e 28.00, a saber;
Cr$ 1,00
25.00 - MINISTÉRIO DA SAúDE
25.01 Atividade :3.1. 1.1 02 . .,. . 25.02 Atlvídade 3.1.1.1 02 3.2.5.0 25.05 AtivIdade 3.1.1.1 02 25.06 Atrvtosoe 3.1.1.1 -

02 25.07 Atividade 3.1.1.1 02 25.08 Atividade 3.1.],1 02 3.2.5.0 Atividade 3.1.1.1 02 Atividade 3.2.5.0 Atividade 3.1.1.1 02 -

Gabinete do Ministro
2501.0104.2001
Pessoa] Civil
Despesas Variáveis
Secretaria Geral
2502.0108.2003
Pessoaf-Ctvtl
Despesas Variáveis
Contribuições de Previdência Social
Consultoria Jurídica
2505.0101. 2015
Pessoal Civil
Despesas Variáveis
Dtvísâo de Segurança e Informações
2fi06. 0809.2016
Pessoal Civil
Despesas Variáveis
Departamento de Admmístraçáo
2507.0101.2017
Pessoal Civil
Despesas Variáveis
Secretarta de Saúde Pública
2508.1501. 2018
Pessoal Civil
Despesas Variáveis
Contrtburçóes de Previdência social
250S.1501.2U20
Pessoal Civil
Despesas Variáveis
2~08 .1506.2030
Contribuições de Previdência Social
25.08.1508.2035
Pessoal Civil
Despesas Variáveis

.

200.000

.
.

400.000
115.000

.

7.000

.

86.000

.

64.000

.
.

30.800
700

.

8.500

.

1.200

.

3.000
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Atividade -

2508.1508.2036
- Pessoal Civil
- Despesas Variáveis
.
- 2508.1508.2038
- Pess-oal Civil
~ Despesas Variáveis
.
- 2508.1508.2039
- Pessoal Civil
- Despesas Variáveis
.
- Superintendência de Campanhas de Saúde
Pública
Atividade - 2509.1501.2001
3.1.1.1 - Pessoal Civil
02 - Despesas Variáveis
.
25.10 - Secretaria de Assistência Médica
Atividade - 2510.1501.2041
3.1.1.1 - Pessoal Civil
02 - Despesas Variáveis
..
3.2.5.0 - Contribuições de Previdência Social
25.11 - Delegacias Federais de Saúde
Atividade - 2511.1501.2051
3.1.1.1 ~ Pessoal Civil
.
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas

3.1.1.1
02
Atividade
iL1.1.1
02
Atividade
3.1.1.1
02
25.09

28.00 28.02

~

Atividade 3.2.6.0 -

2.000

2.000

10.100

30.000

100.000
.O.UOO

224.000

ENCARGOS GERAIS DA UNIAO

Recursos Sob Supervisão do Ministério do
Planejamento e Coordenação Geral
2802.1800.2003
Reserva de Contingência
.

37.717.200

TOTAL .•...................................

a!J.021.bOO

Art. 3.° O presente crédito, no orçamento próprio da Fundação Servtço Especial de Saúde Pública, obedecerá a seguinte programação:

crs
65.00 -

MINISTJtRIO DA SAUDE pervíalonadas

1,00

Entidades Su-

65.02 6502.1501.2001

Fundação Serviço Especial de Saúde Pública
Coordenação e Supervisão dos Serviços da
Fundação
.

5.817.100

6502 1504 2002

Operação de Unidades Sanitárias e Mistas .

4.795.900

6502.1511.2003

Operação e Manutenção dos Serviços
de
Abastecimento d'Agua e de Esgotos Saní-

tarros

.

502.200

Oríentação na Manutenção e Ampríaçâo de
Melhorias Sanitárias Domiciliares
335.000
ArL 4 9 Este Decrete entrará '~D1 vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
151.0 da Independência e 84.0 da
Brasília, 4 de dezembro de 1972;
República.

6502.1511.2004 -

EMÍLIO G. MEDICI

Antónlo Delfim- Netto

Mano Lemos
João Paulo dos Reis Velloso

AoTOS DO PODER EXECUTIVO
DECRETO N9 71. 483 -
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DE 4 DE DEZEM:BRO DE 1972

Abre a Encargos Gerais da Uniàc c crédito suplementar de Cr$ 29.818.500,00
para reforço de dotação con!Hqnada no vigente Orçamento.

o Presidente da República, usar-co da atribuição que lhe confere o artigo
81, item í.l1 da Constituição, e da autortzaçâc contida no artigo 6º da Lei
nv 5.754, "te 3 de dezembro r~e 1971. decreta:
Art. 19 Fica aberto a Encargos Gerais da União o cré utc suplementar
no valor de Cr$ 29.8;8.500,00 .vinte e nove milhões, oitocemos E.' dezoito md
e quinhentos cruzeírosv , para reforço. de dotação orçamentá.na consignada ;:1,0
subanexo 28.00, a saber:
eis 1,00
28.00 - ENCARGUS GERALS DA UNIAO
28.02 - Recursos Sob ..:3upervisão do Ministério do
Ptanejaménto e Coordenação Geral
2802.0906.1010 - Implantação elo Tempo Integral no Magratérío Superior - Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educaçào
4.1.2.0 ~ Servíçc em Reg.me de
Programação Especial . . .
29.818.500
Art. 29 Os recursos nccessartos à execução deste Decreto decorrerão de
anulação parcial de dotação orçamentária consignada no vigente Orçamento
ao suoanexo 28.0~, a saber:
GrS 1,{)0
28.00 - ENCARGOS GER.AIS DA UNIAO
Ministério do
Planejamento e Coordenação Geral
Atdvldade ~ 2802.1800.20-03
:1.2.6.0 - R~:;t'rva de Contingência .
29.818.500
Art. 3<:1 Este Decreto entrará em vigor na data de sua puulicação, revogadas as dispoalções em contrário.
28.02 -

Brasília,
República.

4

Recursos sob Supervisão do

de

dezembro

de 1972; 151"

da Independência e 84° da

EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio Delfim- Netto
Jarbas G. Passarinho
João Paulo d.ns Reie VellosG

DECRETO N9 71.484

~ DE

4

DE DEZEMBRO DE

1972

Abre ao Ministério da Agricultura o crédito suplementar de Cr$ 5.036.500,00,
para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item IH, da Constituição, e da autorização contida no artigo 69,
da Lei nc 5.754, de 3 de dezembro de 1971, decreta:
Art. 19 Fica aberto ao Ministério da Agrícultura, em favor das diversas
Unidades Orçamentárias, o crédito suplementar no valor de Cr$ 5.036.500,00
(CInCO milhões, trinta e seis mil e quinhentos cruzeiros), para reforço de
dotações orçamentárias consignadas ao subanexo 13.00, a saber:
Cr$ 1,00
13.00 - MINISTl!:RIO DA AGRICULTURA
13. 01 ~ Gabinete do Ministro
1301.01{)4.2001 - Assessoria Minísteríal
3.1.2.0 ~ Material de Consumo
.
30.000
3.1.4.0 - Encargos Diversos
.
40.000
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1301.0203.2010 4.1.2.0 13.02
1302.0108.2010
4.1.3.0
1302.0201.2022

-

3.1.3.2 4.1.2.0 1302.0201.2024 3.1.4.0 -

1302.0202.2029
3.1. 3.2
13.04
1304.0107.2019
3.1.3.2
4.1.3.0
13.05
1305.0809.2020
4.1.3.0
4.1.4.0
13.06
1306.0101.2021
3.1. 3.2
13.07
1307.0206.2034
4.1.2.0

~

-

1307.0207 .2032 3.2.7.9 13.09 1309.0201.2044 4.1.3.0 13.10 1310,0201.2049 3.1. 3.2 13.13 1313.0201.2055 3.1.3.1 13'.14 1314.0201.2061 3.1.2.0 3.1.3.2
13.15
1315.0201.2069

4.1. 3. O 13.16 1316.0201.2077 3.1.3.2

~

DO PODER ExECU~IVO

da Coordenação de Treinamento e Aperfeiçoamento de Pessoal

Manutenção

Serviços em
Regime
de
Programação
Especial ... _..............................•
Secretaria-Geral
Coordenação
e
Planejamento
setorial
Equipamentos e Instaiaçoes
.
Planejamento, Orgamzacào e Controle da
Programação Setorial
Outros Serviços de Terceiros
o'.
Serviços em
Regime
de
Programação
Especial
.
Asaístencla 'I'écnica Internacional ao Mlnís-

térío da Agricultura

77.700

1.141. 000
119.000

'

Encargos Diversos •.•••.•.......••......

0'0

Prevtsào de Safras
Outros Serviços de Terceiros
.
Inspetoria Geral de Finanças
Coordenação e Controle Financeiro
Outros Serviços de 'I'ercerros
.
Equipamentos e Instalações
.
Divisão de Segurança e Informações
Assessoria Relacionada à Segurança Nacional
Equipamentos e Instalações
.
Material Permanente
.
Departamento de Administração
Coordenação de serviços Administrativos
Outros Serviços de Terceiros
.
Departamento Nacional de Produção Animal
Inseminação Arttncuu
Bervrços em
Regime
de
Programação
Especial
.
Oontrrbuíçâo para Entidades Internacionais
Diversas
.
Departamento Nacional de Produção Vegetal
Coorcíenaçao da Prortuçao Vegetal
Equipamentos e Instalações
.
Departamento Nacional de Engenharta Rural
cocroe-nação
de
Programas Ligados à
Engenharia
Outros Serviços de Terceiros
.
Drretoría do Território do Amapá
Coordenação e Fiscalização de Planos e
Projetos
Remuneração de Serviços Pessoais .......•
Diretoria do 'I'errítorto de Roraima
Coordenação e Ftscanaaçào de Planos e
Projetos

Matería: de Cons-umo

40.000

.

Outros Serviços de Terceiros
.
DIretoria do 'I'errttono de Rondônia
Coordenação e Ftscanzaçao de Planos e
Projetos
Equipamentos é: Instalações
,
.
Díretorta Estadual do Acre
Coordenação e Fiscalização de Planos e
Projetos
Outros Serviços dI: Terceiros
'; .. ' .

18.000
340.000

49.0{){)
5.000
28.200
13.300
415.000

2.300
32.0DO

38.000

65.000

700

32 800
7.300

17.000

5.000

Airos DO PoDER EXECUTIVO

13 .18
1318.0201. 2101

~
~
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Diretoria Estadual do Amazonas
Coordenação E' Fter-alizaçâo de Planos e Projeto~

3.1.3.1 ~
3.1.3.2 1318.0202.21023.1.3.1 ~
13.18.0202.2104 3.1.3.1
1318.0202.2105
3.1.3.1
1318.0202.2106 3.1.3.1
1318.0206.2107
3.1.3.1
1318.0206.2110
3.1.3.1
1318.0206.2111

-

3.1.3.1
13;18.0207.1022
3.1.3.1
13.19
1319.0201.2114

-

3.1.3.2 -1319.0202.2117 -'1.1.2.0 1319.0206.2120 3.1. 3.2 1319.0207.1024 3.1.3.2 1319.0207.2125 4.1.2.0 1319.0207.2129 4.1.2.0 -

Remuneração de Serviços Pessoais
.
Outros Serviços de- Terceiros
.
Estudos Econômicos do Setor Agropecuário
jeemuneracao de serviços Pessoais
.
Pesquisas e Expenmentaçi3.0 Fitotecnicas
jtemuneração de Serviços Pessoais
.
Pesquisas
zootccmcas e êgrostorógtcas
Remuneração de Serviços Pessoais
.
Pesquisas e Expe nmentaçâo . sonre Pedoíogta
e ~'ertilidade· do Solo
Remuneraçao de Serviços Pessoais
.
Produção de Sementes Melhoradas
Remuneração de Serviços Pessoais
.
Desenvolvimento da Produção Animal
Remuneração de Serviços Pessoais
.
Plano de Utilízaçàc Racional do Solo e da
Agua
Remuneração de Serviços pessoais
Defesa Banitàría Animal
Remuneração de Serviços Pessoais
Diretoria Estadual da Bahia
Coordenação e Fiscalização de Planos e
Projetos
Outros Serviços de Terceiros _
.
Estudos Econômicos do Setor Agropecuário
Serviços em
Regime
de
Programacâo
Especial
. . . . . . .. .
Produção de Sementes Melhoradas
Outros serviços de Terceiros . .
_ .
Combate às Doenças e Pragas da Lavoura
Outros serviços de 'I'ercetros ;.,
.
Serviços Técnicos de Olasstficaçâo e Inspeção
de Produtos de Origem Vegetal
Serviços em Regime de
Programação
Especial
.
Manutenção dos Postos cte Análises de
Vinhos
Serviços em
Regime.
de
Programação
Especrar

.....•.....•• _........•. _..•••. _....

DIretoria Estadual do Ceara
Cccruenaçãc e Fiscalização de Planos e
Projetos
Remuneração de serviços Pessoais
.
3.1.3.1
3.1.4.0
Encargos Diversos
.
1320.0202.2130 -- Previsão de Sar-as
Regime
de
Programação
4.1.2.0 - Serviços em
Especial
_
Diretoria Estadual de Golas
13.22
Coordenação e Píscahzaçao de Planos e
1322.0201. 2151
Projetos
Material de Consumo
.
3.1.2.0
Pesquisas e gxpertmentação Fítotecntcas
1322.0202.2152
,
.
3.1.2.0 - Material de Consumo
1322.0202.2155 - Pesquisas e E;..:peYimentaçãosobre Pedologia
e Fertilidade do SOlO
3.1.3.1 - Remuneração de Serviços Pessoais
.

54.300
100.000

15.000
19.100

14.900
8.S0a
37.000
40.000
26.700
4.000

20.000
34.200
8.000
12.000

17.500

4.500

13.20 1320.0201.2127 -

24.000
7.000
12.000

35.000
6.000
13.200
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1322.0202.2164
3.1.3.2
1322.0205.2157
3.1.2.0
4.1.2.0

-

1322.0205.2160
3.1.2.0
3.1.3.2
4.1.2.0

-

DO PoDER EXECUTIVO

Informaçáo de Mercado Agrícola
Outros serviços de 'I'erceiros
.
Produção de Sementes Melhoradas
Matenaí de Consumo
.
Serviços em
Regime
de
Programação
Especial

1322.0206.2165 4.1.2.0 -

1322.0207.1033 3.1.2.0 3.1.3.2 4.1.2.0 13.23 1323.0201.2163 -

.

Desenvolvimento da Produção Animal
Material de Consumo.
Outros Serviços de Terceiros
.
Serviços em
Regime
de
Programação
Especial
.
Insemínaçâo Artificial
Serviços em
Regune
de
Programação
Especial
.
Detesa Sanitária Animal
Material de Consumo .,
.
Outros Serviços de Terceiros
,.
Serviços em
Regime
de
Programação
Especial
.
Dtretona Estadual da Guanabara
Coordenação e Píscaüaaçao de Planos e
o

• • • • • • • • • • • • • • • • • • _.

9.000
30.COO

14.000
10 _000
5.000

3.000
8.COO
12.000
4.000

3.000

Projetos
3.1.2.0
3.. 1.3.2
4.1.3.0
1323.0202.2173

-

3.1.2.0
3.1.3.2
3.1.4.0
1323.0205.2175

-

3.1.3.1
132;L0203.1042
3.1.3.1 13 25 1325.0201.2186 -

Material de Consumo
'"
Outros Serviços de Terceiros
.
Equipamentos e Instalaçoes
.
Pesquisas e Experrmentação sobre Pedologta
e Fertilidade do Solo
Matertar de Consumo
..
Outros Serviços de Terceiros
.
Encargos Diversos
, .
Pesquisas e Experimentação sobre Oleaginosas
Remuneração de Serviços Pessoais
.
Ampüação e Recuperaçàc da Rede Meteorológica
Remuneração de Serviços Pessoais
.
Dtretorta Estadual de Mato Grosso
Coordenação e Fiscalização de Planos e
Projetos

3.1..2.0 -" Material de Consumo

31.3.2 3.1.4.0 1325.0206.219~ 3.1. ;::1.1 1325.02015.2193 -

3.1.3.1 13.26 1326.0201.2199

3.1.2.0
1326.0202.2200
3.1.2.0 1326.0202.2201 3.1.2.0 -

1326.0202.2202
3.1.3.2 1326.0202.2203 -

3.1.2.0
3.1.3.2
1326.0202.2204
3.1. 3.2

-

.

Outros Serviços de Terceiros
.
Encargos Diversos
..
Desenvolvimento da Prouuçâo Vegetal
Remuneraçao de Serviços Pessoais
.
Produção de Sementes Melhoradas
Remuneraçào de Serviços Pessoais
.
Díretorra Estadual de Minas Gerais
Coordenação e Ftscanzaçâo de Planos t:
projetos
Materra! de Consumo
.

Pesquisas

e

Experrmentaçao

Fttotecntcas

Material de Consumo
_
.
Pesquisas
Zootecntcas
e
Agrostotogfcas
Material de Consumo
_"""' .. '
Pesquisas sobre o Aproveitamento
de
Cerrados
Outros serviços de 'I'erceiros
".
pesquisas e Expertmentaçâo SObre Pedologta
e Fertilidade do Solo
Material de Consumo
.
Outros Serviços de Terceiros
.
Estudos Econômicos do Setor Agropecuàrlo
Outros Serviços de Terceiros
.

32.300
235.000
36.UÜO

20.000
20.000
40.000
50.000

12.000

20.000
4."/00
1.500

14.000
1.000

60.000

1 000
3.200
3.000
2.000
2.000

39.000

AlI'os

1326.0202.2215
3.1.2.0
1326.0206.2217
4.1.2.0

-

4.1.2.0 13.27 1327.0201.2214 3.1.3.1
1327.0202.2215
3.1.3.1
1327.0202.2216
3.1.3.1
1327.0202.2228
3.1.3.2
1327.0206.2221
3.1.3,.1
4.1.2.0
1327. Q2D7 .11)56
3.1.3.1
1327.0207.1057
3.1.3.1
3.1.4.0

-

-

-

4.1.2.0 -

1327.0207.1058
3.1.3.1
13.28
1328.0201.2227
3.1.3.2 1328.0202.2228 4.1.2.0 1328.0205.1062 4.1.2.0 1328.0206.2233 4.1.2.0 1328.0207.1063 4.1.2.0 1328.0207.2238 4.1.2.0 13.29 1329.0201.2240 3.1.3.2 1329.0202.2244
3.1.3.2
1329.0202.2254
3.1.3.2 132~.0202.2255 4.1.2.0
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pesquisas Zoopatotógtcas
Matertal de Consumo
Insermnaçao Artificial
Serviços em Regime
Especial

1326.0207.2212 -

DO PODER

.
de

50.000

Programação
.

Serviços Técnicos de Classificação e Inspeção
de Produtos de Origem Vegetal
Serviços em Regime
de
Programação
Especial .........................•.•.......
Diretoria Estadual do Para
Coordenação e Fiscalização de Planos e
Projetos
Remuneração de Serviços Pessoais
.
Pesquisas e Experimentação Fitotécnicas
Remuneração de Serviços Pessoais
.
Pesquisas
zootecmcas e Agrostológfcas
Remuneração de Serviços Pessoais
.
Inrorrnaçâo de Mercado Agrrcola
Outros Serviços de Terceiros
.
Produção de Sementes Melhoradas
Remuneração de Serviços Pessoais
.
Serviços em
Regtme
de
Programação
Especial
.
Defesa Sanitária Animal
Remuneração de serviços Pessoais
Combate às Doenças e Pragas da Lavoura
Remuneração de serviços Pessoais
.
Encargos Diversos
.
Serviços
em
Regime
de
Programação
Especial
.
Combate à Febre Aftosa
Remuneração de Serviços Pessoais
.
Diretoria Estadual da Paraíba
Coordenação e Fiscalização de Planos e
Projetos
Outros Serviços de Terceiros
.
Pesquisas e Expertmentação Fitotécnicas
Serviços em Regime de
Programaçao
Especial
_
'I'ecnoíogfa de Vinhos e Sucos de Frutas
Serviços em Regime de Programacao
Especial
.
Produção de Sementes Melhoradas
Serviços em Regime de
programação
Especial
_".....•
Combate às Doenças e Pragas da Lavoura
Serviços
em Regime
de
Programação
Especial
.
Serviços Técnicos de Classtricação e Inspeção
de Produtos de Origem Vegetal
Serviços em Regime
de
Programacáo
Especial
.
Diretoria Estadual do Paraná
Coordenação e Fiscalização de Planos e
Projetos
Outros Serviços de Terceiros
.
Previsão de Safras
Outros serviços de Terceíros ...•..........
Informação de Mercado Agrícola
Outros Serviços de Terceiras ............•.
Pesquisas Zcopatológtcas
Serviços em
Regime de
Programação
Especial ..•................................

30.000

20.000

34.000
25.400
13.200
5.000
25.400
10.000
5.600
600
5.000
5.200
45.300

3.000

8.600
3.300
20.000
8.000

5.0UO

110.000
11. 200
18.000
25.000
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1329. 02D6.2250 -

Plano de utilização Racional do Solo e da
Agua
3.1.2.0 - Material de Consumo
_...•.... _
~.l.~.::l Outros Serviços ce Terceiros
..
1329.0206.2256
Corretivos e Ferfihzantes
3.1.3 2
Outros Serviços dI' Terceiros
.
1329.0206 2257
3.1.3.2

13tl9.0207.1067
3.1.2.0
3.1.3,2

0

1~9.0::l07.1068

3.1.3.1
1329.0207.1069 3.1.3.2 1329. 0::lU7 . 2251 3.1.3.1 13.30 1330. 02Ul. 2253 3.1.2.0 3.1. 3.2 l330.0201.22E8 -3.1.2.0
3.1.3.2
3.1.4.0
1330.0202.2254
3.1.3.1
1330.0202.2269
;1. l. 3.2
1330.0207.1072
3.1.3.1
13.31
13:1il. O::JOl. 2268
3.1.2.0
3.1.3.2
13.32
1332.0"202.2284
3.1.2.0
13.33
1333.0201.2294

-

-

-

3.1.2.0 3.1.3.2 4.1. 3. O 13-33.0202.2296
3.1.3.1
1:133.0202.2:>'98 3.1.3 1
133:::.0207.1084 3.l.3.1 13.34 1334. 02U1 .2307 3.l. 3.2
1334.0206.23::l4
B.l.3.1
1334.0207.1083
3.1.3.2

tnseminação Artlfícial
Outros Serviços fk Terceiros
.
Combate ao Cancro Cítrtoo
Material de Consumo
_.
Outros Serviços de Terceiros
~
Combate as Doenças e Pragas da Lavoura
Remuneraçao de Serviços Pessoais •.•.•••.
Defesa Sanitarta Animal
Outros Serviços de Terceiros
.
Serviços Técnicos de Classrncaçâo c Inspeção
de Produtos de Origem Vegetal
Remuneração de Serviços Pessoais ......•.
Diretoria Estadual de Pernambuco
Coordenação e Píscalízaçào de Planos e
Projetos
Material de Consumo ....................•.
Outros Serviços de Terceiros
.
Coornenaçáo e Supervisão das Atividades do
Ministério, na 2l.l- Regtâo
Material de Consumo
.
Outras Serviços de Terceiros
.
Encargos Diversos
.
Pesquisas e Expertmentação Pttotecntcas
Remuneração de Serviços Pessoais
.
Intormaçáo de Mercado Agrtcoía
Outros Serviços de 'I'ercetros
.
Combate à Febre Aftosa
Remuneração de gervtços Pessoais
.
Diretoria Estadual do Piauí
Coordenação e Ftscanzaçâo de Planos e
Projetos
Material de Consumo
· ............•
Outros Serviços de Terceiros
.
Diretoria Estadual do Rio de Janeiro
Pesquisas
zootecnrcas e Agrostológícas
Material de Consumo
.
Diretoria Estadual do Rio Grande do Norte
Coordenação ,~ Fiscalização de Planos e
Projetos
Material de consumo
.
Outros Serviços de Terceiros
.
Equipamentos e Instalações
.
Pesquisas
Zootécmcas
e
Agrostologtcas
Remuneração de Serviços Pessoais ..... ..
Estudos Econômicos do Setor Agropecuário
Remuneraçao de Serviços Pessoais
Defesa Sanitária Arumaj
Remuneração de serviços Pessoais
.
DIretoria Estadual do Rlo Grande do SUl
Coordenação e Fiscalização de
Planos e
Projetos
Outros Serviços de Terceiros ...........•. '
Insemmaçâo Artiflclal
Remuneração de serviços Pessoais
.
Defesa Samtát-ta Animal
Outros Serviços de 'I'ercerros
.

_.
-

10.000

7.300
6.000
14.800
60.000
15.000
28.000
3.500
10.000

32.000
40.300
15.600
12.000

1.000
90.400

17.100
4.500

5.000
5.000
50.000

10.000
10.000
16.000
5.800
17.000
7.100

30.000
31.400
2{).OllO

Afros

1334.0207.2319 4.1.2.0 13.35
1335.0201. 2321
3.1.3.2
4.1.4.0 1335.0202.2324
4.1.2.0
1335.0206.2329 4.1.2.0 1335.0206.2334 4.1.2.0 1335.0207.1090
4.1.1.0
1335.0207.2336
3.1. 2. O
4.1.2.0

-

13.36
1336.0201.2332
4.1.3.0 13.37 1337.0201.2343 3.1.3.2 13-37.0202.2348
4.1.2.0 13.38 1338.0201.2356 -

3.1. 2. O 4.1.3.0 4.1.4.0 -

DO PoDER

EXECUTIVO
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Serviços Técnicos de Classifícaçâo e Inspeção
de Produtos de Origem Vegetal
Serviços em Regime de
Programação
Especial
.
Diretoria Estadual de Santa Catarina
Coordenação e Ftscanzaçao de PLanos e
Projetos
Outros Serviços de Terceiros
.
Materrat Permanen te
.
Previsão de Safras
Serviços em Regime de
Programação
Especial
.
Plano de Utilização Racional do Solo e da
Agua
Serviços em Regime
de Programação
Especial
.
Corretivos e Fertilizantes
Serviços em Regime de Programação
Especial
.
Combate as Doenças e Pragas da LaVOUra
Obras Públicas
..
Manutenção dos Postos de Análise de Vinhos
Material de Consumo
.
Serviços em
Regtme
de
Programação
Especial
,
.
Diretoria Estadual de São Paulo
Coordenação e Fiscalização de Planos e
Projetos

Equipamentos e Instalações

.

Diretoria Estadual de Sergipe
Coordenação e Fiscalização de Planos e
Projetos
Outros Serviços de Terceiros
.
Previsac de Safras
Serviços
em
Regime de
Programação
Especial
.
Estacao Experimental do DIStrito Federal
Coordenação e Fiscalização de Planos e
Projetos
Ma tertaj de Consumo
.
Equipamentos e Instalações
.
Material Permanente
.
TOTAL

.

14.000

3.500
1. 800
6.700

8.600
15.000
48.500
1.500
4.000

5.500

40.000
65.000

22.500
2.000
1. 700
5.036.500

Art. 29 Os recursos necessanos a execução deste Decreto decorrerão
anulação parcial de dotações orçamentarras consignadas no vigente
Orçamento ao subanexc 13.00, a saber:

de

13.00 -

MINISTERIO DA AGRICULTURA

13.01 - Gabinete do Ministro
Atividade - 1301.0104.2001
3.1. a.l ~ Remuneração de gervtços Pessoais .... _...
Atividade - 1301.0203.2010
3.1.2.0 - Matenar de Consumo
.
13.02 - Secretaria-Geral
Atrvrdaoe - 1302.0108.201U
3.1.2_0 - Material de Consumo
.
3.1.3.2 - Outros serviços de Terceiros
.

crs

1,00

6.000
40.000

100.000
20.000
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Atividade -

DO PODER EXECUTIVO

1302.0201.2012
36.ijijij
35 ,j'

3.1.3.2

Matertar de Consumo ...•..................
Outros Serviços de Terceiros
.

::1.1.4.0

Encargos Diversos

..

18.UOO

4.1.3.0 -

Equrpamemos e

Instaiaçoes
MatenaJ Permanente

.
,.

25000

.
.

30.0UO
20.000

.

60.000

3.1.4.0 - Encargos Diversos
.
13.05 - Divisão de Segurança e Informações
Atividade - 1305.0809.2020
3.1.4.0 ~ Encargos Diversos
.
4.1.2.0 ~ Serviços em
Regime
de
Programação
Especial
.
13. 06 ~ Departamento de Admínístração
Atividade ~ 1306.0101.2021
3.1.2.0 - Material de Consumo
.
4.1.3.0 - Equipamentos e Instaíaçóes
.
13.0"/ - Departamento Nacional de Produçao Animal
Atividade - 1307.0201.2029
3.1.3.1 - Remuneração de serviços Pessoais
Atividade - 1307.0206.2034
3.1.3.1 - Remuneração de Serviços Pessoais
Projeto - 1307.0207.1004
3.1.3 1 - Remuneração de Serviços Pessoais
Projeto - 1307.0207.1005
3.1.3.1
Remuneração de Serviços Pessoais
3.1.3.2 - Outros Serviços de Terceiros
.
13.08 - Departamento Nacional de Pesquisa Agropecuária
Atividade - 13l'!3.0201.2034
3.1.4.0 - Encargos Diversos
.
Atividade - 1308.0202.2036
4.1.2.0
Serviços em
Regime de
programação
Especial
.
13.09
Departamento Nacional de Produção Vegetal
Atividade - 1309 0201.2044
Material de Consumo
.
3.1.2.0
Remuneração de Serviços Pessoais
3.1.3.1
Material Permanente
.
41.4.0
Atividade
1309.0206.2045
Matertat de Consumo
.
3.1.2.0
Outros serviços de Terceiros
.
3.1.3.2
Serviços em Regime de
Programação
4.1.2.0
Especial
.
1309.0206.2046
Atividade
.
3.1.2.0 - Materíaf de Consumo
Outros Serviços de Terceiros
.
3.1.3.2
Serviços em Regime de
Programação
4.1.2.0
Especial
.

25.000

iS.1.2.0 -

4.1.4.0 Atividade -

J.1.4.0 4.1.4.0 Atividade ::LL~.2

13.04 -

Atividade -

9.000

1302.0201. 2022

Encargos Diversos
Material Permanente
13Q2.0202.2ü:1U

Outros Serviços de Terceiros
Inspetorra Geral de Finanças

_,

1304.0107.2019

35600
10.900

100.000
200.000

4.300
2.300
2.900
4.60fJ
20.200

34.20J

10.00)

6 00)
38 ::lO"1
48.50:>

6.00D

12 00,;

10.UUO
12.QUO
9.000

11.0UO

acos

Atividade ~.1.:::l.0

-

Bxactrtrvo

Material de Consumo

Outros Serviços de Terceiros
Serviços
em
Regime
de
Especial

projeto 3.1. 2. O -

1309.0207.1008

Atividade 3.1.2.0
3.1.3.1
4.1.2.0
13.10

Material de Consumo
Serviços em
Regime
Especial
1309 .0207.2048
Material de Consumo
Remuneração de Serviços
Serviços em
Regime
Especial
Departamento Nacional de

Atívtdade

3.1.3.2
4.1.2.0

~

13.11

Atividade
4.1.2.0

Atividade
3.1.2.0
4.1.2.0

Atividade
3.1.2.0
4.1.2.0 13.12 ttvtdade -

1.3.1 Projeto 3.1.2.0
a .1.::1.2 ;:f.

Projeto
4.1.:::l.U

13.14
Atavrdace
~.L3.1

4.J.3.0
4.1.4.0

Atividade
li 1.;3.1

êtavrdade
3.1.3.1

Programação

.

10.000

.
programação
.

6.000
10.000

.

80.000

Remuneração de serviços Pessoais
.
Equipamentos e Instalações
.
Material Permanente
,
.
13.10.0206.2050
Outros serviços de Terceiros
.
Serviços em
Regime
de
Programação
Especial
.
Departamento Nacional de Serviços de
Comerctaltzação
1311.0202.2002
Serviços em
Regime
de
Programaçao
Especial
.

6.000
30, Dai)
46.300

1310.0201.1009

Obras Públicas

~.L::I.l

10.000
6.000

14.000
16.600

Projeto -

4.1.3.0
4.1 4.0

de

.
.

.
Pessoais
.
de
Programação
.
Engenharia Rural

4.1.1.0 -

Atividade -
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1309.0206.2049

3.1.3.2 4.1.2.0 -

4.1.2.0 -

ê

DO PODER

10.U00

1310.0201. 2049

1311.0207,2003
Material de Consumo

Serviços em
Regtme
Especial
1311.0207.2004
Material de Consumo
Serviços
em
Regtme
Especial
Departamento Nacional
1312 0201.2054
Remuneraçao de Serviços

de

de
de

15.000
42. tr~

17.100

..
Programação
.

10.000

.
Programação
.
Meteororogta

16.ôon

14.10;]

4!:l.8UO

.

6.000

.
Outros Bervtcos de I'ercetros
.
1312.0208.1012
Serviços em
Regime
de
Programação
Espectat
.
Dtretorra do 'j'crnrono de Roraima
1314.0201.2061
Remuneraçao de Serviços Pessoais
.
Equipamentos e Instaraçces
.
Material Permanente
.

28.00)
5.00D

Pessoais

1312.0208.1011
Materta! de Consumo

12. uoo

7.l00
5.000
5.00íl

1314 02062067

Remuneracao de Serviços Pessoais

1.000

13l4. 0206 2068

Remuneraçao de serviços Pessoais

600

320

Aros

Projeto 8.1.3.1, Projeto
3,.1.3.1
1:1.16
Atívtdade

-

DO

PoDER· ExECUTIVO

1314.0207.1015

Remuneração de Serviços Pessoais

19.30J

1314.0207.1016

Remuneração de Serviços Pessoais

2.100

Diretoria Estadual do Acre
1316.0201.2077
4.1.3.0 - Equipamentos e Instalaçces
Atividade - 1316.0206.208'..1:
:3 .1. 3.1 - Remuneração de Serviços pessoais
13.17 - Diretoria Estadual de Alagoas
Atividade - 1317.020L20SH
3.1.4.0 - Encargos Diversos
4.1.4.0 - Material permanente
Atividade - 1317.0202.2091
3.1.2.0 - Material de Consumo

3.1.3.2 4.1.2.0 Atividade 3.1.2 O -

Atividade -

.
.
Programação
'
.

6.000
1.000

_

5.000

.
Programação
,
.

3.200

Material de Consumo .. ' .............•.'....
em Regime de
Programação
Especial
'
','
.

6.000

Outros Serviços de Terceiros
Serviços em Regime
de
Especial
Matertat de Consumo

131'7.0206.2097

1317.0207.1019

Atividade 3.1.4.0 -

Atividade' -

de

1.'00

1317.0207.2099

Material de Consumo
,
.
Serviços em Regime de Programação
Especial
'
,
.
Diretoria Estadual do Amazonas

10.000
500

1318.0201,2101

Encargos Diversos

'"

20.00n

1318.0202.2102

Material 'de Consumo •...•••••....•.•••.•..
Outros Serviços de Terceiros .... ; ..'.•.....
Encargos Diversos ...............••... ; ....
Serviços em Regime de Programação
Especial
.

Atdvtdade 3.1.2.0 -

UnS.0202.2104
Material de Consumo .....................•
1318.0202.2105

Atividade -

500

Serviços

-

3.1.2.0
3.1.3.2
3.1.4.0
4.1.2.0

s.aQO

IS17. 0206. 20'94

Projeto 3.1.2.0 -

13.18 -

300
4.000
20.UOO

Material de Consumo
Serviços em Regime
Especial

Atívíuade 3.1.2.0 4.1.2.0 -

4.700

.
.

3.1.2.0 4.1.2.0, -

4.1.2.0 -

.

s.roo
8.000

.

14.700

Matertat de Consumo .....................•
Outros Serviços ue Terceiros
.
3.1.4.0 -Encargos DIversos ...............•..•......

1.50U
700

a.1.2.0 -

Atividade -

MatenaJ de Consumo ......•.. ","

6.000
2.000
2.000

1318.0202.2106

3.1.2.0 3.1. 3.2. Atrvrdade -

3.1.2.0 3.1.3.2
4.1.2.0

5UO

1318.0202.2114

Material de Consumo
'"
.
Outros Serviços de Terceiros
.
Serviços ~111
Regime de
Programação
Especial, ;
'
" ..,
,
.

14.000
8.~00
2:J.~00

A'f:OS

DO PODER EXECUTIVO

Atividade 3.1.2.0 Atividade 3.1.2.0 4.1.2. O -

1318.0202.2115
Material de Consumo
.
1318.0206.2108
Material de Consumo
.
Serviços em Regime de
Programação
Especial
.
Projeto - 1318.0207; 1024
3.1.3.1 - Remuneração de Serviços Pessoais
13.19 - Diretoria Estadual da Bahia
Projeto ~ 1319.0201.1027
4.1.1.0 - Obras Públicas
.
Atividade - 1319.0202.2117
3.1. 2. O - Material de Consumo
.
3.1.3,.1 - Remuneração de Serviços Pessoais
.
Atividade - 1319.0206.2120
3.1.2.0 - Material de Consumo
.
Atividade - 1319.0206.2124
3.1.4.0 - Encargos Diversos
.
Projeto - 1319.0207.1024
3. 1. 2. O - Material de Consumo
.
Atividade - 1319.0207.2125
3.1.3.1 - Remuneração de Serviços Pessoais
.
Atividade - 1319.0207.2129
3.1.2.0 - Material de Consumo .....................•
13.20 - Diretoria Estadual do Ceará
Atividade - 1320.0201.2127
3.1. 2. O - Material de Consumo
.
4.1.3.0 - Equipamentos e Instatações .. ,
.
Atividade 3..1.2. O 3.1.3.2 4.1.2.0 -

1320.0202.2131
Material de Consumo
.
Outros Serviços de Terceiros
.
Serviços em Regime de
Programação
Especial
-. ........•
13.21 - Diretoria Estadual do Espírito Santo
Atividade - 1321.0201.2140
3.1.3.1 - Remuneração de serviços Pessoais
.
4.1.4.0 - Material Permanente
.

Atividade - 1321.0202.2141
3.1.3.1 - Remuneração de serviços Pessoais .......•
Atividade - 1321.0202.2143
3.1.2.0 - Material de Consumo
.
3.1.3.2 - Outros Serviços de Terceiros
.
3.1.4.0 - Encargos Diversos
.
4.1 .2. O - Serviços em Regíme de
Programação
Especial ..............................•....
Atividade - 1321.0206.2148
4.1.2.0 - Serviços em Regfme de
Programação
Especial ...................•..............•
Projeto - 1321.0207.1030
3.1.3.1 - Remuneração de Serviços Pessoais
.
Projeto - 1321.0207.1031
4.1.2. O -

Serviços em Regime de Programação
Especial ..................................•

321

11.000
44.100
24.600
43.000
40.000
20.000
14.200
13.000
2.200
12.000
17.500
4.500
30.000
15.000
2.700
1.200
3.400
10.500
4.000
7.000
2.000
3.000
5.000
5.000

4.000
19.000

2.000

322
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13.22 Atividade -

3.1.3.1 Atividade -

3.1.3.2 4.1.3.0 4.1.4.0 Atividade -

3.1.3.1 Atividade -

3.1.2. O 3.1.3,.2 Atividade -

3.1.3.2 3.1.4.0 Atividade -

DO PODER EXECUTIVO

Diretoria Estadual de Goiás
1322.0201.2151

Remuneração de Serviços Pessoais

45.UOO

1322.0201.2163

Outros Serviços de 'I'erceíros
Equipamentos e Instalações
Material Permanente

"
.
0

••

1322.0202.2152

Remuneração de Serviços Pessoais

..

6.000

.
_......•..•

3.000
5.800

.
.

5.400
7.800

1322.0202.2154

Material de Consumo
outros Serviços de Terceiros
1322.0202.2155

Outros Serviços de Terceiros
Encargos Diversos

Atividade 3.1.3.1 -

1322.0202.2164
Material de Consumo
_ .
Serviços em Regime de
Programação
Especial . .
.
1322.0206.2157
Remuneração de Serviços Pessoais

Atividade 3.1.3.1 3.1.4.0 Atividade 3.1.4.0 Projeto 3d. 3.1 Projeto 3.1.3.1 Atividade 3.1.3.1 13.23 Projeto 4.1.1.0 Atividade 3.1.3.1 -

1322.0206.2160
Remuneração de Serviços Pessoais
Encargos Diversos
'"
1322.0206.2165
Encargos Diversos
.
1322.0207.1032
Remuneração de Serviços Pessoais
1322.0207.1033
Remuneração de Serviços Pessoais
1322.0207.2162
Remuneração de Serviços Pessoais
Diretoria Estadual da Guanabara
1323.0201.1036
Obras Publicas ............................•
1323.0202.2163
Remuneração de Serviços Pessoais .......•

3.1.2.0 4.1.2 . O -

Atividade
3.1.2.0
3.1. 3.2
4.1.2.0

-

Atividade 3.1.3.1 Atividade 3.1. 2. O 4.1.2.0 -

10.000
10.000
5.000

1323.0202.2166
Material de Consumo
.
Outros Serviços de 'I'erceíros
_ .
Serviços em Regime de
Programação
Especial
_
"
13~3. 0202.2173
Remuneração de Serviços Pessoais
.
1323.0205.2174
Ma terial de Consumo
.
Serviços em Regime de
programação
Especial
_
.

Atividade - 1323.0205.2175
3.1. 3.2 - Outros Serviços de 'I'ercelros •............•
Atividade - 1323.0205.2176
3.1.3.2 - Outros serviços de Terceiros
.

7.000
2.000
34.000
28.000
2.000
8.000
7.000
18.000
10.000
150.000
135.000
3.4UO
3.000
7.oUO
115.000
15. íOO

16.100
50.000
42.000

Arros

Atividade ~
3.1.2.0 ~
3.1. 3. 2 ~
3.1.4.0 ~
Atividade 3.1.2.0 3.1.3.2 3.1.4.0 ~
Atividade ~
3.1.:1.1 Projeto 3.1.3.1 Projeto 3.1.3.1 Atividade 3.1.3.1 13.24 Atividade 3.1. 2. O 3.1. 3.2 4.1.2.0 -

DO

PODER EXECU'l'IVO

1323.0205.2177
Material de Consumo
.
Outros Serviços de Terceiros
.
Encargos Diversos
.
1323.0205.2178
Material de Consumo
.
Outros Serviços de Terceiros
.
Encargos Diversos
.
1::"23,0206.2170
Remuneração de Serviços pessoais
1323.0207.1038
Remuneracào de Serviços Pessoais
1323.0207.í039
Remuneração de Serviços Pessoais
1323.0207.2171
Remuneraçao de Serviços pessoais
Diretoria Estadual do Maranhão
1324.0202.2177
Material de Consumo.
"
.
Outros Serviços de Terceiros
.
Serviços em Regime de
Programaçáo
Especial
.
13.25 - Diretoria Estadual de Mato Grosso
Atividade - 1325.0201.2186
4.1.3.0 - Equipamentos e Instalações
.
4.1.4.0 - Material Permar..e nte
.
Atividade - 1325.0202.2189
3.1. 3.2 - Outros Serviços de Terceiros
.
Atividade - 1325.0202.2191
4.1.2.0 - Serviços em Regime de
Programação
Especial
.
Atividade - 1325.0202.2199
3.1.3.2 - Outros Serviços de Terceiros
.
Atividade - 1325.0206.2193
4.1.2.0 - Serviços em Regime de
Programação
Especial .........•.........................
Projeto - 1325.0207.1046
3.1. 3.2 -Outros Serviços de Terceiros
.
4.1.2.0 - Serviços em Regime de
Programação
Especial
"
.
13.26 - Diretoria Estadual de Minas Gerais
Atividade - 1326.0201.2199
3.1. 4. O - Encargos Diversos
.
Atividade -- 1326.0202.2200
3.1. 3.2 - Outros Serviços de Terceiros
.
Atividade - 1326.0202.2201
3.1. 3.2 - Outros Serviços de Terceiros
.
3.1.4.0 - Encargos Diversos
..
Atividade - 1326;0202.2202
3.1.4.0 - Encargos Diversos
.
Atividade - 1326.0202.2203
3.1.4.0 - Encargos Diversos
..
Atividade - 1326.0202.2204
3.1.2.0 - Material de Consumo ......••..............

9.000
8.000
3.000
3.000
11.000
2.000
7.800
12.700
25.:l00
11.500

5.000
5.000
7.700

4.700
3.200
8.300
3.600
33.000

15.000
2.700
4.300

50.000
800
1.000
2.200
3.200
4.000
39.000
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Atividade -

EXECUTIVO

1326.0202.2215

3.1.4.0 - Encargos Diversos

.

60.000

.

30.000

.

20.000

.
.

.

40.000
39.600
5.500

.
.

13.400
12.000

a.1. 3" 2 -- Outros Serviços de Terceiros
.
'3.1.4.0 - Encargos Diversos .....•...................

5.200
8.000

Atividade -- 1326.0206.2217
3.1.3.2 -- Outros Serviços de Terceiros
Atividade -- 1326.0207.2212

3.1. 3.2 -- Outros Serviços de Terceiros
13.27
Atividade
3.1.2.0
3.1 .3.2

----

Díretorta Estadual do Pará
1327.0201.2214
Material de Consumo
Outros Serviços de Terceiros

3.1.4.0- -- Encargos Diversos
Atividade -

1327.0202.2215

3.1.2.0 -- Material de ()onsumo
8.1.4.0 -- Encargos Diversos
Atividade -- 1327.0202.2216

Atividade
3.1. 2. O
3.1.3.2
3.1.4.0
4.1.2.0

-

-

Atividade 3.1.2.0 Atividade 3.1. 2. O 3..1.3.2 4.1.2. O, 13.28
Atividade
3.1.4.0
4.1.4.0
Atividade
3.1.4.0
.Atívidade
3.1.3.2
4.1.2.0

-

Projeto 3.1.3.1 -

1327.0202.2218
Material de Consumo
.
Outros Serviços de Terceiros
.
Encargos Diversos
.
Serviços em Regime de
Programação
Especial ......................•..•....•....
1327.0202.2228
Material de Consumo
"
.
1327.0206.2230
Material de Consumo
.
Outros Serviços de Terceiros
.
serviços em Regime de
Programação
Especial
.
Diretoria Estadual da Paraíba
1328.0201.2227
Encargos Diversos
.
Material Permanente
.
1328.0202.2228
Encargos Diversos
.
1328.0202.2231
Outros Serviços de Terceiros
.
Serviços em Regime de
Programação
Especial
.
1328.0205.1062
Remuneração de Serviços Pessoais

Atividade - 1328.0206.2233
3.1. 3.2 - Outros Serviços de Terceiros
Projeto - 1328.0207.1063
3.1.3.2 - Outros Serviços de Terceiros

3.000
5.000
2.000
9.200
11. '100
15.000
10.000
25.000

18.500

600
8.600
3.500
1.300
3.300

.

20.000

.

8.000

Atividade 3,.1.3.2 13.29 -

1328.0207.2238
Outros Serviços de Terceiros ..........•...
Diretoria Estadual do Paraná

5.000

Atividade 3.1.3.1 3.1.4.0 -

1329.0201.2240
Remuneração de Serviços Pessoais
Encargos Diversos •.................•.....

5.800
12.000

AiTOS DO PODER EXECUTIVO

Atividade
3.1.2.0
3.1. 3.2
4.1.2.0

-

1329.0202.2243
Material de Consumo
.
Outros Serviços de Terceiros ;
.
Serviços em Regime de
Programação
Especial
.
Atividade - 1329.0202.2244
3.1.2.0 ~ Material de Consumo
.
3.1.4.0 - Encargos Diversos
..
Atividade - 1329.0202.2254
3.1.2.0 - Material de Consumo
.
Atividade ,- 1329.0202.2255
3.1.4.0 - Encargos Diversos
.
Atividade - 1329.0206.2250
3.1.3.1 - Remuneração de Serviços Pessoais
.
Atividade 3.1. 2. O 4. 1.2. O -

1329.0206.2256
Material de Consumo •.....................
Serviços em Regime de
Programação
Especial
.

Atividade 3.1.3.1 4.1.2.0 -

1329.0206.2257

Projeto
3.1.3.1
Projeto
3.1.2. O
Projeto
:L1.3.1

-

-

Remuneração de Serviços Pessoais ...•....
Serviços em Regime de
Programação
Especial . . .... _.........................•
1329.0207.1067
Remuneração de Serviços Pessoais
.
1339.0207.1068
Material de Consumo .....................•
1329.0207.1069
Remuneraçac de serviços pessoais
.

Atividade - 1329.0207.2251
3d .2. O - Material de Consumo
,
13.30 - Diretoria Estadual de Pernambuco
Atividade 4.1.3.0 -

4.100
20.000
10.000
1.200
18.000
25.000
23...300
22.200
3.800
14.800
5.5:00
75.000

8.QDO
3.500

.

10.000

1330.0201.2268
Equipamentos e Instalações ...............•

9.100

Atividade - 1330.0202.22-54
3.1.4.0 - Encargos Diversos
4.1.2.0 - Serviços em Regime
Especial
Atividade 3.1.3.1 -

12.50~

de

.
programação
.

15.000
15.000

1330.0202.2255

Remuneração de Serviços Pessoais

.

Atividade - 1330.0202.2256
3.1.2.0 - Material de Consumo
.
3.1.3.1 - Remuneração de serviços Pessoais
.
3.1. 3.2 - Outros Serviços de Terceiros
.
3.1.4.0 - Encargos Diversos
.
Atividade - 1330.0202.2257
3.1. 2. O - Material de Consumo
.
3.1.3.1 - Remuneração de Serviços Pessoais •.......
3.1.3.2 - Outros Serviços de Terceiros
.
4.1.2.0 - Serviços em Regime de
Programação
Especial
.
Atividade - 1330.0202.2269
3.1. 2. O - Material de Consumo ....•...•...........••

27.500
10.000
5.500
13.000
8.000
4.100
14.100
700
3.900
17.100

ATOS

Atividade
3.1.3.1
3.1.4.0
4.1.2.0

DO PODER EXECUTIVO

-

1330.0205.2261
Remuneração de Serviços Pessoais
.
Encargos Diversos
_
.
Serviços em Regime de
Programação
Especial
.
Atividade -- 1330.0206.2262
4.1.2.0 - Serviços em Regime de
Programação
Especial
.
Atividade - 1:)30.0206.2265
3- .1. 3.1 - Remuneração de Serviços p-essoais
.
Atividade - 1330.0206.2271
4.1.2.0 - Serviços em Regime de
Programação
Especial
.
Projeto - 1330.0207.1071
3.1.3.1' - Remuneração de Serviços pessoais
Atividade - 1330.0207.2266
3.1.3.1.- Remuneração de Serviços Pessoais
13.31 - Diretoria Estadual do Piauí
Atividade - 1331.0201.2268
4.1.3.0 - Equipamentos e Instataçóes
.
Atividade - 1331.0202.2272
3.1.2.0 - Material de Consumo
'
.
3.1.3.1 - Remuneração de Serviços Pessoais
.
3.1.4.0 - Encargos Diversos
.
4.1.2.0 - Serviços em Regime de
Programação
Especial
.
Atividade - 1331.0206.2277
4.1.2.0 - Serviços em Regime de
Programação
Especial
.
Atividade - 1331.0206.2278
3.2.7.9 - Diversas
.
13.32 - Diretoria Estadual do Rio de Janeiro
Atividade- 1332.0202.2283
3.1.2.0 - Material de 'Consumo
.
3.1.3.2 - Outros Serviços de Terceiros
.
4.1.2.0 - Serviços em Regime de
Programação
Especial
.
13.33 - Diretoria Estadual do Rio Grande do Norte
Atividade - 1333.0202.2296
3.1. 3.2 - Outros Serviços de Terceiros
.
Atividade
1333.0202.2'298
3.1.3.2 - Outros Serviços de Terceiros
.
3.1.4.0 - Encargos Diversos
.
4.1.2. O - Serv Iças em Regime de
Programação
Especial
.
Projeto - 1333.0207.1084
4.1.2.0 - Serviços em Regime de Programação
Especial
.
13.34 - Diretoria Estadual do Rio Grande do sul

18.200
2.000
1.800
5.000
12.000
5.500
17.500
6.200
1.400
6.000
3.500
4.000
4.8UO

2.000
16.200
5.000
4.600
6.900
5.800

i--.

Projeto - 1334.0201.1089
4.1.1.0 - Obras Públicas
.
Atividade - 1334.0206.2314
3.1.3.1 - Remuneração de Serviços Pessoais
.
A ti vidade - 1334.0206. 232~
4.1.2.0 - Serviços em Regime de
Programação
Especial
.
Projeto -- 1334.0207.1087
::3.1.::1.1 - Remuneração de serviços Pessoais
.

5.000
2.UOO

10.UOO
7.100

460.000
6.400
6.500
700

A-TOS

Atividade
3.1.4~O
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~

U34.0207.2319

-

Encargos Diversos

.

Projeto -

1334.0208.1091

3.1.3.1 13.35 -

Remuneração de Serviços pessoais
Diretoria Estadual de Santa Catarina

Atividade

~

3.1.3.1 4.1.3.0 -

Atividade 3.1.3.1 4.1.2.0 -

Atividade 3.1.3.1 -

Atividade 3.1. 3.2 -

Atividade 3.1.3.2 13.36 -

Remuneração de Serviços Pessoais
Equipamentos e Instalações

.
.

30.700
4.80D

Remuneração de Serviços Pessoais
.
Serviços em Regime de Programação
Especial
.

5.900

1335.0202.2323

.

8.600

Outros Serviços de Terceiros

.

15.000

.

5.500

.

200.000

.
.

10.000

Material de Consumo
.
Remuneração de serviços Pessoais
.
Outros Serviços de 'rerceiros
.
Encargos Diversos
.
Serviços em Regime de Programaçào
Especial
.

37.400
4.800
2 300
2.000

1335.0207.2336

Outros Serviços de Terceiros
Diretoria Estadual de São Paulo
1336.0201.1096

Obras Públicas

Atividade 3.1.2.0
3.1.3.1
3.1. 3.2
3.1.4.0

-

4.1. 2. O -

1336.0201.2332

Encargos Diversos
Material Permanente

133-6.0206.2339

Projeto -

1336.0208.1097

3.1.3.1 13.37 -

Remuneração de serviços Pessoais
Diretoria Estadual de Bergtpe

3.1.2.0 -

Atividade 3.1.3.1 -

Atividade 3.1.3.1 -

Atividade 3.1.2.0 3.1.3.2 4.1.2.0 13.38 -

Atividade 3.1.4.0 -

Atividade 3.1.4.0 -

AtiVidade 3.1.3.1 3.1.4.0 -

5.500

1336.0202.2343

Atívtdade 3.1. 3.1 -

Atividade -

7.100

1335.0206.2329
Remuneraçàó de Serviços Pessoais
1335.0206.2334

4.1.1.0 3.1.4.0 4.1.4.0 -

5.600

1335.0201.2321

Projeto Atividade -

14.000

Remuneração de Serviços Pessoais

4.500
2.500

3.000

1337.0201.2343

Material de Consumo

.

27.000

_

68.000

: ..

23.000

Material de Consumo
.
Outros Serviços de Terceiros
.
Serviços em Regime de Programação
Especial
.
Estação Experimental do Distrito Federal

5.000
3.700

1337.0202.2344

Remuneraçào de Serviços Pessoais
133·7.0202.2345

Remuneração de serviços Pessoais
1337.0202.2347

4.000

1338.0202.2357

Encargos Diversos

.

10.000

1338.0202.2358

Encargos Diversos

v

•••••••

8.100

.
.

2.900
5.200

.

5.036.500

13038.0202.2359

Remuneração de serviços Pessoais
Encargos Diversos
TOTAL
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Art. 3<:> Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 4 de dezembro de
República.

1972; 1519 da Independência e 849 da

EMILIO G. MÉDICI

Antônio Delfim Netto
L. F. Ctrne Lima

Joao Paulo dos Reis Velloso

DECRETO N9 71.485 _.

DE

4

DE DEZEMBRO DE 1971

AOTe ao Mmisterio da Eauccç'do e Cultura - Entidades Supervisionadas o
crédito stiplementas de Cr$ 175.eOO,Oo, para retorço de dotação consignada no vigente Orçamento.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo
81, item ITr, da Constituição, e da autorização contida no artigo {)9 da Lei
nc 5.754, de 3 de dezembro de 1971, decreta:
Art. 19 Fica aberto ao Ministério da Educação e Cultura - Entidades
Supervisionadas o crédito suplementar no valor de Crg 175.[j00,OO (cento e
setenta e cinco mil e seiscentos cruzetros) , para reforço de dotação orçamentáría consignada no Anexo In da LeI nv 5.754, de 3 de dezembro de 1971, a
saber:
o-s 1,00
55.00 - MINI8TllRJO DA EDUCAÇÃO E CULTURA
- Entidades Supervisionadas
55.32 - Universidade Federal de Santa Catarina
5532.0906.10(}2 - Construção do Centro de Estudos Básicos
175.600
Art. 2Q OS recursos necessárícs fi, execução deste Decreto decorrerão de
anulação parcial de dotação orçamentária consignada no Anexo In da Lei
no 5.754, de :3 de dezembro de 19'D, a saber;
55.00 -

MINI8TllRIO DA EDUCAÇAO E CULTURA

c-s

1,00

55.32 -

Entidades Supervisionadas
Universidade Federal de Santa Catarina
Projeto - 5532.0906.1001
.
175.600
Art. 39 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revo-

gadas as disposições em contrario.
Brasília, 4 de dezembro de
República.

1972; 151." da Independência e 84.0 da

EMÍLIO G. MÉDICI

Antômo Delfim Netto
Jarbas G. Pasearinlus
João Paulo dos Reis Velloso

DECRETO NQ 71. 486 -

DE

4

DE DEZEMBRO DE

1972

Abre ao Ministério das Comunicaçôee, em favor da Secretaria-Geral - Entidades Superoeioruuiae, o C1'Ó" ito suplementar de Cr$ 65.128.100,00 para
retorço de dotações ocnsianaaae no vigente orçamento.

o Presidente da República, USal1CiO da atribuição que lhe contere o artigo
81, item rrr, da Constituição, e da autorizaçã-o contida no arago 69 da Lei
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número 5.754, de 3 de dezembro de 1971, combinado com o artigo 2.° da Lei
número 5.818, de 6 de novembro de 1972, decreta:
Art . 1° Fica aberto ao Ministério das Comunicações, em favor da Secretaria-Geral -- Entidades Supervisionadas, o crédito suplementar de Cr$
65.128.100,00 (sessenta e cinco milhões cento e vinte e oito mil e cem
cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias consignadas ao subanexo 14.00, a saber:
c-s 1,00
14.00 - MINISn'RJO DAS COMUNICAÇõES
14.03 -- Secretaria-Geral - Entidades Supervsionad~s
1403.0701.2003 -- Atrvidade a Cargo da Empresa Brasileira
de correr.e e Telégrafos
3.2.2.ú - Subvenções Econômicas
22.754.fiQO
1403.Q704.2004 ~ Atividade a Cargo da Empresa Brasileira
de Correios e 'Leíégrafos
3.2.2.0 - Subvençocs ECQljbmICaS
41.332.400
1403.0705.2005 - Atividade a Cargo da Empresa Brasileira
de Correios e 'I'elegratoa
3.2.2.0 - Bubvençóes Econômicas
1.041.100

65.138.100
Art. 2° Os recursos neeessãncs a execução deste Decreto decorrerão
de anulação parcial ele dotações orçamentartas consignadas no vigente Orçamento aos subanexos 14,00 e 28.00, a saber:

14.00 14.ú:
Atividace
3.2.b.0
14.02

-

c-s

1,i.iO

MINISTllRIQ DAi' COMUNICAÇÕES

Gabmete do Mmístro
1401.0104.2.001

60.000

Contribuições de Previdência Social
Secretaria-Geral
Atívrdade ~ 1402.0108.2ú02
3.1 . .l . .l - Pessoal Cíví:
02 -- Despesas Variáveis
.
3.2.5.0 - Contribuições ele Previdência Social
14.04 - Inspetorta-Gerar de Finanças
Atividade -- 1404.0107.2006
3.:d.b.O - Oontriburçóes de Previdência Social
.
14.05 - DivISaG de Segurança e Informações
Atdvíoade - 1405.0809.200',
3.1.1.1 - Pessoal CIvil
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas
.
02 -- Despesas vanavcis
.
3.2.5.0 - Contribuições de Previdência Social
14 05 - Departamento ce Administração
Atividade - 1405.0101.2008
3.2.5.0 - Contribuições ce Previdência Social
14.07 - Departamento Nacional de Telecomunicações
Atividade - 1407.0705.2009
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas
.
0::1 - Despesas vanaveís
.
3.2.5.0 - Contribuições de Previdência Social
.

350.000
3.600.UOO
60.000

ENCARGOS GERAIS DA UNIÃO
Recursos sob Supervisão do Mínistér!o do
Planejamento (' Coordenação Geral
Atividade - 2802 .1BOO. 2UU3
3.2.6.0 -- Reserva de Ocntingêncía
.

60.000.000

890.000
35.000
40.000

133.100
320.0UO
60.000

40.000

28.00 28.02 -

65.128.100
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Ai."t. ~i" O presente crédito, nc orçamento próprio da Empresa Brasileira de Correios e 'Telégrafos obedecerá a seguinte programação:

o-s 1,00

suplementa1 Jdo

54.00

MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇõES
Empresa Brasüeira de Correios e Telégrafos
5401.i)7(}) .2001 _.- Manutenção coa Serviços Administrativos.
5401.0704.2002 - Manutenção do Sistema Postal Telegráfico
5101.0705.2003 - Manutenção do Sistema de 'j'elecomunicações
54.01

22.754.000
41.332.400
1. 041.100
65.128.100

TOTAL

Art. 4° Este Decreto entrará em vigor Da data de sua publicação, revogadas as disposições e,n contrário.
Brasília, 4 de dezembro de 1972;
República.

1510

da Independência a4° da

EMÍI.lD G. MÉDICI

Antónin LJelf1m Netto

Jotlo Pauto dos Rei8 Velloso
Hyg11lo C. Corsetti

DECRETO N.o 71.487 -

DE

4

DE DEZE1V:íBRO DE

1972

Abre ao Ministério das Ccmuaucaçõee - Entidades Superviswnadas, em faVO?' da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, o créosto suplementar de Ct'S 4.60.g.500,OO pam reforço de dotações consiçtuuias no mçenre
Orçamento.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo
81, item lTI. da Constituição, e da autortzação contida no cmgo {)9 da Lei
nv 5,754, de 3 de cezerr-bro de lS71, decreta:
Art. 19 Fica aberto ao Ministério das Comunlcacões - Entidades Supervisionadas, em faV01' da Empresa Brasileira. de Correios e Telégrafos, o
crédito suplementar de Crg 4.606.500,00 (quatro milhões, seiscentos e .::e15
mil e quínhentcs cruaetros) , para reforço de dotações orçamentárias consignadas ao subanexo 54.00, 8, saber:

crs

54.00 -

1,00

MINIilTJ':RIo DAS COMUNICAçõES
gntddades Supervisionadas

54.01 5401. 0704, 1017

Empresa Brasileir-c de Correios e Telégrafos
.Dxpansáo e Melboría dos Serviços Postais
Locais
"
,
",.,
.

4.606.500

Art. 29 Os recursos neccssártos à execução deste Decreto decorrerão de
anulação parcial de dotação orçamentária consignada no vigente Orçamento ao subanexo 54.00, a saber:
54.00 54.01 Projeto -

MI'NI8TltRIO DAS

crs

COMUNICAÇõES

1,00

Entidades Supervísaonadas
'Empresa Brasileira de Correios e 'I'elégratos
5401.0704.1004,

,

, .. ,

4.-605.500

39

Art.
Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposíçôes em contrarto .
Brasíüa, 4
República.

de

dezembro

de 1972; 151'"'

EI\1ÍLl:O G. MÉDICI

Antônio Deljim neu»
João Paulo dos Reis verzoso
HlIg1no C. Corsetti

da Independência e 840

da

AlI'os
DECRETO

331
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N9 71. 488 -

DE

4

DE DEZEMBRO DE 1972

.Abre ao Ministerto das Ccnrunucoçõee, em Jav07 da Secretaria Geral - Entzdades Siuservuaoruuias o credito suplementar de Cr$ 10.000.000,00,
para retorço de

dota~~():;s

consitmaaas no vigente Orçamento.

O Presidente da Repúb'Jca, usando da atribuição que lhe confere o artigo 31, item UI, da. Ccnst.ítutçào, e da autorização contida no artigo 6° da
Lei nv 5.754, de 3 de dezembro de J ~71, decreta:
'
Art. l° s'toa aberto a 1 ~\Il!ÜSl ér-c das Comunicações, em favor da Secre"tar;_:\, Geral -- Ent.i-rades Supervisionadas, o crédito suplementar de Cr$
10.000. GOO,OO .< dez milhões de C:fllW;'lIOS), para reforço de dotações orçamentárias consignadas ao subanexc H.DO, a saber:
14.1JO -- MINlsrrf:p.leJ T)f~S COMUNICAÇõES
14.0;}
Secretaria Geral _. Entidades Supervisionadas
1403. 0704. 10U4
Projetos a Cargo da Empresa Brasileira de
4.1.5.0

eis

1,GO

Correíos c 'I'elég rtafos
Partícipaçâ-: em Constituição ou Aumento
de Capital em Empresa ou Entidades Indus-

tnaís e Agrícolas

.-.

10.000.000

Art ..2 O.;; recursos necessártrs à execução deste Decreto decorrerão de
anulação parcial de dotações crçamentárías consignadas no vigente Orçamente ao subanexo 14.00, a saber:
0

14.00

IVIIN;ST:ERI<.1 DAfl COMUNICAÇõES

14.0~

Secretaria Geral - Entidades Supervisionadas
Projeto
1403.0701.1003
Participação em Constituição ou Aumento
de Capital em Empresas ou Entidades Indust.rtaís e Agrícolas
.

4.1.5.0 -

c-s

1,00

10.000.000

Art. 3.0 O presen,e crédito, no orçamento próprio da Empresa Brasileira
de Correios e 'I'elégrafcs obedecerá à seguinte programação:
Suplementomúo
54. DO -

54.01

5401. 0704 .1017

MINISTf:RIO DAS COMUNICAÇõESEntidades Bupe-vtsionadas
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
Expansão ·e Melbcr ia dos Serviços Postais
Locais . .
,
.

crs

1,00

10.000.000

Art. 4° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as dtspostçôes em contrário.
Brasiüa, 4 de dezembro de 1972; 151.0 da Independência e 84.0 da
República.
EMíT.1o G. MEDICI
Antonio Delttra Netto
Joao Paulo dos Reis Vellow
B:ljgmo C. Ccreetti
DECRETO W' 7J. 489 --- DE 4 DE DEZEMBRO DE lfYl2
Abre ao Minietérío dr..- Interior, em tcior da Fundação NacL'Jnai, do tnaso FUNAl, o crédito suplementar âe Crê 1. 727 .000,00, para retorço de dotações consignadas no riçente Orçamento.
.

O Presidente da Repúbl.ca, usando da atribuição que lhe confere o artigo
81, item l'II, da Constituição, I; da autorização contida no e.rtégo 6 9 da Lei
nv 5.754, de 3 de dezembro de 1971, decreta:
Art. 19 Fica aberto ao Mlnístérlc do Interior, em favor da Fundação Nacional do índio - FUNAI, o crédito suplementar de Crg 1.72'1.000,00 (Hum
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milhão, 'setecentos e vinte e sete mil cruzeiros), para reforça de dotação or-.
çamentáría consignada ao subanexo 19.00, a saber:

crs

19.00 -

M1N1STÉRIO DO INTERIOR

19.03 -

Secretaria-Geral -

1,00'

Entidades Supervisiona-

das

1903.03U.t. 2026 -

Atávídades a Cargc da Fundação Nacional
de índio
3.2.7.5. - Fundações Instituídas
pelo Poder Púbh-

co
03 4.3.4.0 4.3.5.0 -

1.112.000·
%0.000
lUU.OOO·
55.000-

01 - Pessoal . .
.
outros Custeios
.
Auxílios para. Equipamentos e Instalações.

Auxílios para Mnteríal Permanente

.

TOTAL.

1. 72';' 000'

Art. 20) Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão da
anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigente Orçamento aos subanexoa 17.00 e 19.00, :J saber:

eis i.oo
17.00 -

17.13 Atividade 3.1.1.1 01 17.17 -

MINISTÉRIO DA FAZENDA

Procuradoria Geral da Fazenda Nacional
i 713.0107. 201r {
Pessoal Civil
Vencimentos C vantagens Fixas

Secretaria da Receita Federal (órgãos

37.000

o,

da

Administração Geral)
Atividade ~.. 1717.0101.2023
3.1.1.1 - Pessoal Civil
02 - Despesas Vartaveís
19.00 -

MINISTllRIO DO INTERIOR

Entidades
eupervísíonadas
Atividade - 19U3.0301.2026
3.2.7.5 - Fundações Instituídas pelo Poder Público
06 - Salárto-Famiha . .
.
07 - Contribuições de Previdência Social ......•
Projeto - 1903.0304.1052
4.3."1.1 - Entidades Federais
04 - Outras Contrtotnções
.
19.0~

-

10S.2Cl1

Secretaria- Geral -

Atividade - 1903.0304. 20ôS.
3.2.7.5 - Fundações Instituídas pelo Poder

03 4.3.7.1 04 Atívídade 4.3.4.0 -

co
outros Custeios
Entidades Federais
Outras Contribuições
1903.1504.2057
Auxílios
para Equipamentos e

ções .

o

•••••• ,

277.8-00'

Púbü-

.

85.00~

.

300.000

Instala-

•••••••••••••••••••••••••• < o

TOTAL

492.000'
213.00rr

.

2'20.000
1. 727 .000

Aru. 3Q O presente crédito. no Orçamento próprio da Fundação Nacional
do índio, obedecerá a seguinte programação;

A'ros

59.00 -

DO

MINIS'I~RIO

a) Suplementação
Fundaçãú.NacioDrd do índio - FUNAI
Administração e Coordenação Geral
b) Cancelamento
59.12 - Funda -;0,0 Nacional do Indío - FUNAI
5912.0301.2001.

.

Projeto -- 5912.0304.1004 . .
Atividade - 5912.0304.. 2004
..
Atividade - 5912.1504.200..
.
Art

c-s 1,00

DO INTERIOR

59.12 .5912.0301.2001 Atívtc'ade -
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.

1. 727.000

.
.
.
.

702. oco
277.300
385.000
220.000

TOTAL.
1. 584. 300
4(,1 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revo-

as disposições em contrário.
Brasília, 4 de dezembro de 1972; 1510 da Independência e 840 da República

,~adas

EMÍLIO G. MÉDICI

AntOnio Dettim: Netto

Jo&:J Paulo dos Reis vezzosc
Jose Costa Cavalcanti
DECRETO

N9

71. 490 -

DE 4 DE DEZEMBRO DE

1972

.Abre a Encargos Gerais da .União - Recursos sob Supervisáo do Ministério
do Planejamento e Coordenação Geral e Fundo de Desenvolvimento de
Areas Estratégicas o crédito <;u;."zementar de Crg 266.390.CaO,oo para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento,

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere v ar-tigo 81, item IIl, da Constituição, e da autorização contida rIO artigo -ô Q, da
Lei nv 5.754, de 3 de dezembro de 1971, combinado com o artigo 21' da Lei
nc 5.818, de 6 de novembro de 1972, decreta:
.
Art. 1(,1 Fica aberto a Encargos Gerais da União Recursos sob Supervisão
do Ministério 'do Planejamento e Coordenação Geral e Fundo de Desenvolvimentu de .áreas Estratégicas, o crédito suplementar no valor de
.
Crg 26'8.390.000,00 (duzentos e sessenta e seis milhões, trezentos e noventa. mf cruzeiros), para reforço de d-otações orçamentárias consignadas ao
aunanexo 28.00, a saber:
28.00 - ENCARGOS
28.02 -- Recursos 8Gb
2802.0101.1001 4.1.2.0 -

G"'-~AIS

c-s

1,00

DA UNIãO
Supervisão do Ministério (lo

Planejamento e Coordenação Geral
Consolidação cta Capital Federal
Serviços em Regime de Programação Especial . . .

Formulação de Pclttica Industrial e de Turismo
4.1.2.0 - Serviços em Regime de Programação Especial . . .. ..... '...........................
2802.1305.1.002 -' Contribuições a Entidades Internacionais ..
3.2.7.1 -- Entidades Internacionais
-2:802.1800.1016 - Partícípaçao Fínanceíra da união no Banco
Nacional do Dese.uvolvlmento Econômico.
4.2.2. O - Participação em Constituição ou Aumento
de Capital em Empresas ou Entidades Comerciais ou Finance-iras..................

35.000.000

.2802.1212.1015 -

2.200.000
25.000 _DOl}

110.000.000

A'l:OS
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2802.1300.101'1 "- Financiamento

Prtort táríos

de

Atividades e

Projetos

4.1.2.0 _.- Serviços em Regime de Programação Especial . . .

,

.

28.03 -

Fundo de Desenvolvimento de Areas Estraté-

2803.0102.1001 -

gicas . .
"Projetos 'gspeciais na Area da Informática,
dos Estudos e das Pesquisas para o uese»-

58.000.000

vclvlmentc
4.1.2. O 2803 0108.1002 4.1.2.0 2803.0207.1007 4.1.2.0 -

Serviços em Regime de Programaçã-o E;:5pecial . . . .
.
Projetos Especiais para o Desenvolvimento
de Areas E,<:.trategicas
Serviços em Regime de Programação fi~scial
,_
.
Contra-Partdda Nacional para os Projetos
"Combate à Febre Aftosa" e "Plano Nacional

de Sementes"
Serviços -m Regime de Programação

Especial . . . .
.
28Ú3.1002.. 1003 - Matriz Energética Brasileira
4.1.2.0 - Serviços em Regime de Programação &'3peclal . . .. _
.
•W03.1202.1004 - Complexos Industriais
4.1.2.0 - Serviços em Regime de Programação Es-

pecia'

4.BOO.300

20.000.000

8.oUO.000
2.250.000

.

740.0UI.!

2B6.690 UOO
Art. 2Q os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão de
anulação parcial de dotação orçamentária consignada no vigente Orçamento
ao subanexo 28.00, a saber:
TOTAl . . .

eis 1,00

28.00 -

ENCARGOS GERAIS DA UNIÃO

28.02 -

Recursos sob Supervisão do Ministério do
Planejamento c Coordenação Geral

Atívídade - - 2802.1800 2003

3.2.6.0 - Reserva de Contingência
266.309.000
Ar t. 39 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrárlc.
Brasília,
República.

4

de dezembro de 1972; 1510

da

Independência

e

341' da

EMÍLIO G. I"IÉDICI

Antônio Delfim: Netto
João Paulo dos Reis V'e7lüw

DECRETO NQ 71. 491 -

DE

4

DE DEZEMBRO DE

1972

Abre ao Ministério das MinM e Bnerçia, em favor do Departamento Nacional da Produção Mínerac e Icecursos sob Supervisão do Minis!érw das
Minas e Bnerçía, o créiii'a sZi.pZementar de Cr$ 25.000.000,00, para reforço de dotação consignada no mçente Orçamento.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, Item III, da Constit.ução. ( da autorização contida no artigo 6", da
Lei nv 5.754, de 3 de dezembro de 1971, decreta:
Art. 1" Fica aberto ao Mmistérlc das Minas e Energia em favor do Departamento Nacional da Produção Mineral e Recursos sob Supervisão do

A-ros
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Ministério das Minas e Energia, l) crédito suplementar de Cr$ 25.000. OOQ,OO
(vinte e emco milhões de cruzeiros). para reforço de dotações orçamentárias
consignadas aos subanexos 22.00 e 2&.00, a saber:
o-s 1,00
'22.00 - MINISTÉRIO DAS MINAS E ENERGIA
22.09 - Departamento Nacional da Produção Mineral
2209.1404.1029 - Pesquisa de HEcursos Minerais, em Convênio
com a Companhia de Pesquisas de Recursos Minerais t Cota-parte do 1UMP)
4.1.2.0 - Serviços em Regime de Programação Especial
.
2.500.000
29.00 - ENCARGOS F1N/:lNCE1ROS DA UNIÃO
COM OS &:ST}\.I.DOS, DISTRITO FEDERAL
E MUNICíPIOS

29.03
2903.1710.1003

4.3. '7.2 03 2903.1710.1004 4.3.7.3 03 -

Recursos sob Supervisão do Ministério das
Minas e Energia
Programa de Recursos Naturais a Cargo
dos Estados e Distrito Federal (Cota-parte
do 1UM)
Entidades Estaduais
Vinculações Tributárias . .
.
Programa de Recursos Naturais a Cargo dos
Munícípíos (Cota-parte do IUM)
Entidades Mumclpaís
Vinculações Tributárias . .
.

17.500.000

5.000.000

Total . . .
.
25.000000
Art. 29 Os recursos necessá'ncs à execução deste Decreto decorrerão de
excesso de arrecadação do II,'1POSto único sobre Minerais, conforme definido
no § 39 , do artigo43, da Lei n'' 4.320, de 17 de março de 1964.
Art. 3'" Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, 'revogadas as disposições em contràrro.
Brasilia, 4 de
República.

dezembro

de 1972; 151.0 da

Independência e 84.0 da

EMiLIO G. MÉDICI

Antonio Delfim, Netto
Antonto Dias Leite Júnior
Jcáo Paulo dos Reis Vetlos0

DECRETO NQ 71.492 -

DE

4

DE DEZEMBRO DE

1972

Abre ao Mínisteric das Minas e Energia, em favor de diversas unidades
orçamenuirias, o créüito sit11lementar de Cr$ 3.474.700,00, para reforço de dotações ccmsunuuias 110 vigente orçamento,

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo
81, item IH, da Constátuíçâc, e da autorização contida no artigo 6 9 da Lei
nc 5.754; de 3 de dezembro de 19'ii, decreta:
An. 1~ Fica aberto ao Ministério das Minas e Energia, em favor da
Secretaria-Geral, Secretarfa-Gerar-Entldades Supervisionadas e Departamente Nacional da Produção Mineral, o crédito suplementar no valor de
Cr$ 3.474.700,00 (três milhões, Quatrocentos e setenta e quatro mil e sete-
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centos cruzeiros) para reforço de dotações orçamentárias consignadas ao
eubanexo 22.00, a saber:
J

22.00 --

~nNISTÉRIO

o-s

1,00

DAS MINAS E ENERGIA

22.02 -

Secretaria-Geral
Matriz Energética Brasileira
3.1.3.2 - Outros Serviços de Terceiros
.
22.03 - Secretaria-Geral Entidades Supervisio-

2202.10ll;! ] 006 -

Eni boraçâo da

1.590.700

nadas
2203.1404.10l(; -

Projetos a Cargo da Comissão Nacional de
Energia Nuclear

3.2.7.2 03 22.09 -

Entidades Federais
Outros CUsteHJS
Departamento Nacional da

.
Produção Mi-

1.250.000

neral
2209.1401.2017 3.1.3.2 -

Coordenação da Política Nacional de Recursos Minerais
Outros Serviços de Terceiros
.
TOTAL .....•..•......•...............•..

634.000

-----,--------,

3.474.700

Art. 2° Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão de
anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigente Orçamento ao subanexo 22.00, a sabei :
c-s 1,00
22.00 - MINISTÉRIO DAS MINAS E ENERGIA
22.08 _. Departamento Nacional de Aguas e Energia
Elétrica,
Atividade - 2208.1001.2016
50.000
3.1 2. O - Ma tertal de Consumo
.
1.659.700
3.1.3.2 ~ Outros Serviços de Terceiros
.
20.000
3.1.4.0 - Encargos Diversos
.
3.2.7.6 - Pessoas . _
.
50.000
Projet0 - 2208.1406.1027
3.1.3.2 - Outro', Serviços de Terceiros
.
65.000
4.1.2. O - Serviços em Regime de Programação Especial
.
1.600.000
22.09 - Departamento Nacional da Produção Mineral
Atividade - 2209.1401.201'7
30.000
4.1.4.(, - Material Permanente ......•..............
Total

. .

.

3.474.700

Art. 3" G presente crédito, no orçamento próprio da Comissão Nacional

de Energia Nuclear, obedecerá a seguinte programação:
Cr$ 1,00

62.00 -

MINIST:f:RIG LAS MINAS E ENERGIA Entidades Supervisionadas
62.01 - Comissão Nacional de Energia Nuclear
Suplementando
6201.1404.1009 -- Prospecção de Minérios Nucleares.........

1.250.000

Art. 4" Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadaa as disposições em contrárfc .
Brasília, 4 de dezembro de 1872; 1510 da Independência e 84'" da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Antonio Delfim Netto
Antbnzo Dias Leite JÚni.0r
João Paulo dos Reis 'V clloso

Aros
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EXECUnVO
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1972

Abre ao Ministério da Aeronáutica o crédito suplementar de Cr$ 10.500.000,00,
para retorço de dotações consignadas no vigente Orçamento.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item III, da Constituição. e da autorização contida no artigo 6°
da Lei n° 5.754, de 3 de dezembn de 1l371, decreta:
Art. l° Fica aberto ao Ministério da Aeronáutica o crédito suplementar
no valor de ors 10.500. 000,00 tdez milhões e quinhentos mil cruzeiros), para
reforço rle dotações orçamentárias consignadas ao subanexo 12.00, a saber:
eis l,OO

12.00 1200.1607.1U30 -

MINISTf:RIC J::A AERONAUTICA

Aprimoramento Técnico do Serviço de Proteção ao Vôo (Tarifas Aeroportuárias)
3.1.3.2 - Outro'> Serviços de Terceiros
.
1200.1607.1027 -- Aeroporto Internacional de Manaus (Tarifas Aeroportuárfasj
4.1.1.0 - Obras Públicas
.
1200.1609.1035 - Sondagens Aerclógícas (Tarifas Aeroportuárias)
3.1.2(' - Material de Consumo ......•...............
TOTAL

1.775.000
8.203.000
522.000
10.500.000

Art .29 Os recursos necessários a execução deste Decreto decorrerão
do excesso de arrecadação da Tarifa Aeroportuária, conforme definido no
item II, do § 'l'', do art. 43, da Lei n- 4.320, de 17 de março de 1964.
Art. 3~ Este- Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as dtsposlções em contrario.
Brasília, 4 de dezembro de H!72; 151° da Independência e 84'1 da
República.
EMíLIO G. MÉDICI

Aruonic Del/ir,., Netto
Arartpe Macedo
João Paulo dos Reis Velloso

J.

DECRETO

N."

71.494 -

DE

4 DE DEZEMBRO DE 1972

Abre em favor de diversos órgãos o crédito suplementar de Cr$ 199.558.300.00,
para reforço de dotações consignadas no vlgente Orçamento.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item III, da Constituição, e da autorização contida no artigo 6.°,
da Lei nnmerc bYõ-'. de 3 de dezembro de 1971, combinado com o artigo 29 ,
da Lei número 5.818, de 6 de novembro de 1972, decreta:
Art. 1° Fica. aberto o crédito suplementar no valor de Cr$ 199.558.3DO,OO
(cento e noventa e nove milhões, quinhentos ~ cinqüenta e oito mil e treaentos ccuzeírosj , para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento.
conforme a seguinte díscrtmínação:

crs

1,00

11 .00 - PRESIDf:NCIA DA REPOBLICA
11.06 - Pstado-Maíor das Forças Armadas
1106.0804.2006 -- Adminlstraçao do Estado-Maior das Forças

Armadas
Material de Consumo
3.1.3.2 - Outros Serviços de Terceiros

3.1.2.0 -

3.2.3.3 3.2.5.0 12.00 -

Baíàrío-Famííta

'"
"'

...............••......••.•.

Contribuições de Previdência Social
MINISTf:RIO DA AERONAUTICA

50.000
40.000
5.UUO
8.000

338

ATOS

1200.0807.1006 3.2.4.]
02
4.3.1.1
02

Aeronaves e seus Equipamentos -

1200.0807.1007 -

4.1.3.0
1200.08ü7.10C8
4.1.3.0
1200 0807.2006

PODER EXECUTIVQ

DO

-

3.1. 2. O 1200.0807.2012 3.1.2.0 1200.0807.2015 -

Aquísíção

e Encargos de Financiamento
Juros da Divida Pública
.

173.700

Fundada Externa •.•••.....•..•.••.••..•.•.

O.~71. 700

Fundada Externa

Amortização da Dívida Pública

Aquisição de
Aeronaves e Equipamentos
junto a Indústria Nacional
Equípamntose e Instalações
.
Suprimentos e Equipamentos de Aeronaves
Equipamentos e Instalações
Operação e Manutenção das Aeronaves e
seus Equipamentos
Material de Consumo
.. . .
Subsistência e Material de Intendência
0'

Material de Consumo

••••

.

3.2.3.3 -

4.1.3.0 20.16 2016.0101.2019 -

3.1.2.0 20,15 2015.0101.2018 3.1.1.1 01 -

16.000.000
4.300.000

nistrativos e Operacionais
Despesas de Exercícios Antertores
.
Funcionamento do Jnstttutc Tecnclógtco da
Aeroná utica - ITA
3.1.3.1 - Remuneração de Serviços Pessoais ........•
1200.1210.1020 - Fomento à Indústria de Manutenção de Aeronaves e seus Equipamentos
3.1.3.2 - Outros Serviços de Terceiros •............

3.1.1.1 01 20.13 2013.0101.2014 3.1.1.1 01 02 -

3".775.000

Coordenação e Execução dos Serviços Admi-

3.1.5. O 1200.0906.2018 -

16.00 16.01 1601.0307.2007 3.2.5.1 3.2.3.2 3.2.3.3 1601.0805.2027 3.1.1.1 01 3.1.1.2 01 02 3.2.3.3 20.00 20.04 2004.0104.2005 3.2.3.3 20.05 2005.0104.2006 -

24.000.0@

1. 000.000·
2.600.000
11.000.000'

MIN1ST">RIO DO EX">RCITO

Ministério do Exército
Pagamento de Inativos e Pensionistas
Inativos

.

Pensrcnístas •............................
Salárío-Famílla ...............•............

42.000.000'
16.100.000
2.100.000'

Pagamento do Pessoal Civil e Militar
Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas
.
Pessoal Militar
Vencimentos e Vantagens Fixas
.
Despesas Variáveis
'
.
Salário-Família .......................•....

000,
5.500.000
700.000

1.100 000
~.5CU,

M1N1ST">RIO DA JUSTIÇA
Ministério Público da União

Defesa dos Interesses da União em Juizo
Satárto-Família

......................•.....

Procuradoria-Geral da Justiça Militar
Defesa dos Interesses da União junto à Justiça Militar
Pessoal Civil
Vencimentos e vantagens Fixas
.
Departamento de Admínstração
Coordenação dos Serviços Administrativos
Pessoal Civil
Vencímentoe e vantagens Fixas
.
Despesas Variáveis ........................•
Salário-Familia
.
Equipamentos e Instalações
.
Departamento de Imprensa Nacional
Serviços Gráficos da União
Material de Consumo
.
Departamento de Justiça
Estudo da Organização Política, da Cidadania e Garantias Constitucionais
Pessoal Civil
vencimentos e Vantagens Fixas
.

10.000'

1~6.000·

1. 871), 30n
364.000)
1;:5', .l)UU

500.000
100.000'
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02 - Despesas Variáveis
.
3.2.3.3 - Sararro-Pamíjla
'" .,. '"
21.00 - MINISTE:RIO DA MARINHA
21.0J - Secretarra-Gerat da Marinha
2101.0806.2007- Coordenação e Execução dos Serviços Administrativos e Operativos
3.1.2.0 - Material de Consumo
.
3.1 3.2 - Outros Serviços de Terceiros
,
".
4.1.2.0 - Serviços em Regime de Programação Especial
"
.
TOTAL

339
26.000

14.000

16.150.000
7. 23(j .fJOO

1. 500 .000
199.558.300

Art. 2.0 Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão
de anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigente Or~
çamento, a saber:
crs 1,00
11.00 - PRESID~NCIA DA REPúBLICA
11.06 - Estado- MaJOr das Forças Armadas
Atividade - 11.06.0804.2006
3.1.4.0 - Encargos Diversos
.
50.000
4.1.3.0 - Equipamentos e Instalações
,
.
40.000
4.1.4.0 - Material Permanente
.
13.00()
12.00 - M1NISTgRlO DA AERONAUTICA
Atividade - 12.00.0304.20U3
3.2.76 - Pessoas .. ' ..........•......................
1.000.000
20.00 - MINISTgRIO DA JUSTIÇA
20.02 - Secretaria-Geral
Atividade - 2002.0108.2003
3.1.4.0 - Encargos Diversos
.
100.000
20.05 - Procuradoria Geral da .Justíça Militar
Atividade - 2005.0104.2006
3.2.5.0 - Contribuições de Previdência Social
6.000
20.13 - Departamento de Administração
Atividade - 2013.0101.2014
3.1.a.1 - Remuneração de Serviços Pessoais
.
50.000
3.2.7.9 - Diversas
.
350.000
20.16 - Departamento de Imprensa Nacional
Atividade - 2016.0101.2019
3.1.4.U
Encargos Diversos
.
100.000
28.00 - ENCARGOS GERAIS DA UNIAO
28.02 - Recursos sob Supervisão do Ministério do
Planejamento e Coordenação Geral
Atividade - 2802.1800.2003
3.2.6.0 - Reserva de Contingência
.
197.849.300
TOTAL ..............•..............•......
199.558.300
Art. 3.0 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Brasília, 4 de dezembro de 1972;
Repú.blica.
EMÍLIO G.

MEDICI

Alfredo Buecuâ
Acuüaerto de Barros Nunes
Orlando Geisel
Antônzo treitvm Netto
J. Araripe Macedo
João Paulo dos Reis t/ezzosc

151.0 da Independência e 84.0 da
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DECRETO Nv 71. 495 DEZEMBRO DE 1972

DE

5

DE

Dispõe sobre
assinatura de CartasPatentes de Capitães e Oficiais Subalternos do Exército.

o

Presidente da República, usando

das atribuições que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição, decreta:
Art. 1° Fica transferida, para o
Chefe do Departamento· Geral do
Pessoal do Ministério do Exército, a
atribuição conferida, pelo artigo la,
do Decreto n." 52.711, de 21 de outubro de 1963, ao Secretário-Geral do

Exército, de assinar as Cartas-Patentes dos Capitães e Oficiais Subalternos do Exército.
Art. 2° Este Decreto entrara em vigor naidata de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Brasília, 5 de dezembro de 1972;
da
Independência e 84° da

1510

República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Orla.ndo Geisel

DECRETO

N9 71.496 DE 5 DE
DEZEMBRO DE 1972

Autoriza cessão, sob a forma de utilização gratuita, de terreno
que
menciona, situado em Pouso Alegre,
no Estado de Minas Gerais.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição, ~
de acordo com O artigo 10, do Decreto-lei nv 178, de 16 de fevereiro de
1967, decreta:
Art. 19 Fica autorizada a cessão.
sob a forma de utilização gratuita, _àPrefeitura Municipal de Pouso Alegra,
Estado de Minas Gerais, da área de
15.756,OOm2 (quinze mil e setecentos
e cinqüenta e seis metros quadradas),
parte de maior porção jurisdicionada
ao Ministério do Exército (2°/4° Regimento de übuses-l05 e Coudelarta
de Pouso Alegre>, situada naquele
munícípío, de acordo com os elementos constantes do processo protocolízado no Ministério da Fazenda sob Q
no 177.543, de 1965.

Art.

29 O terreno a que se refere

o artigo 19 se destina à abertura de

uma avenida que dará acesso às rodovias federais "Fernão Dias" e "Ouro Fino - São Paulo".
Art. 39 A cessionária ficará obrtgada a asfaltar o trecho da Rua CoroneI Pradel, que vai da avenida projetada até o inicio da rodovia para
Ouro Fino.
Art. 4° E' fixado o prazo de dois
(2) anos, a partir da data da assina.
tura do contrato de cessão, para o
cumprimento das obrigações constantes dos artigos 29 e 39, deste decreto,
tornando-se nula a cessão, sem direlto a qualquer indenização, inclusivo.
por benfeitorias realizadas, se ao terrena, no todo ou em parte, vier a se!
dada utilização diversa, <JU, ainda se
ocorrer inadimplemento de cláusula
do referido contrato, que deverá ser
lavrado em livro próprio do Serviço
do Patrimônio da União.
Art. 59 Este decreto entrará em
vlgor na data de sua publicação, rcvogadaa as disposições em contrárIo.
Brasília, 5 de dezembro de 1972;
1519 da Independência c 849 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI
Orlando Geisel
Antônio Delfim Netto

DECRETO

N9 71. 497 DE
DEZEMBRO DE 1972

5

DE

Inclui, na Parte Especial do Quadro
de Pessoal da Süperintetuiêneia
do
Desenvolvimento
da
Pnecà
(SUDEPE) , cargos de nrotessores
de ensino elementar, com os 18Spectivos ocupantes, retifica as relações nominais anexas aos Decretos
números 64.172, de 6.3,69, 69,374,
de 19 de outubro de 1971 e 70.298,
de 20 de março de 1972, c dá outras providências,

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição, tendo em vista o disposto no artdgo 34,
da Lei n'' 4.242, de 17 de julho de
1963, e no parágrafo único, do artigo

A"XOs

DO PODER

1", do Decreto n- 64.172, de 6 de
março de 1969, e o que consta 'ia Exposição de Motivos n- L 000, de 7 «e
novembro de 1972, do Departamento
Administrativo do Pessoal Civil, decreta:
Art. 1" Ficam ínclutdos, de acordo
com o parágrafo único, do artigo 1",
do Decreto n- 64.172, de 6 de março
de 1969, na Parte Especial do Quadro
de Pessoal da Supertntendêncía do
Desenvolvimento da Pesca lSUDEPE),
os cargos destinados ao aproveitamento de professores de ensino eiementar, amparados pelo artigo 34, da
Lei nv 4.242, de 17 de julho de 196:::,
na forma da relação anexa, que é
parte integrante deste Decreto.
Art. 2" Ficam retificadas as relações nominais que acompanharam os
Decretos números 64.172, de 6.3. G9.
69.374, de 19.10.71, e 70.298, de ·,lO.::!
de 1972, publicados respectivamente
no tnorto Oficial de 7.3.69, 20.10.71
e 21.3.72, para fim de excluir três (3)
cargos da classe singular de Professor
Auxiliar de Ensino Primário, l!~C
516.7, ocupados por Ana Lia Miranda
Plácido, Maria da Conceição Almeida
Bri to e Rosaly Tavares Soares ce Ptnho, e incluí-los, com as retenaas
ocupantes, na classe stngular víe Professor de Ensino Pré-Primário e: Primário, EC-514.11.
Art. 3° Os efeitos legais do aprcveitamento de que trata este Decreto
vigoram, para todos os efeitos, a partir de 18 de julho de 1963.
Art. 4" O órgão de pessoal da superintendência do Desenvolvimento da
Pesca apostilarà Os títulos dos S81'vidores abrangidos por este Decrete, expedindo portarias declaratórias aros
que não os possuírem, bem assim exigirá a documentação necessárta ao
exercício dos cargos de que se trata,
com observância do estatuído uo artigo 99 da Constituiçâo.
Art. 5° O disposto neste Decrete
não homologa sttuaçâo que, em virtude de sindicância, inquérito administrativo ou revisão do aproveitamento, venha a ner considerada nula
ou contrária às normas legais em vigoro
Art. 6° A despesa com a execução
deste Decreto correrá à conta dos
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créditos próprios da Superintendência
do Desenvolvimento da Pesca.
Art. 7° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publlcaçáo, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 5 de dezembro de 19'j2;
151° da Independência e ij4° da
República.
EMÍLIO G. Mémcr
L. F. Cirne Lima

o anexo mencionado no art. lQ foi
publicado no D.O. de 6-12-72.
DECRETO

NQ

71.498 - DE 5
1972

DE

DEZEMBRO DE

Define como beneficiários do Programa instituído pela Lei Complementar n° 11, de 25 de maio de 1971, 03
pescadores, nas condições que -rnenczona e dá outras immíaénciae,

o Presidente da. República, usando
da atribuição que lhe confere .s artigo 81, item IH, da Constituição, e
tendo em vista o disposto no Decreto
ou 58.696, de : 22 de junho de 1966,
artigo 1°, do Decreto-lei n'' 221, de 28
de, reveretro de 1967, artigo 18, na Lei
Complementar nv 11, de 25 de mijo
de 1971, artigo 15, parágrafo 1" e
considerando que o pescador, na condição de pequeno produtor, sem empregado, índívídualmente ou em re
gfme de economia familiar, exerce
atividade rural, "ex. vi" do disposto
na letra b do § lodo artigo 3" da
aludida Lei Complementar, decreta:
Art. 1.0 São beneficiários do Programa de Assistência ao Trabalhador
Rural - PRO-RURAL, mstítuido pela Lei Complementar n'' 11. de 25 de
maio de 1971, os pescadores que sem
vinculo empregatício, na condição de
pequeno produtor, trabalhando mO"Jvidualmente ou em regime de economia familiar, façam da pesca sua
prortssâo habitual ou meio principal
ce vida e estejam matriculados na rcpartição competente.
Parágrafo único. As prestações do
PRO-RURAL serão devidas, nas condições estabelecidas no 'rttuío ~I do
Regulamento aprovado pelo Decrete
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.n- 69.919, de 11 de janeiro de 1972,
aos pescadores a que se refere ') ar,tigO, a partir de janeiro de hl7::s.

Art. 3° Este Decreto entrara. am \71gur na data da sua punlícaçao, revogadas as disposições em contrarto.

Art. 2° Os pescadores aucõnomos
'que já estejam regularmente mscrttos' e venham recolhendo as contrt-

Brasília, 5 de dezembro de 1972;
1510 da Independêncía e 1;140 da
Repúbl1ca.

buições de vidas ao INPS poderão

conservar a sua condição ne segurados desse Instituto.
DECRETO N9 71.

EMíLIO G. MÉDICI

Júlio Barata

499 -

DE

5

DE DEZEMBRO DE

1972

Abre à Presidência da República, em. favor do Conselho Nacvmat de PeequisCfs, o credito suplementar de Cr$ 311.800,00, para reforço de dotações con-

siçtuuiae no vtgente Orçcmentc

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe contere o arttgo

81, item UI, da Ocns.tltuíçâo, ~ da autorização contida no artigo 69 , da Lei
nv 5.754, de 3 de dezembro de 1971cecreta:

Art. lo Fica . . . b erto à Presidêncja da República, em favor do Conselho Nacional de Pesquisas, o crédito suplementar no vetor de Cr$ 311 800,00 (trezentos e onze mil e oitocentos oruzen-osj , para reforço de dotações orçamentárias consignadas ao subanexo 11.00, a saber:

ors

11.00 11.03 -

1,00

FRE8lDli:NCIA DA REPúBLICA

Presidência da República - Entidade suoeevtstonada
1103.0402.2003 - Atividades a cargo do Conselho Nacional de
Pesquisas
3.2.7.2 - Entidades Pederare
03 - outros Custeios
.
07 - Contribuições de Previdência SOCIal
.

214,9Do
96.900
311. 800

TOTAL.

Art. 2Q OS recursos necessários
execução deste Decreto decorrerão de
anulação parcial de dotação crçamentáría consignada no Vigente Orçamento
ao subanexo 28.00, a saber:
á

Cr$ 1,00
28.00 -

ENCARGOS GERAIS DA UNIAO

28.02 -

Recursos sob Supervisão do Ministério do
Planejamento .J Coordenação Geral

Atividade -

2802.1800.2003
3.2.6.0 - Reserva de Ccntlngêncía
.
311. 800
Art. 3Q O presente crédito, no orçamento próprio do Conselho Nacional

de Pesquisas, obedecera

a seguínte pr ogramação:

Cr$ 1,00
51.00 -

PRESIDli:NCIA DA REPúBLICA -

Entida-

de Supervísíonada
Conselho Nacíonal de Pesquisas
Coordenaçào da Politica Nacional de Pesquisas . ..
311.300
Art. 4Q Este Decreto entrará em vigor na data de sua publtcaçâo revo._gadas as disposições em contrário.
Brasília, 5 de dezembro de 1972; 1519 da Independência e 84<,1 da República,
J?MtLlo G. MÉDICI
51.01 5101.0402.2002 -

Antónto Delfim Netto
João Paulo dos Reis venoso

A-ros DO PODER
DECRETO N." 71.500

~

DE 5 DE

DEZEMBRO DE 1972

Dispõe sobre o Conselho de Disciplina
e dá outras prcmuiêncías,

o Presidente da República, usando
das atríbutçôes que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição,
decreta:
Art. 1.0 O Conselho de Disciplina é
destinado a julgar da íncapacmaue do
Guarda-Marinha, do Aspirante-a-OftciaI e das demais praças das Forças
Armadas corri estabilidade assegurada,
para permanecerem na ativa, criando-lhes, ao mesmo tempo, condições
para se defenderem.
Parágrafo umco. O Conselho de
Disciplina pode, também, ser aplicado
ao Guarda-Martnha, ao Ascuante-aOficial e às demais praças das Forças
Armadas, reformados ou na reserva
remunerada, presumivelmente incapazes de permanecerem na situação de
inatividade em que se encontram.
Art. 2." É submetida a Conselho de
Disciplina, "ex offíclo", a praça referida no artigo L" e seu parágrafo
único.
I acusada oficialmente ou por
'qualquer meio licito de comunicação
social de ter:
a) procedido incorretamente no desempenho do cargo;
b) tido conduta irregular; ou
c) praticado ato que afete a honra
pessoal. o pundonor militar ou decoro
da classe;
II - afastado do cargo, na forma
do Estatuto dos Militares, por se tornar incompatível com o mesmo ou demonstrar incapacidade no exercício
de funções militares a ele inerentes,
salvo se o afastamento é decorrência
de fatos que motivem sua submissão
a processo;
III - condenado por crime de natureza dolosa, não previsto na legislação especial concernente à segurança
do Estado, em tribunal de liberdade
individual até 2 (dois) anos, tão logo
transite em Julgado a sentença; ou
IV - pertencente a partido político
ou associação, suspensos ou dissolvidos por força de disposição legal ou
decisão judicial, ou que exerçam atividades creiudtcíais ou perigosas à
aegurança. nacional.
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Parágrafo umco. É considerada entre outros, para os efeitos deste decreto, pertencente a partido ou associação a que se refere este artigo a
praça das Forças Armadas que, ostensiva ou clandestinamente:
a) estiver inscrita como seu membro;
b) prestar serviços ou angariar valores em seu benefício;
c) realizar propaganda de suas doutrinas; ou
d) colaborar, por qualquer forma,
mas sempre de modo Inequívoco ou
doloso, em suas atividades.
Art. 3.° A praça da ativa das Forças
Armadas, ao ser submetida a Conselho de Disciplina, é afastada do exer-.
cicio de suas funções.
Art. 4." A nomeação do Conselho de
Disciplina, por deliberação própria ou
por ordem superior, é da competência:
I - do Oficial-General, em função
de comando, uírecão ou chefia mais
próxima, na hnua de subordinação
direta, ao Guarda-Marinha, Aspirante-a-Oficial, Suboficlal ou Bubtenente, da ativa, a ser julgado;
II - do Comandante de Distrito
Naval, Região Militar ou Zona Aérea
a que estiver vinculada a praça da reserva remunerada ou reformado, a ser
julgada; ou
III do Comandante, Diretor,
Chefe ou autoridade com atribuições
disciplinares equivalentes, no caso das
demais praças com estabilidade assegurada.
Art. 5.° O Conselho de Disciplina é
composto de 3 (três) oficiais da Força
Armada da praça a ser julgada.
§ 1.0 O membro mais antigo do Conselho de Disciplina, no mínimo um
oficia] intermediário, é o presidente;
o que lhe segue em antiguidade é o
interrogante e relator, e o mais moderno, o escrivão.
§ 2.° Não
podem fazer parte do
Conselho de Disciplina:
a) o oficial que formulou a acusação;
b) os oficiais que tenham entre si,
com o acusador ou com o acusado,
parentesco consangüíneo ou afim, na
linha reta ou até quarto grau de con-
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sagüíntdade colateral ou de natureza

civil; e

c) os oficiais que tenham particular
interesse na decisão do Conselho de

Disciplina.

Art.

6° O Conselho de Disciplina

funciona sempre com a totalidade de
seus membros, em local onde a autoridade nomeante julgue melhor indicado para a apuração do fato.
Art. 7° Reunido o Conselho de Disciplina, convocado previamente por

seu presidente, em local. dia e hora
designados com antecedência. presente
o acusado, o presidente manda proceder a leitura e a autuação dos documentos que constituíram o ato de
nomeação do Conselho; em seguida,
ordena a qualificação e o Interrogatório do acusado, o que é reduzido a

auto, assinado por todos os membros
do Conselho e pelo acusado, fazendo-se a juntada de todos os documentos por este oferecidos.
Parágrafo único. Quando o acusado é praça da reserva remunerada ou
reformada e não é localizado ou deixa de atender a intimação por escrito para comparecer perante o Conselho de Disciplina:
a) a intimação é publicada em órgão de divulgação na área de domicílio do acusado; e
b) o processo corre à revelia, se não
atender à publicação.
Art. 80 Aos membros do Conselho
de Disciplina é lícito reperguntar no
justificante e às testemunhas sobre
o objeto da acusação e propor diligências para o esclarecimento dos fatos.
Art. 90 Ao acusado é assegurada
ampla defesa. tendo ele, após o interrogatório, prazo de 5 (cinco) dias
para oferecer suas razões por escr-ito,
devendo o Conselho de Disciplina fornecer-Ihe o libelo acusatório, onde se
contenham com minúcias o relato dos
fatos e a descrição dos atos que lhe
são imputados.
§ 10 O acusado deve estar presente
a todas as sessões do Conselho de Disciplina, exceto à sessão secreta de deliberação do relatório.
§ 20 Em sua defesa, pode o acusado requerer a produção, perante o
Conselho de Disciplina, de todas as
provas permitidas no Código de Processo Penal Militar.

§ 3" As provas a serem realizadas
mediante Carta Precatória são efetuadas por in termédio da autoridade
militar ou, na falta desta, daautoridade judiciária local.
§ 40 O processo é acompanhado por
um oficial:
a) indicado pelo acusado, quando
este o desejar para orientação de sua
defesa; ou
b) designado pela autoridade que
nomeou o Conselho de Disciplina, nos
casos de revelia.
Art. 10. O Conselho de Disciplina
pode inquirir o acusador ou receber,
por escrito, seus esclarecimentos, ouvindo, posteriormente, a respeito, o
acusado.
Art. 11. O Conselho de Disciplina
dispõe de um prazo de 30 (trinta)
dias, a contar da data de sua nomeação, para a conclusão de seus trabalhos
inclusive remessa do relatório.
Parágrafo único. A autoridade nomeante, por motivos excepcionais, pode
prorrogar até 20 (vinte) dias o prazo de conclusão dos trabalhos.
Art. 12. Realizadas todas as diligências' o Conselho de Disciplina passa a deliberar, em sessão secreta, so..
bre o relatório a ser redigido.
§ l° O relatório, elaborado pelo escrivão e assinado por todos os membros do Conselho de Díscípllna, deve
decidir se a praça:
a) é, ou não, culpada da acusação
que lhe foi feita; ou
bj no caso do item IH. do artigo
20 , levados em consideração os preceitos de aplicação da pena previstos
no Código Penal Militar, está ou não.
incapaz de permanecer na ativa ou
na situação em que se encontra na
inatividade.
§ 2" A decisão do Conselho de msciplina é tomada por maioria de votos de seus membros.
§ 30 Quando houver voto vencido,
é facultada sua justificação, por escrito.
§ 4" Elaborado o relatório, com um
termo de encerramento, o Conselho
de Disciplina remete o processo à autoridade nomeante.
Art. 13. Recebidos os autos do processo do Conselho de Disciplina, a
autoridade nomeante, dentro do prazo
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de 20 (vinte) dias, aceitando, ou não,
seu julgamento e, neste último caso,
justificando os motivos de seu despacho, determina:
I - o arquivamento do processo, se
não julga a praça culpada ou incapaz de permanecer na ativa ou na
inatividade;
II - a aplicação de pena disciplinar, se considera contravenção ou
transgressão disciplinar a razão pela
qual a praça foi julgada culpada;
IH - a remessa do processo ao auditor competente, se considera crime
a razão pela qual a praça foi julgada culpada, ou
IV - a remessa do processo ao Ministro Militar respectivo ou autoridade a quem tenha sido delegada
competência para efetivar reforma ou
exclusão a bem da disciplina, com a
indicação de uma destas medidas se
considera que:
'
a) a razão pela qual a praça foi
julgada culpada está prevista nos
itens I, II ou IV, do artigo 2°; ou
b) se, pelo crime cometido, previsto no item IH do artigo 2°, a praça
foi julgada incapaz de permanecer
na ativa ou na inatividade.
§ 1° o despacho que determinou o
arquivamento do processo deve ser publicado oficialmente e transcrito nos
assentamentos da praça, se esta é da
atlva..
§ 2° A reforma da praça é efetuada no grau hierárquico que possui na
ativa, com proventos proporcionais ao
tempo de serviço.
Art. 14. O acusado ou, no caso de
revelia, o oficial que acompanhou o
processo podem interpor recurso da
decisão do Conselho de Disciplina ou
da solução posterior da autoridade nomeante.
Parágrafo único. O prazo para Interposição de recurso é de 10 (dez)
dias, contados da data na qual J
DECRETO NQ 71.501 -

acusado tem ciência da decisão' do
Conselho de Disciplina ou da publicação da solução da autoridade nomeante.
Art. 15. Cabe ao Ministro Militar
respectivo, em última instância, no
prazo de 20 (vinte) dias, contados da
data do recebimento do processo, julgar os recursos que forem Interpostos
nos processos oriundos dos Conselhos
de Disciplina.
Art. 16. Aplicam-se a este decreto,
subsidiariamente, as normas do CÓ·
digo de Processo Penal Militar.
Art. 17. Prescrevem em 6 (seis)
anos, computados da data em que foram praticados, os casos previstos neste decreto.
Parágrafo único. Os casos também
previstos no Código Penal Militar
como crime prescrevem nos prazos
nele estabelecidos.
Art. 18. Os Ministros Militares,
atendendo às peculiaridades de cada
Força Armada, baixarão as respectivas instruções complementares necessárias à execução deste decreto.
Art. 19. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogados os artigos 47 a 53, do Regulamento Disciplinar
da
Marinha,
aprovado pelo Decreto n'' 38.010, de 5
de outubro de 1955; 81 a 87, do --:egulamento Disciplinar do Exército,
aprovado pelo Decreto n- 8.835, de
23 de fevereiro de 1942; 76 a 83, do
Regulamento Disciplinar da Aeronáutica, aprovado pelo Decreto número
11.665. de 17 de fevereiro de 1943; e
demais disposições em contrário.
Brasilia, 5 de dezembro de 1972;
151° da Independência e 84 da
República.
Q

EMÍLIO G. MÉDICI

Aaouierto de Barros Nunes
Orlando Geisel
J. Araripe Macêdo
DE

5

DE DEZEMBRO DE

1972

Abre ao Ministerio das Minas e Energia, em favor da Secretaria-Geral
E"2-tidades Supermeíotuuias, o credito suplementar de Cr$ 5.436.000,00,
poaa reforço ae coecooes consignadas no vigente Orçamento.

o Presidente da RePUbllG:1, usando da atrrbuiçâo que- lhe confere o
artigo 81, item HI, da Constttuíçáo, e da autorização contida no artigo 69,
da Lei r:f. 5.754, de 3 de dezembrc de 1971, decreta:
Art. 1'" Fica aberto a) Mmístérto das Minas e Energia, em favor da
Secretaria-Geral - Entidades Supervisionadas, o crédito suplementar no
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Cr$ 5.436000,00 <cinco milhões, quatrocentos e trinta e seis nnl

cruzerrosj para reforço de dotações orçamentárias consignadas ao suba nexo
22.00, a saber:

crs

22.00 -

MINI8TE::Rlü DAS MINAS E ENERGIA

::J2 03 -

Secretaria-Geral -

1,00

Entidades Supervisio-

nadas
2203.0'101.2007 -

Atividades a Cargo da Com.ssão Nacional

de Energia Nuclear
i),2.7.2 -

01
04
07
08
4.3.4.0
2203. (\402.1009

Entidades Federais

2.952.400
~5 .400

- Pessoal
.
- Inativos .. ,
.
- Contributcóes de Previdência Social
.
- Diversas
.
- Auxilias para Equipamentos e Instalações
- Projetos a Cargo da comissão Nacional de

887.400

65.000
84.300

Energia Nuclear
3 2.7.2 ~ Entidades Federais
03 - Outros Custeios ....•.......................
4.3.3.0 - Auxílios para. Obras Públicas
.

220:) 0402.2008 3.2.7.2 03 4.3.5.0

2203.('403.2009
3.2.7.2
03 -

2203.]204.1012 -

3.2.7.2 03 -

2203 1404.1010 3.2.7.2 03 -

Atividades a cargo da Comissão Nacional
Energia Nuclear
Entidades Peôeraís
Outros Custeios
Auxilias para Material Permanente
Atividades a Cargo da Oomíssão Nacional
Energia Nuclear
Entidades Federais
Outros custeios
.
Projetos a Cargo da Comissão Nacional
Energia Nuclear
Entidades Federais
Outros Custeios
Projetos a Cargo da Comissão Nacional
Energia Nuclear
Entidades Federais
Outros Custeios
;

Total

203.100

365.400

de
.
.
de

50.000
25.000

203.000
ele

.
de

495.000

.

70.000

.

5.436.000

Aru. 2" Os recursos necessártos à execução deste Decreto decorrerão oe
anulação narclal de dotações orçamentárias consignadas no vigente Orçamente aos subanexos 17.00 e 22.00, a saber:

crs

17.00 -

MINISTERIO DA FAZENDA

17.13 -

Procuradoria-Geral da Fazenda
1713.0107 2017
Pessoal Oíví.
venoimentcs e Vantagens Fixas

Atividade 3.1.1.1 01
22.00
22.03

Nacional

.

MINISTIlRIO DAS MINAS E ENERGIA

Secretaria-Geral nadas

100

Entidades Supervisio-

301. soe

A'XOs

Atividade 3.2.7.2
02
03
06
4.3,5.0
Projeto
4.3.4.0
4.3.5.0
4.3.4,0

~

-

Atividade 3.1.1.1
01
02
3.2.5.0
22.09

2203.0401.2007

Entidades Federais
- Remuneração de Serviços Pessoais
- outros Custeios
- Salário-Família
- Auxilias para Matertal Permanente
~

Atividade 4.3.7.1
04
Projeto
4.3.4.0
4.3.5.0
Projeto
4.3.4.0
22.08
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~

-

.
.
.
.

309 300
183.700
300.800
23.400

Auxílios para Equipamentos e Instalações
Auxílios para Material Permanente
.
Auxílios para Equipamentos e Instalações

623.300
41.000
90.000

2203.0402.1009

2203.0403.2009

Entidades Federais
Outras Contribuições

.

203 000

Auxílios para Equipamentos e Instalações
Aux11ios para Material permanente
.

15.QOO
10.000

2203.1204.1012

2203.1404.1010

Auxilios para Equipamentos e Instalações
Departamento Nacional de Aguas e Energia
Elétrica

70.000

2208.1001.2016

Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas
.
Despesas Variáveis
.
Contribuições de Previdência Social
.
Departamento Nacional da produção Mineral

696.800
1.000.000
144.3ÜO

Atividade - 2209.1401.2017
3.1.1.-1 - Pessoal Civil
01 - vencimentos e Vantagens Fixas
02 - Despesas vanavers
3.2.5.0 - Contribuições de Previdência Social

.

130.000
754.000
540.000

Total

.

5.436.000

.

.

Art. 39 O presente crédito, no orçamento próprio da comissão Nacional
de Energia Nuclear obedecerá à seguinte programação:
Cr$ 1,00
Suplementando

Coordenação da Polítdca Nacíonàl de Energia
Nuclear
.
6201.0401.2002 - Funcionamento e Desenvolvimento dos Centros de Processamento de Dados ••••...•
6201.0402.1007- Tecnologia de Reatores
.
6201.1204.1011 - pred-ição e Tratamento de Minérios Nucleares e Associados
.
62(11 .0401.2001 -

Total .

3.189.300
18.000
329.600
470. '100
4.006.900

cancelando

Projeto- 6201.0402.1001
Projeto - 6201.0402.1002
Projeto- 6201.0402.1003

38.:WO

99.700
6.000
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Projeto -- 6201.0402.1005
Projeto Projeto Atividade -

150.000
80.5'00
51.000
15.000

6201.0402.1006
6201.0402.1008
6201.0402.2003

Total . .

440.400

Art. 40 Este Decreto entrará eIL,
revogadas as disposições em contrário.

vigor na data de sua

Brasília, 5 de dezembro de
Repú.blica.

1519 da Independência e 84Q da

1972;

publicação

EMlLIO G. MÊDICI
Antônio Delfim Netto
Antônio Dias Leite Júnior
João Paulo dos Reis Vetloso

DECRETO N'" 71. 502 ....;... DE 5 DE DEZEMBRO DE 1972
Abre ao Ministério do Trabalho e Previdência Social o crédito suplementar
de Cr$ 23.449.500,00, para reforço de dotações consignadas no vigente

orçamento.

() Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição, e da autorização contida no artigo 6.°, da
Lei numero 5.754, de 3 de dezembro de 1971, combinado com o artigo 2.°,
da Lei número 5.818, de 6 de novembro de 1972, decreta:
Art. 1.0 Fica aberto ao Ministério do Trabalho e Previdência Social
o crédito suplementar no valor de Org 23.449.500,00 (Vinte e tres milhões,
quatrocentos e quarenta e nove mil e quinhentos cruzeiros), para reforço
de dotações orçamentárias consignadas ao subanexo 26.00, a saber:
crs 1.00
26.00 - MIN1ST';'RIO DO TRABALHO E PREVID,;,NCIA SOCIAL
26.01 2601.0104.2001 3.1.1.1 02 26. 02 ~
2602.0101.2006
3.1.1.1
01
02
3.1.2.0
3.2.3.3
3.2.7.6

~
~

-

2602.0108.2003 3.1.1.1 01 3.1.2.0 3.1. 3.2 3.2.3.3 -

Gabinete do Ministro
Assessoria Ministerial e Jurídica
Pessoal Civil
Despesas Variáveis
Secretaria Geral

.

278.700

.
.
.
.
.

1.717.600
11.800
35.000
13.000
15.000

Coordenação e Planejamento Setorial
Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas
.
Material de Consumo
.
Outros Serviços de Terceiros
.
Salárto-Famílla ...........•..............

49.800
41. 700
11.000
1.000

Coordenação de Pessoal
Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas
Despesas Variáveis
Material de Consumo
Salário-Família
Pessoas
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2602.0304.2004 3.2.1.0 26.03 2603.1505.2008 3.2.7.2 01 03 -

06 07 26.05 2605.0809.2010 -

3.1.1.1 02 -

25.06 2606.0305.2004 -

3.1.1.1 01 -

3.2.3.3 2606.0305.2005 -

Subvenção à Fundação Abrigo Cristo Redentor
Subvenções Sociais
~ •.
Secretaria Geral Entidades Supervisionadas
Atividade a Cargo do Instituto de Previdência e Assistência aos Servidores do Estado
Eu tldades Federais
Pessoal
.
Outros Custeios
.
Salário-Família
.
Contribuições de Previdência Social ...•..•
Divisão de Segurança e Informações
Assessoria
Relacionada a Segurança Nacional
Pessoal Civil
Despesas Variáveís ". ...............•.....•
Secretaria do Trabalho
Coordenação e Fiscalização das Normas de
Proteção ao Trabalho e Atividades Síndícaís
Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas
.
Salário-Família
.
Fixação e Acompanhamento da Políttca de

203.800

8.324.900
10.000.000
30.000
1.387.900

9.WO

143.700
3.000

Mão-de-Obra

Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas
.
2606.0305.2007, - Supervisão e Coordenação da segurança e
Higíene do Trabalho
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas .......•..
3.1.1.1 01 -

3.2.3.3 '.-: Satario-Famílía
2606.0305.2008 -

3.1.1.1 Dl 3.2.3.3 26.082608.0302.2001 3.2.3.3 2608.0308.2002 -

3.1.1.1 01 2608.0308.2003 3.1.1.1 -

01 26.10 -

.

Julgamento dos Recursos Relacionados ao
Trabalho Marítimo
Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas
.
Salário-Família .........................•.•
Secretaria da Previdência Social
Pesquisa, Estudo e Divulgação Atuarial
salário-Família
.
Supervisão e Fiscalização de Previdência
Social
Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas .•........•.
Julgamento dos Recursos
Relacionados à
Previdência Social
Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas ..........••
Departamento de Administração

59.400

12.600
2.000

27.300
400

1.00D

230.200

85.200

A~:lS
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Coordenação e Execução dos Serviços Ad-

mímstratívos

3.1.1.1 -

Pessoal Civil

01 -

Vencimentos e Vantagens Fixas ........•••

02 3.2.3.3 -

Despesas Variáveis ....................••.•
Salário-Familia .....................•...•••

Centro de Documentação e Informática
Elaboração de Estatística Relativa à Previdência e Assistência Social
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - Vencimentos e Vantagens FiXas ......••.•
0:1. - Despesas Variáveis
..

623.100
14.400
10.000

26.11 2611.0301.2001 -

2611.0301.2002 - Documentação e Divulgação
3.1.1.1 - Pessoal Civil
02 - Despesas Variáveis ....•........•....•..••
TOTAL

102.800
2.200

700
23.449.500

Art. 2." Os recursos necessáríos à execução deste Decreto decorrerão
ae anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas DO vigente Orçamento aos subanexoa 26.00 e 28.00, a saber:
crs 1,00
26.00 - MINISTERI0 DO TRABALHO E PREVIDENCIA SOCIAL
26.01 -

Gabinete do Ministro

Atividade -

2601.0104.2001

3.1.1.1 01 26.02 Ativid.ade 3.1.3.2 4.1.3.0 4.1.4.0 -

Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas .....•••••••
Secretaria Geral
2602.0101.2006
Outros Serviços ai:: Terceiros .......•.......
Equipamentos e Instalações ....•. '"
.
Material Permanente ...........•.•......•

Atãvídade -

2602.0108.2003
Remuneração de Serviços Pessoais •••••.•
Encargos Diversos .........•......••••••••••
Equipamentos e Instalações ••.•••.•..•••.•
Material Permanente .........•• '" ••••••••
Inspetoria Geral de Finanças

3.1.3.1
3.1.4.0
4.1.3.0
4.1.4.0
26.04

-

2604.0107.2009
Pessoal Clvil
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas ..••••••••
26.05 - Dívrsão de Segurança e Informações
Atividade - 2605.0809.2010
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - Vencimentos e Vantagens -eixas ..••.••••.
26.08 - Secretaria da Previdência Social

80.000

20.000
10.000
5.00~

15.0~0

2a.000
25.800
3.90~

Atividade -

3. 1 . 1 . 1 -

Atividade 3.2.3.3 26.10 -

2608.0308.2003
Salário-Fam1lia .•..............•..•.••••••.
Departamento de Admíntstraçãc

40.000

197.600

1.000

~ODER
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Atividade - 2610.0301.2017
a.:L3.;J - Satarto-Famíha
28.00
ENCARGOS GERAIS DA UNIAO
2!:l.02 - Recursos Sob Supervisao do VIinistério do
Planejamento e Coordenaçao Geral
Atividade - 2802.1800.2003
3.2.6.0 - Reserva de Contingência
o.,
o o ' o"

29.400

o •••••• o ••••••••••••••••

TOTAL

.

22.998.S00
23.44B.500

Art. 3.° O presente crédito, no orçamento próprio do Instituto de
Previdência e Assistência aos Servícores do Estado, obedecera::l seeutnte
programação;
crs 1.00
66.00
MINISTJ':RIO DO TRABALHO E PREV]D!i::NCIA SOCIAL _ gmtcdades gupervisionadas
66.01 - Instituto de Previdêncta e Assistência aos
Servidores do Estado
6601.1505.2001 - Manutenção e Ampnação dos Serviços de
Assístêncía Médico-Hospitalar ...
19.742.800
o· •• • • • • • • •

Art. 4.° Este Decreto entrará em vigor na date de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 5 de dezembro de 1972' 151." da jndependêncta e 84.° da
República.
'
EMíLIO G. MÉDICI

António Delfim Netto
JúUo Barata
João Paulo dos Reis Velloso

DECRETO

N.O

71.503 -

DE

5 DE

DEZEMBRO DE 1972

Autoriza a contratação de operações
de credito externo para tinoncucmenta das obras do Aeroporto Lnternacional de Manaus, e dá outras
providências.

o

Presidente da República, no uso

das atribuições que lhe confere o
artigo 81, item IIl, da Constituição, e
de acordo com o disposto nas lels
n-s 1.518, de 24 de dezembro de 1951
e 4.457, de 6 de novembro de 1964'
do Decreto-lei n'' 1.095, de 20 de mar:
co de 1970, e no Decreto n'' 62.700, de
15 de maio de 1968, decreta:
Art. 1" Fica o Ministro da Fazenda
autorizado a contratar operações externas de financiamento, no valor de
até US$ 25.000.000,00 (vinte e cinco
mílhôes de dólares), de principal, com
Export Import Bank of the Untted
States - EXIMBANK, Manufacturera
Hanover, Trust Company, de New
York, e Manufacturers Hanover Ll-

mited, de Londres, para aquisição de
equipamentos .e custeio de obras civis
na execução do Projeto do Aeroporto
Internacional de Manaus.
Art. 2° Este Decreto entrará em VIgor na data de sua publícação, revogadas as disposições em contrárro ,

Brasília, 5 de dezembro de 1972;
ua Independência e 84" da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI
Antômo Delfim Netto
J. Araripe Macêdo
151"

DECRETO NQ 71.504 -

DE 6 DE

DEZEMBRO DE 1972

Concede cutcneação as nrmae Ar·
tnur Levy Boat Service, Inc. e ATthur Levy do Brasil Lida. para
operarem no mar terrttcruü do Brasil com a embarcação "ú-ulj Sea
Hórse"-. de nacionalidade norteamericana, a serviço da Petrobrás.

O Presidente da Repúbttca. usando
da atribuição que lhe confere o artí-
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go 81, item ru, da Ccnstttuíçâo, e tendo em vista o que consta do Processo
NIJ\IlE-OOO.3:17-71,

do

Ministério

das

Minas e Energia, decreta:
Art. 19 :€ concedida autorização às
firmas Arthur Levy Boat Servtce, Inc.,
norte-americana, e Arthur Levy do
Brasil LUla. para operarem no mal
territorial do Brasil, fixado pelo Deereto-lei nc 1. 098, de 25 de março de
1970 com a embarcação "GuI! Sea

Horse". a serviço da Petróleo Brasi~

Ieíro S.A. -

PETRüBRAS, medían-

te contrato entre as mesmas celebrado, para íocação da perfuração de poços na Plataforma Continental Brasüeíra..
Art. 29 A autonzacão de que trata
este Decreto vigorará até 25 de outuoro de 1973, prorrogável. se necessàrio, mediante novo Decreto, sem prejuizo de sua caducidade em qualquer
tempo, se ocorrer a conclusão dos trabalhos contratados ou a extinção das
obrigações respectivas, na forma ca
lei ou do contrato.
Art. 39 Este Decreto entrará em Vl~
gor na data de sua publicação, revogadas as dísposíções em contrário.
Brasília, 6 de dezembro de 1972;
151Q da Independência e 849 da
República.
EMíLIO G. MtDICI

Adalbert'O de Barros Nunes
António Dias Leite Júnior

DECRETO N9 71.505 - DE 7 DE
DEZEMBRO DE 1972
Autorizá o funcionamento dos ces-ses
de Ciências Contábeis e de Administração, da Faculdade -ae Ciências
Contábeis e de Administração "Guerreiro BritM", da Sociedade Universitária Professor Nuno Lisbôa, Estado da Guanabara.
O Presidente da República, usando

das atribuições que lhe. confere o artigo 81. item lII, da Constituição de
acordo com o artigo 47 da Lei nv 5.540.
de 23 de novembro de 1968, alterado
pelo Decreto-lei no 842, de 9 de setembro de 1969 e tendo em vista o que
consta do Processo nv 266.666-71 do
Ministério da Educação e cultura, decreta:
Art. 19 Fica autorizado o funcionamente dos cursos de Ciências Contábeis e de Admrnístraçâo, da Faculdade
de Cíêncías contábeis e de Admínls-

tração "Guerreiro Britto", mantida
pela Sociedade Universitária Professor .Nuno Lisbôa, com sede na cidade
do Rio de Janeiro, Estado da Guanabara.
Art. 29 Este decreto entrara em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 7 de dezembro de 1972;
151Q da Independência e 84Q da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

DECRETO NQ 71.506 -

DE 7 DE
DEZEMBRO DE 1972

AlttOriza o tuncíonamento da Faculdade de Economia São Luiz, mantida pela Sociedade Brasileira de
Educaçtio, com sede na cidade de
SWl Pauto, Estado de SéiO Paulo.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81. item lII, da Constituição, de
acorde com o artigo 47 da Lei nv 5.540,
de 28 de novembro de 1968. alterado
pelo Decreto-lei nc 842, de 9 de setembro de 1969 e tendo em vista o que
consta do Processo nc 268.372-72 do
Mínístérío da Educação. e cultura, de.
ereta ~
Art. 1Q Fica autorizado funcionamento da Faculdade de Economia São
Luiz, com os cursos de Adminístração
e Cíêncías Contábeis, mantida pela Socíedade Brasileira de Educação, com
sede na cidade de São Paulo. Estado
de São Paulo.
Art. 29 Este decreto entrará em vigor na data de SUa publicação. revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 7 de dezembro de 1972'
151 Q da Independência e 849 da.
República.

°

EI\1ÍLIO G. MÉDICI

Jarba..<; G. PassaTinlM

DECRETO Nv 71. 507 - DE 7 DE
DEZEMBRO DE 1972
Transforma o Consulado Honortirío do
Brasil em Guastoramirin. em Consulado Privativo e extingue o Consulado Privativo do Brasil em Paysandu.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item lU, da Conetitulção e
nos termos do parágrafo 10 do artigo
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27 da Lei n- 3.917, de 14 de julho de
1961, decreta:
Art. 1° Fica extinto o Consulado
Privativo do Brasil em Paysandu, República Oriental do Uruguai.
Art. 2" Fica transformado em Consulado Privativo o Consulado Honorário do Brasil em Guayaramirin, República da Bclívía..
Art. 3° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrária.
Brasilía, 'I de dezembro de 1972;
151Q da Independência e 849 da
República.
EMILIO G. MÉDICI

Jorge de Carvalho e Silra

DECRETO

NQ

71.508 1972

DE

7

DE

DEZEl\I[BRO DE

Torna sem eleito aproveitamento de
disponível na Universidade Federal
da Bahia e cassa a disponibilidade
do mesmo.

o Presidente da República. usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e
tendo em vista o disposto no artigo 67
da Lei n" 1. 711, de 28 de outubro de
1952, e o que consta do Processo número 5.841-72, do Departamento Administrativo do Pessoal Civil tDASP),
decreta:
Art. 1" Fica sem efeito o aproveitamento no cargo de Escrevcute-DatiIógrafo, código AF-204. 7, do Quadro
único de Pessoal da Universidade Federal da Bahia, de Antônio Alves Vergasta Filho, disponível do Departamento Nacional de Obras de Saneamento, do Ministério do Interior, processado pelo Decreto n''. 70. 6D3, de 23
de maio de 1972, publicado no Diário
oticuü de 26 seguinte.
Art. 2° FICa cassada, a partir de 23
de junho de 1972, a díspcnibrhdaoe do
servidor mencionado no artigo anterior, visto não haver tomado posse, no
prazo legal, no cargo em que foi aproveitado.
Art. 3" Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação. revogadas as disposições em contrárto .
Brasília, 7 de dezembro de 1972;
Independência e 84Q da
República.
151Q da

EMILIO G. MÉDICI

Jarbas G. Passarinho
José Costa Cavalcanti

DECRETO N9

353
71.509 -

DEZEMBRO DE

DE

7

DE

1972

Dispõe sobre a Comissão -te Comércio com a Europa Oriental ~ ... , ..
COLE8TE.

O Presidente da República, usando
da atribuiçâo que lhe contere o artigo 81, item V, da Constdtuíção, decreta:
Art. 1° A Comissão de Comércio
com a Europa Orienta! - COLESTE,
errada pelo Decreto n'' 62 225, de 5 de
fevereiro de 1968, com sede no Ministério das Relações Exteriores, passa
a reger-se pelo presente Decreto.
Art. 2° Compete a COLE8TE, respeitadas as atribuições do Conselho
Nacional de Comércio Exteríot-, tratar de todos 08 aspectos das relações
econômico-comerciais do Brasil com
países e empresas da Europa Oriental, cabendo-lhe, entre outras, as seguintes incumbências:
a) assessorar o Conselho
Nacional
de Comércio Exterior no exame dos
assuntos relativos ao comércio com a
Europa Oriental;
b) coordenar a negociação rios acordos, ajustes ou convênios relacionados
com o comércio e os de cooperação tecníca e econômica com a Europa Oriental;
cr preparar os trabalhos ua Becão
brasileira nas reuniões das Comissões
Mistas previstas nos Acordos de Comercio entre o Brasil e a Europa Oriental;
d) acompanhar o registro nu Banco
Central dos contratos de financiamento de importações oriundas da Europa
Oriental;
e) planejar, coordenar e promover em articulação com os órgãos de promoção comercial - a participação do
Brasil em feiras e certames de natureza comercial na Europa Ortental;
tl assessorar as autoridades competentes em assuntos relativos à participação de países ou de empresas comerciais da Europa Oriental em feiras e
exposições. individuais ou coletivas, no
território nacional; e
g) incentivar a formação de censorcios e outras formas de associação de
firmas brasileiras interessadas no comércio com a Europa Oriental.
Art. 3° São membros permanentes
da COLESTE:
I - O Secretário-Geral Adjunto para Assuntos da Europa Oriental e Asia
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do Ministério das Relações Exteriores,
que exercerá a Presidência;

11 -

O Presidente da Comissão de

Coordenação da Política de Compras
no Exterior;
IH - Um representante do Mímetro da Fazenda;
IV - O Superintendente Geral Ql'l
Vendas da Companhia Vale do Rio Do-

ce, como representante do Ministro das
Minas e Energia;
V -

O Assessor-Chefe do Conselho

de Comércio Exterior. como representante do Ministro da Indústria e do

Comércio;
VI - O Secretário de Cooperação

Econômica e Técnica Internacional,
como representante do Ministro do
Planejamento e Coordenação Geral;
VTJ -

O Gerente de Operações de

Câmbio do Banco Central do Brasil;
e
VIII - O Chefe do Departamento
Geral de Exportação da Carteira de

Comércio Exterior do Banco do Brasil S.A.
§ l" Os representantes acima enumerados poderão ser substituídos, em
seus impedimentos eventuais, por suplentes designados pelos titulares dos
órgãos a que pertencem.
S 2° A COLESTE, por proposta de
seu Presidente, convocará para participar de seus trabalhos reprcsentantes de entidades privadas e públicas
- federais estaduais e mumcípais cuja presença seja necessária ao desempenho de suas atribuições.
Art. 4° A Divisão da Europa onentaj do Ministério das Relações Exteriores atuará como Secretarra Técnica e Executiva da COLESTE e o
Chefe da mesma Divisão, como Secretário Executivo.
Art. 5° Incumbe à Secretaria Executiva o exercício de todos os encargos necessários ao perfeito funcionamento técnico-administrativo da .. _.
COLES TE, entre os quais a elaboração de programas de trabalho, a organização e manutenção dos arquivos,
e a realização de estudos t; preparação de informes sobre assuntos da
competência da Comissão.
Art. 6° A Comissão reunir-se-á
quando convocada por seu Presiden-

te.

Art. 7° A partir de 1973, constará
da proposta orçamentária do Ministério das Relações Exteriores rubrica

para atender as despesas do funcionamento da Comissão.
Art. 8° Este Decreto entrará em vígor na data de sua publicação; revogadas as disposições em contrár-ío .
Brasília, 7 de dezembro de 1972;
151° da Independência c 34° da
República.
EMíLIO G. MtDIcr

Jorge de Carvalho e Silva
Antônio Delfim Netto
Marcus Vinicius Pratini de
Moraes
Antônio Dias Leite Júnior
João Paulo dos Reis Veltoso

DECRETO NQ 71.510
DE 7 DE
DEZEMBRO DE 1972
Confisca. bens do cidadão lsaac Mariz Nobre,
domiciliado no Estado
da Paraíba, para a reparação
de
danos causados ao patrimônio público, e dá outras providências.

o Presidente da República, no uso
das atribuições que lhe conferem o
artigo 8° do Ato Institucional nv 5, de
13 de dezembro de 1968, e artigos l°
e 3° do Ato Complementar n'' 42, de
27 de janeiro de 1969, e tendo em
vista O que consta dos autos de Investigação Sumária nv 034-72, da Comissão Geral de Investigações, decreta:
Art. I" E' confiscado e Incorporado
ao patrimônio do Município de Antenor Navarro, no Estado da Paraíba,
nos termos dos artigos I'' e 3° do Ato
Complementar n- 42, de 27 de janeiro
de 1969, o seguinte bem de propriedade de Isaac Mariz Nobre, brasileiro,
maior, casado, agricultor e criador,
nascido em 22-2-1922, domiciliado no
Estado da Paraíba:
~ imóvel rural denominado "Sítio
Carrancudo", localizado na Comarca
de Icó, no Estado do Ceará, e formado por uma área de terra composta de
baíxíos e chapada, medindo mais ou
menos 1. 100 (mil e cem) tarefas de
terras, com respectivas benfeitorias,
inclusive plantações, adqumdo em ...
10-9-1968, conforme escritura lavrada
no livro n- 37, Fls. 99v/101v,"da a- Tabeliã de Notas da Comarca de Antenor Navarro - PB, e transcrfta no Livro 3M, Fls. 69v/70, sob o n- de or-

AIl'OS DO PODER

dem 9816, do Registro Geral de Imóveis da Comarca de Icó, Estado do

Ceará .

Art. 2° O excesso de confisco que,
porventura, vier a ser apurado, na
fase de execuçã-o, será restituído ao
confiscado.
Art. 3" Este Decreto entrara em vigor na data de sua publícaçâo, revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 7 de dezembro de 1972;
151" da
Independência e 840 da
Repúbhca ,

EMíLIO

G.

MÉDICI

Alfredo Buzaid

DECRETO Nl? 71.511
DEZEMBRO DE 1972

DE 7 DE

Aprova o Regulamento para os !Iospitais Navais.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IIl, da Constituição. decreta:
Art. 10 Fica aprovado o Regulamento para os Hospitais Navais que
com este baixa, assinado pelo Ministro da Marinha.
Art. 2° Este Decreto entra em vigor
na data de sua publicação, revogados
o Decreto na 37.6137, de 3 de agosto de
1955, e demais disposições em contrário.
Brasília, 7 de dezembro de 1972;
1510 da Independência e 84" da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI
Adalberto de Barros Nunes

REGULAMENTO PARA OS
HOSPITAIS NAVAIS
CAPíTULO I

Dos Fins

Art. 1" Os Hospitais Navais (HN),
criados por Decreto do Poder Executlvo, são estabelecimentos integrantes
do Serviço de Saúde da Marinha, que
têm por finalidade prestar assistência
médica, hospitalar e para-hospitalar,
ao pessoa] militar da Marinha e aos
seus dependentes e pensionistas.
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Art. 2" Para a consecução de sua
finalidade, cabe ao HN:
I - tratar os doentes e feridos com
o objetivo de sua pronta reintegração
no serviço ou na comunidade;
U - transferir os pacientes que necessitem de tratamento especial não
atingível satisfatoriamente no estabelecimento, ou que se tornarem incapazes para o serviço ativo da Marinha;
III ~ instruir, aperfeiçoar e treinar
o pessoal do Serviço de Saúde;
IV - incentivar as pesquisas;
V - cooperar com as autoridades
militares e civis em assuntos pertinentes à Saúde, assim como no evento
de catástrofes, ferimentos em massa e
emergências públicas.
Art. 3" De acordo com o atendimento médico a que se destinam, os Hospitais Navais classificam-se em:
I ~ hospitais gerais;
II - hospitais especializados.
§ 10 Os hospitais gerais destinam-se
ao tratamento e recuperação do pessoal militar da Marinha e seus dependentes e pensionistas, portadores
de doenças médico-cirúrgicas.
§ 2" Os hospitais especializados, destinam-se ao tratamento e recuperação
de determinados tipos de doenças no
pessoal militar da Marinha e eeus dependentes e pensionistas.
CAPÍTULO II

Da Orçanizoçtic

Art. 4" Os Hospitais Navais estarão
sob o controle administrativo e a EU":'
bordlnaçâo militar que lhes for determinada em seus respectivos decretos
de criação e sob a supervísão técnica
da Diretoria de Saúde da Marinha.
Art. 5" O HN, dirigido por um Diretor (HN-Ol). auxiliado por um VíceDiretor (HN -02) e assessorado por um
Conselho Técnico (HN -03, e por um
Conselho Econômico (HN-04), compreende dois Departamentos, a saber:
I - Departamento Médico (HN-IO);
Il - Departamento Administrativo
eHN-20) .

Parágrafo único. O HN dispõe ainda de um Centro de Estudos (HN-OS),.
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diretamente subordinado ao' Diretor,
e de uma Secretaria <HN-OSL de uma
.tunta de Inspeção de Saúde (HN-07)
e .um Serviço Religioso <HN-08L diretamente subordinados ao Vice-Diretor.
CAPíTULO UI

Do Pessoal

Art. 6° O HN dispõe do seguinte

pessoal:
I - um (1) Oficial-General ou Oficial Superior, da ativa, do Quadro de
Médicos do CSM - Diretor;
II - um (1) Oficial Superior, da
ativa, do Quadro de Médicos do CSM
_ Vice-Diretor;
UI - um (1) Oficial Superior. da
ativa, do Quadro de Médicos do CSM
- Chefe do Departamento Médico;
IV _ um (1) Oficial Buperror, da
ativa -,-,- Chefe do Departamento Ad-

ministrativo;
V - Oficiais dos diversos Corpos e
Quadros, de acordo com a Tabela de
Lotação;
Vl ~ Praças do CPSA e do
.
CPSCFN, de acordo com a 'I'abela de

Lotaçáo:
VII
Funcionários civis elo Quadro

de Pessoal CIvil do Ministério da Marinha. de acordo com a lotação numérica respectiva;
VIII - Pessoal Civil de outra origem, admitido de acordo com a legislação em vigor.
§ i- Nos estabelecimentos hospitalares e para-hospitalares de pequeno
porte. o cargo de Vice-Diret,or poderá
ser exercido cumulativamente com o
-de Chefe do Departamento Médico,
devendo tal acumulação estar prevista
no respectivo Regimento Interno.
.§ 2° O pessoal será nomeado ou de.signado. de acordo com a legislação
-em vigor.
Art . 7° O Regimento Interno de ca-da Hospital Naval preverá suas fun.çôes gratificadas, a fim de serem cria.das na conformidade com a legislação
.em .vigor .
CAPíTULO IV

Das Disposições Geruzs

··Art. 8° Este Regulamento será com-plementado por um Regimento Inter-

no, que deverá ser elaborado e aprovado de acordo com as normas em
vigor.
Art. 9° O presente Regulamento se
aplica a todos os estabelecimentos
hospitalares da Marinha c, no que
couber, deve ser seguida sua orientação pelos estabelecimentos para-hospitalares autônomos.
§ 1° São considerados estabelecimentes para-hospitalares autônomos
os seguintes:
a) odontoclíníca;
b) policlínica isolada;
c) ambulatório isolado;
d) dispensário isolado;
e) centro de recuperação.
§ 2° Os estabelecimentos constantes
do § 10 deste artigo, que pelo seu porte não necessitarem de autonomia administrativa, constituirão parte integrante do hospital local. geral ou especializado, e terão deveres e atrtbaíções previstos no Regimento Interno
do hospital a que pertencerem.

Art. 10. O Centro Médico Naval
Marcílio Dias, face às suas peculiaridades, disporá de Regulamento próprio.
CAPÍTULO V

Das Disposições Trtmeitóriae

Art. 11. Dentro de noventa (90)
dias, contados a partir da data da publicação do presente Regutaruento em
Boletim do Ministério da Marinha. a
Diretoria de Saúde da Marinha submeterá à apreciação do Mmistro da
Marinha, via Secretarta-Gerul ela Marinha, Diretoria-Geral do Pessoal da
Marinha e Estado-Maior da Armada,
os projetos de Regimentos Internos
elaborados pelos Hospitais Navais e
estabelecimentos para-hospitalares autônomos.
Art. 12. Os Diretores dos Hospitais
Navais e estabelecimentos para-hospitalares autônomos ficam autorizados a baixar os atos necessàt-ios à
adoção das disposições do presente
Regulamento e até que sejam aprova-o
dos os respectivos Regimentos Internos
Adalberto de Barros Vunes,
Ministro da Marinha.
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DECRETO

NQ 71.512 DE
DEZEMBRO DE 1972

7

DO PoDER EXECUTIVO
DE

Torna sem efeito aproveitamento de
âieponioet no Ministério da. Marinha e cassa a disponibilidade do
mesmo.

o Presidente da República, usando
das atrtbuícêes que lhe confere o artigo 81, item H'I. da Constttulção, e
tendo em vista o que consta do Processo 5.552-72, do Departamento
Administrativo do Pessoal Civil. e o
disposto no artigo 67 da Lei n- 1.711,
de 28 de outubro de 1952, decreta;
Art. 10 Fica sem efeito c aproveitamento no cargo de. Serviçal. código
GL-102.5.A. do Quadro de Pessoal Parte Permanente - do Ministério
da Marinha, de Therezinha Nunes
Tavares, servidora em disponibilidade
em igual cargo do Quadro de Pessoal
do Hospital dos Servidores do Estado, constante do Decreto n'' 70.088.
de ? de fevereiro de 1972. publicado
ao Diário Oficial de 3 seguinte.
Art. 2° Fica cassada a disponibilidade da servidora a que se refere c
artigo anterior, a partir de 4 de março de 1972, vista não ter tomado posse
(la cargo em que foi aproveitada.
Art. 3° Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em ccntrárfo ,
Brasília, 7 de
dezembro de 1972;
151° da Independência e 84° da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Adalberto de Barros Nunes
Júlio Baro.ta

DECRETO

NQ

71.513 -

DE 11 DE

DEZEMBRO DE 1972

Autoriza o tuncionamento fia Facutdade de CiênCiaS Humanas e Exatas
da Organização Tatuapeense de
Tatuapé Educação e Cultura SP.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artago 81, item lII, da Constttuíção. de
acordo com o az'tígo 47 da Lei número
5.540, de 28 de novembro de 1968, alterado pelo Decreto-lei n'' 842, de 9 de

setembro de 1969 e tendo em vista o
que consta do Processo n'' CFE 829-72,
do Ministério da Educação e Cultura
decreta:
Art. Iv Fica autorizado o tuncíonamenta da Faculdade de Ciências Humanas e Exatas, com os cursos de Ciências (1" grau). Letras (10 5T a U) , e
Letras - duração plena, mantida peja
Organização Tatuapeense de Educação
e Cultura. com sede na cída.Ie de Tatuapé, Estado de São Paulo.
ATt. 2" Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Brasília, 11 de dezembro de 1972;
151 c da Independência e 84° da
Repúblíce..
EMÍLIO

.G. MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

DECRETO

NQ

71.514 -

DE 11 DE

DEZEMBRO DE 1972

Autoriza o funcionamento aa Faculdade de Educação Física de Múgi
etas Cruzes, São Paulo.

o Presidente da República, usando das atribuições que lhe contere o
artigo 81, item UI, da Constituição.
de acordo com o artigo 47, da Lei..
nv 5.540, de 28 de novembro de 1968,
alterada pelo Decreto-lei n- ~12, de 9
de setembro de 1969, e tendo em vista
o que consta do Processo
.
n- :l68 182-72 do Ministério ca Educação e Cultura, decreta:
Art. 1° Fica autonzauo o Juncionamente da Faculdade de Educacão Flstca ce Mogt das Cruzes, com os cursos de Licenciatura e de Técnico Desportivo, em 2 (dois) turnos. com o limite ae vagas nxaoo, anualmente. em
200 (duzentas) em cada um dos dois
turnos, num total de 400 (quatrocenta~) vagas, com sede na cidade
de
Mogi das Cruzes, Estado de São Pau-

io.
Art. 2° Este Decreto entrara em Vigor na data de sua publicação. revogada:'> as disposições em contrário.
Brasília, 11 de dezembro de 1972;
151° da
Independência e 84° da
República.
EMíLIO

G. IvIÉDICI

JaTbas G. Passarinho
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DECRETO NQ 71. 515 - DE 11
DEZEMBRO DE 1972

DE

Autoriza o funcionamento aa Faciüdade de Administração da Fumâação Armando Alvares Penteado
São Paulo - SP.

Art. 20 Este Decreto entrará em vrgor na data de sua publicação. revogadas as disposições em contrário.
Brasília. 11 de dezembro de 1974;
1510
da
Independência e 84 0
dt;,
República.
EMÍLIO G.

o

Presidente da República, ueandadas atribuições que lhe confere o
artigo 81, item lII, da Constttulçâo,
de acordo com o artigo 47. da Lei. ..
0 0 5.540, de 28 de novembro de 1968,
alterado pelo Decreto-lei n- 842, de 9
de setembro de 1969, e tendo em vista
o que consta do Processo
.
n" 201.224-72, do Ministério da Educação e Cultura, decreta:

°

Art. 19 Fica autorizado
funcionamento da Faculdade de Admíntstração da. Fundação
Armando Alvares
Penteado, com o curso de Admímstração, com sede na cíoade de São
Paulo, Estado de São Paulo.
Art. 2 0 Este Decreto entrará em \0'1gor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.
Brastlía, 11 de dezembro de 1972;
1510
da
Independência e 1)40
da
Repnbüca .
EMÍLIO G.

MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

DECRETO N9 71. 516 - DE 11
DEZEMBRO DE 1972

DE

Autoriza o funcionamento da Facuc,tade Paulzsta de Serviço Social.
São Caetano do Sul.

o Presidente da República, usando das atribuições que lhe contere o
artigo 81, ítem lII, da Coneritutção,
de acordo com o artigo 47, tia Lei. ..
n" 5.:540, de 28 de novembro de 1963,
alterada pelo Decreto-lei n'' 342, de g
de setembro de 1969, e tendo em vista
.., q UI;; consta do Processo
.
n° 268.181-72, do Ministério aa Educação e Cultura, decreta:
Art. 10 Fica autorizado o funcionamento da Faculdade Paulista de
Serviço Social, São Caetano do Sul,
com 100 (cem) vagas anuais, com o
curso de Serviço Social, mantida pela
Sociedaae de Serviço Social, com sede na cidade de São Caetano do SuJ,
Estado de São Paulo.
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MÉDIeI

Jarbas G. Passarinho

DECRETO N9 71.517 - DE 11
DEZEMBRO DE 1972

DE

Concede a Ibramar Mdrmore Limitada o direito de lavrar mármore e
calcita no município de Cachoeira
do ltapemirim, Estado do Bepirito
Santo.

o Presid-ente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IlI, da Constituição, nos
termos do Decreto-lei n- 2;27, de 28 de
fevereiro de 1967 (Código de Mineração), alterado pelo Decreto -lei
n- 318, de 14 de março de 1967, decreta:
Art. F Fica outorgada a Ibramar
Mármore Límítada concessão para
lavrar mármore e calcita em terrenos de propriedade de Ananias Filadelfo, no lugar denominado Fazenda
Monte Líbano, distrito e município
de Cachoeíro do Itapemirim, Estado
do Espírito Santo, numa área de três
hectares quatorze ares e onze centíares (3,1411ha) delimitada por um
polígono irregular que tem um vértice a quatrocentos € vmte e oito metros e trinta e sete centímetros
(428,37m), no rumo verdadeiro de
cínquenta e sete graus vinte e três
minutos noroeste (57°23'NW), da bifurcação da rodovia para Soturno
com as Rodovias para Itaoca e Cachoeira de Itapemirlm e os lados a
partir desse vértice, os seguintes
comprimentos e rumos verdadeiros:
cinco metros (5m), oeste (W); treze
metros 03m), sul (S); quatorze metros (14m), oeste (W);
cinco metros (õm) , sul (S); quatorze metros (14m), oeste (W); três metros (Smj , sul (S>; onze metros t nmi.
oeste (W); cinco metros (âm) , sul
(S); vinte e um metros (21m), oeste
(W); cinco metros csmi. sul (8);
trinta metros (30m). oeste (W); cinco
metros (Bm) , SUl (8); trinta metros
(30m), oeste (W); cinco metros (õm) ,
sul (S); trinta e um metros (31m).
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oeste

(W); cinco
metros CSm), sul
(S);, sessenta e dois metros (62rn) ,
oeste (w); trinta metros (30m), norte (N); quinze metros (15m), oeste
rwr: quarenta ('; três metros (43m),
norte (N); dezesseis metros (16m),
este (E); vinte e um metros (21m),
norte (N); quatro metros (émj , este
(E); cinco metros (Bm), norte (N);
vinte e quatro metros (24m), este
(E): trinta e cinco metros (35m),
norte (N); vinte e quatro metros
(24m), este (E); trinta e seis metros
(36m), norte (N); vinte e seis metros
(26m), este (E); trinta e cinco metros (35m), norte (N); dez metros
(10m), este CE); quatorze metros

(14m), .norte (N); trinta e dois me-

tros (32m), este
(ômj , sul

este

(E);

(E):

seis metros

(8); onze metros

(11m),

seis metros remi. sul

EXECUTIVO

subsolo para fins de lavra, na forma do artigo 59, do Código de Mineração.
Art. 5° A concessão de lavra terá
por titulo este Decreto que será
transcrito no livro G - Registro dos
Decretos de Lavra, do Departamento
Nacional da Produção Mineral do
Ministério das Minas e Energía..
Art. 6° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
(DNPM 1. 692-64) .
Brasília, 11 de dezembro de 1972;
151° da Independência e 84° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

(8);

onze metros (11m), este (E); sete
metros (7m), sul (8); treze metros
(13m), este (E); seis metros (Bmj ,
sul (8); dez metros (10m), este (E);
oito metros (Sm) ; sul (8); nove metros (srru. este (E); vinte e três metros (23m), sul (8); oito metros
(8m), este (E); vinte metros (20m),
sul (8); quinze metros C15m), este
(E);
dezenove metros 09m), sul
(8); treze metros (13m), este (E);
quarenta e nove metros (49m), sul
(S); sete metros (7m), este (E); vinte e nove metros (29m), sul (S), Esta
concessão é outorgada mediante as
condições constantes dos artigos 44,
47 e suas alíneas e 51 do Código de
Mineração, além de outras constantes
do mesmo Código, não expressamente
mencionadas neste Decreto.
Parágrafo umco. Esta concessão
noa sujeita às estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto número 51.726, de 19 de fevereiro de 1963
e da Resolução n'' 3, de 30 de abril
de 1965, da comissão Nacional de
Energia Nuclear.
Art. 2° O concessionário fica obrigado a recolher aos cofres públicos os
tributos devidos à União, em cumprimento do disposto no Decreto-lei
n° 1.038, de 21 de outubro de 1969.
Art. 3°
Se o concessionário não
cumprir qualquer das obrigações que
que se lhe incumbem, a concessão
para lavrar será declarada caduca ou
nula, na forma dos artigos 65 e 66,
do Código de Mineração
Art. 4° As propriedades víaínhas
estão sujeitas às servidões de solo e

DECRETO

NO? 71.518 DE
DEZE;MBRO DE 1972

11

DE

Concede à Companhia Siderúrgica de
Mogi das Cruzes - COSIM o direito de lavrar minério ce ferro no
municipio de Nova Lima, Estado de
Minas Gerais.

O presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item 111, da Constituição, nos
termos do Decreto-lei n" 227, de 28 de
fevereiro de 1967 {Código de Mineração), alterado pelo Decreto -Teí
n'' 318, de 14 de março de 1967, decreta:
Art. 1° Fica outorgada à Companhia Siderúrgica de Mogi das Cruzes
- COSIM concessão para lavrar minér-ío de ferro em terrenos de sua
propriedade no lugar denominado
Retiro do João Inácio, distrito de
Macacos, munícípío de Nova Lima,
Estado de Minas Gerais, numa área
de vinte hectares oitenta ares e oitenta e um centíares (20,8081 na.u.
delimitada por um polígono irregular,
que tem um vértice a mil trezentos
e dezessete metros (1.317m), no rumo
verdadeiro de dezoito graus cinquenta e oito minutos sudeste t18°58'SEl,
do vértace de triangulação do Morro
Redondo ou Morro Grande e os lados
a partir desse vértice os seguintes
comprimentos e rumos verdadeiros:
sessenta e nove metros (69m), sul
(S); cento e cinquenta e um metros
(l51m), este (E); cínquenta e deis
metros (52m), sul (S); cento e oitenta
e quatro metros (l84m) , oeste (W);
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duzentos e sessenta e um metros
(261m), sul (8)' cínquenta e quatro
metros (õãrm, oeste (W); cento e
vinte e quatro metros (124mJ, sul
(8); vinte e cinco metros e dez centimetros (25,10m), oeste (W); vinte
e três metros e oitenta centímetros
(23,SOmJ, sul (8); vinte E' cinco metros e dez centímetros (25,10m), oeste <W); vinte e três metros e oitenta
centimetros (23,SOml sul (8J; vmte e
cinco metros e dez centímetros
(25,lOm), oeste (W); vinte e três metros e oitenta centímetros (23,SOm),
sul (8); doze metros e cínquenta
centímetros (l2,50m) oeste (W); onze
metros e noventa centímetros """
(1l,90m), sul (8); doze metros e emquenta centímetros (12,50m), oeste
(W); onze metros e noventa centímetros rri.somi, sul (8); doze metros e
cínquenta centímetros (l2.50m), oeste
(W); onze metros e noventa centímetros (11,90m), sul (8); doze metros e cinquenta centimetros (l2.50m),
oeste rwr: onze metros e noventa
centímetros (l1,9flm). sul (8); doze
metros
e
cínquenta
centímetros
(12,50rn), oeste (W)~ onze metros e
noventa centímetros (tt.scn», sul
(8); doze metros e cinqüenta centímetros <l2.50mJ oeste (Wl; onze metros e noventa centímetros (11,90m),
sul (8); quatrocentos e oitenta e seis
metros (486m l, trinta e seis graus
quatro minutos noroeste (36°04'NWl;
onze metros e vinte centímetros
(11.20m). este (E); quatorze metros
e dez centímetros <l4,lOm), norte
(N); onze metros e vinte centímetros
(ll,20m), este (El; quatorze metros
e dez centímetros <14,lOm), norte
(N); onze metros e vinte centímetros
(l1,20m), este (E); quatorze metros
e dez centímetros (14,lOm), norte
(N); onze metros f' vinte centímetros (1l,20m), este f E) ; quatorze metros e dez centírr-etros <14 10m), norte (N); onze metros e vinte centímetros (11,20m). este (E); quatorze
metros e dez centímetros (l4,lOm),
norte (N); vmte e dois metros e quarenta centímetros (22.40mi, este (E);
vinte e oito metros e vinte centímetros l28,20m), norte (N); vinte e dois
metros e quarenta centímetros
.
(22,40m), este (E); vinte e oito metros e vinte centímetros (28,20m),
norte (N); vinte e dois metros e quarenta centímetros (22.40mL este (E).
vinte e oito metros e vinte centíme:
tros (28,20m); norte (N); cento e
cinqüenta e oito metros (158m), este
(E); cem metros e oitenta e cinco
centímetros (100,85), norte (N); uu-
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zentos e quarenta e um metros e setenta e oito centímetros l241,78m).
este (E). Esta concessão é outorgada
mediante as conrtiçóes constantes dos
artigos 44, 47 e suas alíneas, e 51, do
Código de Mineração, além de outras
constantes do mesmo Código, não
expressamente mencionadas neste Decreto.
Parágrafo único. Esta concessão
fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto número 51.726, de 19 de fevereiro de 1963
e da Resolução n- 3 de 30 de abril
de 1965, da comissão Nacional de
Energia Nuclear.
Art. 2° O concessionário fica obrigado a recolher aos cofres públicos, na
forma da lei, os tributos devidos à
União, em cumprimento do disposto
no Decreto-lei n'' 1. 038, de 21 de outubro de 1969.
Art. 3°
Se o concessionário não
cumprir qualquer das obrigações que
que se lhe incumbem, a concessão
para lavrar será uecíarada caduca ou
nula, na forma dos artigos 65 e 66,
do Código de Mineração.
Art. 4° As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra, na forma do artigo 59. do Código de Mineração.
Art. 5° A concessão de lavra terá
por titulo ,este Decreto. que será
transcrrto no livro C - Registro dos
Decretos de Lavra, do Departamento
Nacional da Produção Mineral do
Ministério das Minas e Energia.
Art. 6° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
(DNPM 3.542-66).
Brasília, 11 de dezembro de 1972;
151° da Independência e 84° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO

N'? 71.519 DE 11
DEZEMBRO DE 1972

DE

Concede à Mineração Abel S. A. Ó
direito de lavrar areia quartzosa
no municípío de Peruiõe, Estado de
São Paulo.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o arüí-
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go 81, item IH, da Constituição, nos

termos do Decreto-lei n'' 227, de 28 de

fevereiro de 1967 (Código de Mine-

ração),

alterado

pelo

Decreto -lei

n'' 318, de 14 de março de 1967, decreta:
Art. 1° Fica outorgada a Mineração Abel S. A. concessão para la-

vrar areia quartzosa em terrenos de
propriedade de Mitra Diocesana de
Santos e Leão Benedito de Araújo

Novais, no lugar denominado 'I'anígua, distrito e município de Peruíbe,
Estado de São Paulo.

nUITI<l

área de

cento e setenta e quatro hectares sete
ares e vinte e cinco centrares .... .

(174,0725ha.l, delimitada por um polígono irregular, qUE' tem um vértice

a dois mil trezentos e oitenta metros
(2. 380m)

no -umo verdadeiro de de-

zesseis graus qt arenta -ninutos noroeste (16°40'NW), do centro da estação 'I'aníguá. e os lados a partir
desse vértice os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: cento e sessenta metros (160m), oeste (W); cento e oitenta e cinco metros (l85m) ,
norte (N); duzentos e trtnta metros
(230m), oeste (W): duzentos e trinta
metros (230m), norte (N); duzentos
e oitenta e cinco metros (285m), oeste (W); setenta metros (70m), norte (N); oitenta e cinco metros (85m),
oeste (W); sessenta e cinco metros
(65m), norte (N); setenta metros
(70m), oeste (W); sessenta metros
(60m), norte (N); setenta metros
(70m). oeste (W); setenta e cinco
metros (75m), norte (N); noventa
metros tnorm: oeste (W): cinqüenta
metros (SOm), norte (N); setenta metros r'zorm, oeste \ W); setenta metros (70m), norte (N); oitenta e cinco metros (85), oeste (W); trezentos
e oitenta e cinco metros (385m), norte (N); quatrocentos e oitenta metros (480m), oeste (W); quatrocentos
metros (400m), non.e (N), quatrocentos e noventa metros (49!)m), oeste
(W); duzentos
e oitenta metros
(280m), norte (N); trezentos e trinta
metros (330m), oeste (W); setecentos e trmta metros (730m), norte
(N); setecentos e dez metros (710m),
este (E); setecentos e dez metros
(710m), sul (S); setecentos e quarenta metros (740m), este (E): setecentos e sessenta metros (760m),
sul (S); quinhentos e cinco metros
(505m), este (E); cento e sessenta e
cinco metros (165m), sul (S); trezentos e trinta metros (330m), este
(E); setecentos e vinte metros .... ,.
(720m), sul (S); cento e sessenta

metros (Iêüm) , este (E); duzentos e
quarenta e cinco metros (245m), sul
(8). Esta concessão é outorgada mediante as condições constantes dos
artigos 44, 47 e suas alíneas, e 51, do
Código de Mineração, além de outras
constantes do mesmo Código, não expressamente mencionadas neste Decreto,
Parágrafo único. Esta concessão
fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto número 51.726, de 19 de fevereiro de 1963
e da Resolução n'' 3, de 30 de abril
de 1965, da Comissão Nacional de
Energia Nuclear
Art. 2° O concessionário fica obrigado a recolher aos cofres públicos os
tributos devidos à União, em cumprimento do disposto no Decrete-lei
n'' 1. 038, de 21 de outubro de 1969.
Art. 3" Se o concessionário não
cumprir qualquer das obrigações que
que se lhe incumbem, a concessão
para lavrar será declarada caduca ou
nula, na forma dos artigos 65 e 66,
do Código de Mineração.
Art. 4° As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra, na forma do artigo 59, do Código de Mineração.
Art. 5° A concessão de lavra terá
por título este Decreto, que será
transcrrto no livro C - Registro dos
Decretos de Lavra, do Departamento
Nacional da Produção Mineral do
Ministério das Minas e Energia.
Art. 6° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
(DNPM 3.924-65).

Brasília, 11 de dezembro de 1972;
151° da Independência e 84° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO NQ 71. 520 - DE 11
DEZEM:BRO DE 1972

DE

Concede à Mineração lrapuru Ltda. o
direito de lavrar calcário no município de Castro, Estado d(l Paraná.

O Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere 0 aruígo 81, item ITI, da Constituição, nos
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termos do Decreto-lei n- 227. de 28 de
fevereiro de 1967 (Código de Mineração), alterado pelo Decreto-Ieí n'' 318,
de 14 de março de 1967, decreta:
Art. 1° Fica outorgada à Mineração
Irapuru Ltda . concessão para lavrar
calcário em terrenos de sua propriedade, no lugar denominado Butiazal,
'distrito de Socavão, mumcípío de
'Castro, Estado do Paraná, numa area
-de quatro hectares noventa e seis ares
e trinta centiares (4.9630ha I, delírru'tada por um polígono irregular, que
tem um vértice na margem direita da
estrada municipal que liga os .nuni-cípíos de Lagoa do Ribas e Castro,
ponto situado a cento e oitenta e nove
metros C189m) , no rumo verdadeiro
de trinta e oito graus sudoeste ." ..
(38°8W) de um marco de imbuia
'existente no encontro das divisas dos
terrenos de Xavier & Bueno Ltda"
sucessores de Gertrudes Maria TeIxeira e Indústria, Comércio e Cultura
Madeiras Sguarto, e os lados a partir
desse vértice os seguintes eomprímentos e rumos verdadeiros: "rínta e
sete metros (37m), leste (E): quarenta e seis metros (46m). norte (N); seis
metros temi, leste (E); sete metros
(7m), norte (N); trinta e dois metros
(32m), leste (E); quarenta f;' dois metros (42m), norte (N); seis metros.,.
rsrm. leste (E); sete metros (7m),
norte (N); trinta e seis metros (36m),
leste (E); quarenta e quatro metroe
(44m), norte (N); oitenta metros
t80m), leste (EJ; treze metros (13m),
sul (8); quatorze metros (l4m) , leste
\E); cinco metros (õm j , sul \8); três
metros rarru, leste (E); vinte e quatro
metros (24m), sul (S); seis metros
temi, leste (E); oito metros (Bm) , sul
{8); três metros (Smj , leste (E); cem
metros (100m). sul (S); vinte metro",
(20m), oeste (W); oitenta E' oito metros (88m), sul (8); onze metros ...
(11m), oeste (W); quatorze metros
(14m), sul (S); quatorze metros ...
(l4m), oeste (W); quatorze metros
(14m), sul (S); quatorze metros ...
(14m), oeste (W); quatorze metros
(14m), sul (8); vinte metros (20m),
veste (W); dez metros (10m) sul (8);
dezesseis metros (l6m), oeste (W);
oito metros (Bm), sul (S); cento e
vinte e oito metros (l28m I, oeste
(W); cento e cinqüenta e dois metros
(152m), norte (N). Esta concessão é
outorgada mediante as eondíçõee
constantes dos artigos 44, 47 e suas
alíneas, e 51, do Código de Minera-
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cão, além de outras constantes do
mesmo Código, não expressamente
mencionadas neste Decreto.
Parágrafo umco . Esta concessão
fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto número 51. 726, de 19 de fevereiro de
1963, e da Resolução n'' 3, de 30 de
abril de 1965. da Comissão Nacional
de Energia Nuclear.
Art. 2° O concessionário rica obrigado a recolher aos cofres públicos os
tributos devidos à União, em cumprimento do disposto no Decreto-lei número 1. 038, de 21 de outubro de 1969.
Art. 3° Se o concessionário não
cumprir qualquer das obrigações que
se lhe incumbem, a concessão para
lavrar será declarada caduca ou nula,
na forma dos artigos 65 e 66, do Código de Mineração.
Art. 4° As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões do solo p
subsolo para fins de lavra, na forma
do artigo 59, do Código de Mineração.
Art. 5° A concessão de lavra terá
por titulo este Decreto que será
transcrito no livro C - Registro dos
Decretos de Lavra, do Departamento
Nacional da Produção Mineral, do
Ministério das Minas e Energia.
Art. 6° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.
(DNPM 6.888-64).

Brastlta, 11 de dezembro de 1972;
151° da Independência e 84° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO N9 71.521 - DE 11
DEZEMBRO DE 1972

DE

Concede à Mineração Abel S. A, o
direito de lavrar areia quartzosa,
no municipio de Peruíbe, Estado de
São Paulo.

o Presidente da República. usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constdtuíçãc, nos
termos do Decreto-lei n'' 227, de 28
de fevereiro de 1967 (Código de Mineração). alterado pelo Decreto-lei
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ns 318, de 14 de março de 1967, de-

creta:
Art. 1.0 Fica outorgada à Mineração Abel S. A. concessão para lavrar

areia quartzosa em terrenos de propriedade de Mitra Dioc.esana de Sô:r:-tos e de Leão Benedito de Araujo
Novais no lugar denominado 'I'aníguà. distrito e município de Peruíbe,
Estado de São Paulo. numa área de
duzentos e noventa e três hectares

noventa e quatro ares e oitenta cen-

tiares (293.9480 ha.), delimitada por
um polígono irregular. que LeU' um

vértice a seiscentos e trinta metros
(630 nu, no rumo verdadeiro de emquenta e dois graus nordeste (520 NE)
do centro da estação 'I'anígnú, e os
lados a partir desse vértice os seguin-

tes comprimentos e rumos verdadetros: quinhentas e doze metros t512
fi), oeste (W); trezentos e dez metros (310 mj , norte (N); trezentos
metros (300 fi), oeste (W); duzentos e clnquenta metros (250 ~n) norte
(N); duzentos
e cinquenta met-ros
(250 m) , oeste (W); quinhentos e oitenta e cinco metros (585 mn. norte
(N); quinhentos e setenta metros ...
(570 fi), oeste (W); trezentos e oitenta e cinco metros (385 m) norte
(N); trezentos e vinte metros (320m),
oeste (\V); trezentos e quinze metros
(315 mi, norte (N); trezentos e cinco metros (305 m) , oeste (W); quatrocentos e oitenta e cinco metros
(485 mj , norte (N); quatrocentos e
setenta metros (470 m) , oeste (W);
quatrocentos e quinze metros (415 nu.
norte (N); quatrocentos e dez metros
(410 nu. oeste (W); trezentos metros
(300 m) , norte (N); duzentos e noventa metros (290 fi), oeste (\V);
trezentos e sessenta metros (360 m) ,
norte (N); trezentos e clnquenta e
cinco
metros (355 mj , oeste (W);
trezentos e oitenta e cinco metros
(385),
norte (N); cento e sessenta
metros (160 fi), este (E); quarenta
(40 mi. sul (8); trezentos p, n tnta
metros (330 m ), este (E); duzentos e
oitenta metros (280 m) , sul (5); quatrocentos e noventa metros (190 rm
este (E); quatrocentos metros (400
fi), sul (8); quatrocentos e oitenta
metros (480 mj , este (E); trezentos
e oitenta e cinco metros (385 fi), sul
(51; oitenta e cinco metros t35 m i
este (E); setenta metros (70 m) . sul
(S); setenta metros (70 mj , este (E);
cinquenta metros (50 til), s'11 {S);
noventa metros (90 fi), este lE); setenta e cinco metros (75 mj , sul lS);

setenta metros (70 m) , este (E); sessenta metros (60 m) , sul (S); setenta metros (70 mj , este (E); sessenta
e cinco metros (65 mj , sul (8); OItenta e cinco metros (Sô m I, este
(E)· setenta metros (70 m) , sul (S);
duz~ntos e oitenta e cinco metros
(285 fi), este íE>; duzentos 13 trinta
metros (230 mj , sul (S); -íuzentos, e
trinta metros (230 m r , este ,E); trezentos e cinco metros (305 ml, sul
(8); trezentos e setenta metros ....
(370 rm , este (El;
quatrocentos
e oitenta e cinco metros (485 m) sul
(8); quinhentos e vinte e cinco metros (525 IDl, este (E); duzentos e
dez metros (210 fi), sul (SI; duzentos e trinta metros (230 mj , este
(E); duzentos e cmquenta metros
(250 rol, sul (8); duzentos e setenta
e cinco metros (275 mi. este (E) ;
trezentos metros (300 m), 8UJ ~8);
trezentos e trinta metros (330 mr.
este (E); duzentos e cínquenta metros (250 mi. sul (8); trezentos e
noventa e três metros (393 "!TI), oeste
(W);
duzentos e sessenta e cinco
metros (265 mj , sul (8). Esta concessão é outorgada media nt.e as r-ondiçôes constantes dos artigos 44, 47
e sua alínea. e 51, do Código de Mineração, além de outras constantes
do mesmo Código. não expressamente mencionadas neste Decreto.
Parágrafo único. Esta concessão
fica sujeita às estipulações do, Pegulamento aprovado pelo Decreto número 51.726, de 19 de feverettc de
1963. e da Resolução n'' 3. de ~O de
abril de 1965, da Comissão Nacional
de Energia Nuclear.
Art. 2° O concessionário fica obrigado a recolher aos cofres públicos
os tributos devidos à União, e-u eumprimento do disposto no Decreto -IAi
n- 1.038, de 21 de outubro. de 1$)69.
Art. 3° Se o concessíonártc não
cumprir qualquer das obrigações que
se lhe incumbem. a concessão para lavrar será declarada caduca ou nula,
na forma dos artigos 65 e 66, do Código de Mineração.
Art. 4° As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra, na forma
do artigo 59, do Código de Mineração.
Art. 5° A concessão de la na terá
por título este Decreto, que
será
transcrito no livro c-jtegtstro dos
Decretos de Lavra, do Departamento
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Nacional da Produção Mineral do
Ministério das Minas e Energia.
Art. 60 Este Decreto entrara em
vigor na data de sua publícaçào, revogadas as disposições em contrárro.
(DNPM 3.925-65).

Brasília, 11 de dezembro de 1972;
151" da Independência e 84 0 da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO

N.o 71.522 DE 11 DE
DEZEMBRO DE 1972

Estabelece novas datas para promoções de graduados no Exército e dá
outras providências.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o item
lU. do artigo 81, da Constituição, decreta:
Art. 10 As promoções às graduações de Bubtenente,
Primeiro-Sargento, Segundo-Sargento e TerceiroSargento, no Exército, serão realizadas nas seguintes datas: 28 de tevercíro, 30 de junho e 31 de outubro de
cada ano.
Parágrafo único. A promoção a
Terceiro-Sargento por conclusão de
Escola ou Curso de Formação continuará a ser feita segundo o disposto
nos respectivos Regulamentos.
Art. 2." Para cada data de promoção, serão consideradas, nas diferentes graduações. as vagas abertas e publicadas, oftcíalmente, pelo órgão
competente, nas seguintes condições:
1) Para as promoções em 28 de fevereiro: as vagas existentes a 10 de
janeiro;
2) para as promoções em 30 de junho: aos vagas existentes a 10 de
maio;
3) para as promoções em 30 de outubro: as vagas existentes a 10 de setembro.
§ 1.0 As alterações de vagas ocorridas posteriormente às datas limites
estabelecidas neste artigo, serão consideradas para a data de promoção
seguinte.
§ 2.0 Cada vaga aberta em determinada graduação acarretará vaga nas
graduações inferiores. sendo esta seqüência interrompida na graduação
em que houver seu preenchimento por

excedente.
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Art. 30 O número de grad uados a
constituir cada Quadro de Acesso será
igual ao dobro do número de vagas
existentes, nas condições estabelecidas
no artigo 2.0, acrescido de 10 (dez).
Parágrafo único. Quando não houver graduados habilitados ao acesso
em quantidade suficiente, o número
de integrantes de um Quadro de
Acesso poderá ser menor do que o estabelecido neste artigo.
Art 4.0 A organização de cada Quadro de Acesso processar-se-á em duas
fases:
- na La fase será procedida a apuração e imediata publicação dos pontos dos prováveis integrantes do Quadro de Acesso:
- na 2.a fase será constituído o
Quadro de Acesso propriamente dito.
§ 1.0 Os graduados a serem relacionados para estudo e posterior inclusão em Quadro de Acesso serão os
mais antigos, dentro das respectivas
Qualificações Militares Particulares.
§ 2.0 O número de graduados a relacionar para publicação dos respectivos pontos, na ·1a fase de orgaiuzaçao
do Quadro de Acesso, deverá ser estimado pela Diretoria de promoções
de forma a permitir a organização do
referido Quadro com o efetivo previsto.
Art. 5.° A promoção dos graduados
amparados pelo estabelecido no artigo
14 do Regulamento de Promoções de
Graduados do Exército (R-196), aprovado pelo Decreto n.v 62.247, de 8 de
fevereiro de 1968, continuará sendo
processada segundo o disposto no referido Regulamento.
Art. 6.0 O processamento das promoções de graduados obedecerá. ao
Calendário anexo ao presente Decreto.
Art. 7.0 Este Decreto entra em vigor para as promoções a serem realizadas a partir de 30 de junho de
1973. inclusive, sendo revogadas as
disposições em contrário e ficando,
em conseqüência, modificados, no que
com ele colidirem. o Regulamento de
Promoções de Graduados do Exército
(R-196> e as Normas 'I'ransitórtas
para Promoção de Graduados, aprovados, respectivamente, pelos Decretos n." 62,247, de 8 de fevereiro de
1968, e n. o 66.676, de 9 de Junho de

1970.

Brasília, 11 de dezembro de 1972;
151.0 da Independência e 84.0 da
República.
EMíLIO G. MÉDICI

Orlando Geisel

PROMOÇAO DE GRADUADOS

Calendário

(Anexo ao Decreto n.e 71. 522, de 11 de dezembro de 1972)

PRAZOS

Data de Promoção

28 fevereiro
30 junho

31 outubro

I
I
I

I

I

Encerramento 1
I

I
I
I
I
I

das alterações I
I
I

1

J

1

30 junho
31 dezembro

1

31 dezembro

I

I

I

Entrada da Re-:

Iação de altera-I
ções de SGT na]

publicação

I

e]
dai

D PROM e dei
cabos nas RM:I

1." fase do QA: I

I

I

Até 30 agosto

I

\I Até

I Até 28 fevereiro I
I Até 28 fevereiro I

I

Organização

I

i

30 novembro I
Até 31 março 1
Até 31 julho
I

I

Cômputo
de

Término da or-

Vagas

(2. a fase) e publicação:

ganização do. QA

10 janeiro
10 maio

Até 20 janeiro
Até 20 maio

10 setembro

Até 20 setembro
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DECRETO N9 71. 523 - DE 11 DE
DEZEMBRO DE 1972
Prorroga o prazo para a execução dos
serviços concernentes cos reçtstrcs
públicos regulados pelo Decreto~lej
nO? 1. 000, de 21 de outubro de 1969.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição,
decreta:
Art. 19 Fica prorrogado até 30 de
Junho de 1973 o prazo para execução
dos serviços concernentes aos registros
públicos, regulados pero Decreto-íeí
nv 1.000, de 21 de outubro de 1969.
Art. 29 Durante o prazo a que se
refere o artigo antecedente, a exe,
oução dos serviços concernentes aos
registros públicos obedecera ao disposto na Lei nc 4.827, de 7 de fevereiro de 1924, e seu regulamento barxado pelo Decreto número 4.857, de
9 de novembro de 1939, e demais díaposições em vigor na data deste Decreto.
Art. 39 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrárfo •
Brasília, 11 de dezembro de 1972;
1519 da Independência e 849 da
República.
EM!LIO

G. MtDICI

Alfredo Buzatd

DECRETO N.O 71.524
DEZF..MBRO DE

DE

12

DE

1972

Concede reconnectmento (ta Faculdade de Química Industrial, de Ribeirão preto, São Paulo.

O Presidente da República, usando
das
atrfbutçôes que lhe confere o
artigo 81, item lU, da Constituição,
de acordo COm o artigo 47 da Lei número 5.540, de 28 de novembro de
?968, alterada pelo Decreto-lei n" 342,
de 9 de setembro de 1969, e tendo
em vista o que consta do Processo
n,v 256.297-71 do Ministério da Educação e Cultura, decreta:
Art. 1.0 E' concedido reconhecimento à Faculdade de Química Industrial, com o curso de Química Industrial, mantida pela Associação de
Ensino de Ribeirão Preto. com sede

na cidade de Ribeirão Preto, Estado
de são Paulo.
Art. 2.° ~ie Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 12 de dezembro de 1972;
1519 da Independência e 849 da
República.
EMÍLIO G

MÉDICI

Jarbas G. passarinho

DECRETO

;\1".0 71.525
DEZEMBRO DE

DE 12 DE
1972

Autoriza o funcionamento da Faculdade de Administração e Ciênciae
COntábeis "Tíõtríçii", (SP).

O Presidente da República, usando
das
atrtbuições que lhe confere o
artigo 81, .tem lII, da Oonstíbuíçâo,
de acordo com o artigo 47 da Lei número 5.540, de 28 de novembro de
?968, alterada pelo Decreto-lei n- 342,
de 9 de setembro de 1969, e tendo
em vista o que consta do Processo
n. 227.641-72 do Ministério da Educação e Cultura, decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o funcionamento da Faculdade de Administração e Ciências Contábeis "Tibiriçá", com '1S cursos de Administração e Ciências Contábeis, mantrda ;
pela Associação Tibiriçá de Educação, com seue na
cidade de b:10
Paulo, Estado de São Paulo.
Art. 2.0 EloS·le Decreto entrará em
vigor na da':" de sua publicação, revogadas as -ãsposiçóes em contrário.
Brasília, 12 de dezembro de 1972;
1519 da Independência e 849 da
República.
O

EMÍLIO G.

MÉDICI

Jarbas G. passarinho

DECRETO N9 71.526 DEZEMBRO DE

DE 12 DE

1972

Concede reconhecimento da Faculdade de Ciências Econômicas e Contábeis de Sant'Ana do Liuramento,

o Presidente da República. usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição, de
acordo com o artigo 47, da Lei número
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5.540. de 28 de novembro de 1968, alterada. pelo Decreto-lei n'' 842. de 9 de
setembro de 1969 e tendo -ru vista o
que consta do Processo nv 250 439-71
do Ministério da Educação e Cultura.

decreta:
Art. 10 É concedido reconheetmento
à Faculdade de Ciências ECOnÔm!f;3.S
e Contábeis de Sant' Ana 00 Livramenta, com o curso de Clêncins Contábeis, mantida pela Associacáo San-

tanense Pró Ensino Superior com sede na cidade de Sant' Ana do Livramenta, Estado do Rio Grande do Sul.

Art. 2° Este Decreto ent.ratá em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrárío .
Brasília, 12 de dezembro de 1972;
1510 da Independência e 8-1° da
República.
EMíLIO G. MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

DECRETO N.' 71.527
DEZEMBRO

DE

DE

12 nE

1972

Concede
reconhecimento do Curso
de Licenciatura em Ciências, da
Faculdade de Filosofia, Ciências e
Letras de Marília, Estado de 31,0
Paulo.

o Presidente da República, usando
das
atribuições que lhe confere o
artigo 81, ítem IH, da Constituição,
de acordo com o artigo 47 da Lei número 5.540, de 28 de novembro de
~968, alterada pelo Decreto-lei n- ó42,
de 9 de setembro de 1969, e tendo
em vista o que consta do Processo
n.v 269.11472 do Ministério da Educação e Cultura, decreta:
Art. 1.0 rl: concedido reconhecimento do Curso de Licenciatura em
Ciências, da Faculdade de Ftlosot!a,
Ciências e Letras de Marília, com
sede na CIdade de Marília, Estaao
de São Paulo.
Art. 2.° este Decreto entrará em
vigor na da-a de sua publicação, revogadas as etsposições em contrário.
Brasília, 12 de dezembro de 1972;
151Q da Independência e 84Q da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Jarbas G. passarinho

DECRETO N.? 71.528 - DE 12
DEZEMBRO DE 1972

DE

Retifica o enquadramento de servidores do Ministério do Exercito amparados pelo parágrafo único, do artigo 23 da Lei n 9 4.069, de 11 de junho de 1962.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição, tendo em vista o disposto na Lei número
4.069, de 11 de junho de 1962, e o que
consta do Processo n." 4.902-72, do
Departamento Administrativo do Pessoal Civil, decreta:
Art . 19 Fica retificado, na forma
da relação nominal anexa, o enquadramentc dos servidores do Ministério do Exército, abrangidos pelo parágrafo único. do artigo 23, da Lei
n.s 4.069, de 11 de junho de 1962,
aprovado pelo Decreto 0.° 61 698, de
13 de novembro de 1967. e retificado
pelos de n.vs 62.026, 64.419 e 65.579,
respectivamente. de 29 de dezembro
de 1967, 28 de abril de 1969 e 21 de
outubro de 1969.
Parágrafo único. A retificação a
que se refere este artigo prevalece,
para todos os efeitos, a partir de 15 de
junho de 1962.
Art. 2.° O órgão de pessoal competente expedirá o título ao funcionário
atingido por este Decreto.
Art. 3.° Este decreto entrará em
vigor na data de sua publicação. revogadas as disposições em contrario.
Brasília, 12 de dezembro de 1972;
151." da Independência e 84.° da
República.
EMíLIO G.

MÉDICI

Orlando Geisel

O anexo mencionado no art. to foi
publicado no D.O. de 13-12-72.
DECRETO NQ 71. 529 - DE 12
DEZEMBRO DE 1972

DE

Retifica o artigo 1°, do Decreto número 68.662, de 24 de maio de 1971.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, nos

Arras DO PODER EXECUTIVO

termos do Decreto-lei n'' 227, de 28 de
fevereiro de 1967 (Código de Mineração), alterado pelo Decreto-lei n'' 313,
de 14 de março de !f167, decreta:
Art. 1° O artigo 1°, do Decreto número 68.652, de 24 de maio de 1971,
passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 1° Fica outorgada a Cerâmica Togni S.A. concessão para lavrar
argila refratária no lugar denominado Fazenda Cachoeirinha, em terrenos de propriedade de Pedro Ranzani e Reinaldo Ranzani, distrito e município de vargem Grande do SuL Estado de São Paulo, numa área de
trinta hectares quarenta e -joís ares
e noventa e dois centiares
.
(30,4292 na.). delimitada por um 1)0Iigono irregular, que tem um vertáce a
quatrocentos e oitenta e nove metros
(439m), no rumo verdadeiro de três
graus cinqüenta e cinco minutos noroeste (03°55'NW), do canto nordeste
(NE) da ponte de concreto sobre o Rio
Jaguart, na rodovia que liga Vargcm
Grande do Sul a Pedregulho e cs lados a partir desse vértice, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: oitenta metros (80m), oeste lW);
vinte metros (20m), norte lN); vinte
e três metros (23m), oeste (W); Cem
metros (lOOm), norte (N); duzentos
metros (200m), oeste (W); trezentos e
quarenta metros (340m), norte (N);
sessenta metros (60m), oeste (W';;
trezentos e noventa metros (390m),
norte (N); cento e setenta metros ...
(170m), este (E); quarenta e quatro
metros (44m), norte (N); trezentas
metros (300m), este (E); cento e vinte metros (l20m), sul (8); dez metros
(10m). este (E); cem metros (100m).
sul (S); quinze metros (15m), oeste
(W); sessenta metros (60m;, sul (S);
cinqüenta metros (50m), oeste (Wl;
setenta metros (70m), sul 1'3); quinze metros (15m), oeste (WJ; noventa
metros (90m). sul (S); cinco metros
(õmj , este (E); quarenta metros
(40m), sul (8); quarenta e dols metros (42m), oeste (W); quatrocentos e
quatorze metros (414m), sul (8)."
Art. 2° A retificação de que trata o
artigo anterior será transcrita no "livro C ~ Registro dos Decretos de Lavra, do Departamento Nacional da
Produção Mineral, do Ministério das
Minas e Energia.
Art. 3°· Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, 1'e-
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vogadas as disposições em contrário.
(DNPM-759-64) .

Brasília; 12 de dezembro de 1972;
1519 da Independência e 84Q da
República.
EMíLIO G. MÉDICI

Benjamim Mario Baptista

DECRETO

NQ 71.530 DE
DEZEMBRO DE 1972

12

DE

Concede à S.A. Indústrias V'Jtorantrm o direito de lavrar calcário no
municipio de Salto de Pirapcra, Estado de São Paulo.

o Presidente da República, usando
da atrfbuícão que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constttuíçàc, nos
termos do Decreto-lei n- 227, de 28 de
fevereiro de 1967 (Código de ~Vl:inera
çâo) , alterado pelo Decreto-lei número 318, de 14 de março de 1967, decreta:
Art. 1° Fica outorgada à S.A. Indústrras Votorantlm concessão para
lavrar calcário em terrenos de sua
propriedade no lugar denominado
Ponte Alta, distrito e munícipío de
Salto de Pirapora, Estado de São
Paulo, numa área de setenta e nove
hectares e setenta e um ares
.
(79,71 hai),' delimitada por um p<.'1Ígano irregular, que tem um vértice a
trezentos e noventa e oito metros ...
(398m), no rumo verdadeiro de cetenta e cinco graus cinqüenta e dois minutos nordeste (75°52'NE), da confluência do Ribeirão Ponte Alta com
o Rio Plrapora e os lados a partir
desse vértice os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: mil metros
(l.OOOm), sul (8); quatrocentos e
quarenta e quatro metros (444m),
este (E); cento e setenta e dois metros (172m), norte (N); cento e noventa metros (l90m), este (E); oitocentos e cinqüenta e um metros
(851m), norte (N); vinte e oito metros (28m), este (E); vinte e quatro
metros (24m), norte (N); quarenta
metros (40m), este (E); vinte e seis
metros (26m), norte (N); trinta e
dois metros (32m), este (E); trinta e
três metros (33m), norte (N); cento
e quarenta e nove metros (l49p.1), este
(E); trinta e três metros (33m), sul
(8); vinte e cinco metros {25m), este
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(E); dezessete metros (l7m), sul (8);

vinte e seis metros (26m), este (E);
vinte e três metros (23m), sul (8);

duzentos e setenta e oito metros

.

(278m). este (E); quinze metros

.

(15m), sul (8); trinta metros (30m).

este
(8);

quatorze metros <l4m) , sul
vinte e seis metros (26m), este

(E);

(E); dezoito metros (IBm), sul (8);

setenta e quatro metros (74m), este
(E); quatorze metros (14m), norte
(N); vinte e dois metros (22m), oeste
(W); vinte e oito metros (213m), norte
(N); vinte e nove metros (29m), oeste
(w); trinta e três metros (33m), nOIte (N); trinta e três metros (33m),
oeste (W); trinta e oito metros (38m),
norte (N) ~ trinta e um metros (Sfm) ,
oeste (W); trinta e sete metros ....
(37m). norte (N); trinta e crês metros
(33m), oeste (W); quarenta metros
(40m), norte (N); trinta e cinco metros (35m), oeste (W); quarenta 'e
três metros (43m), norte (N); trinta
e cinco metros (35m), oeste (W);
trinta e oito metros (38m), norte (N);
cinqüenta e um metros (51m), oeste
(W); sessenta e seis metros (66m),
norte (N); quinhentos e noventa. e
dois metros (592m), oeste (W); trezentos e vinte e três metros (323m),
sul (S); quatrocentos e oitenta e um
metros (481m), oeste (W); esta concessão é outorgada mediante as condições constantes dos artigos 44, 47, e
suas alíneas, e 51, do Código de MIneração, além de outras constantes do
mesmo Código, não expressamente
mencionadas neste Decreto.
Parágrafo único. Esta concessão
fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto número 51.726, de 19 de fevereiro de 1963,
e da Resolução n- 3, de 30 de abril
de 1965, da Comissão Nacional de
Energia Nuclear.
Art. 20 O concessionário fica obrigado a recolher aos cofres públicos os
tributos devidos à União, em cumprimenta do disposto no Decreto-Ieí número 1.038, de 21 de outubro de 1969,
Art. 30 Se o concessionário não
cumprir qualquer das obrígaçôes que
se lhe incumbem, a concessão para
lavrar será declarada caduca ou nula,
na forma dos artigos 65 e 66, do Código de Mineração,
Art , 4° As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra, na forma
do artigo 59, do Código de Mineração.

~XECUTIV0

Art . 50 A concessão de lavra terá
por título este Decreto, que será
transcrito no livro C ~ Registro dos
Decretos de Lavra, do Departamento
Nacional da Produção Mineral, do
Ministério das Minas e Energia.
Art. 60 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
(DNPM-6.118-67J.

Brasília, 12 de dezembro de 1972;
151Q da Independência e 84Q da
uepübnca..
EMÍLIO G. MÉDICI

Benjamim Mário Baptista

DECRETO NQ 71.531 - DE 12
DEZEMBRO DE 1972

DE

Torna sem efeito a cassação da, disponibilidade de vários servidores do
Departamento Nacional de Obras
Contra as Secas,

o Presidente da República. usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição, e
tendo em vista o que consta do Processo n'' 5.455-72, do Departamento
Administrativo do Pessoal Civil
(DASP), decreta:
Art. 10 Fica sem efeito a cassação
das disponibilidades dos servidores
abaixo indicados, pertencentes ao Departamento Nacional de Obras Contra
as Secas, do Ministério de Interior,
efetuada pelo artigo 2", do Decreto
n" 71.072, de 11 de setembro de 1972,
publicado no Diário Oficial ce ]2 seguinte:
a) Carlos Odilon de Araújo, ES(l'evente-Datilógrafo, código AF-204. 7;
b) Severino Barbosa da Silva, Eletrrcísta-Jnstalador, código A. ô02. 8. A;
c) Ricardo Alves de Miranda, Aureliano Araújo Albuquerque e Luiz de
Albuquerque Cavalcanti, Guardas, código GL-203.8.A;
d) Severino Cordeiro da Silva e Geraldo Pereira Nunes, Trabalhadores,
código GL-402,1.
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Art. 2° Este Decreto entrará em
vigor na data da sua publícaçào, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 12 de dezembro de 1972;
da Independência e 84Q da
República.
151c

EMÍLIO G. MÉDICI

José Costa Cavalcanti

DECRETO NQ 71.532 -

DE

12

DE

DEZEMBRO DE 1972

Muda a sede de Organizações Militares e dá outras providências.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item lU, da Constttutcão, e
de conformidade com o disposto nos
artigos 12 e 46, do Decreto-lei número
200, de 25 de fevereiro de 1967, deereta:
Art. 1° São transferidos -íe sede:
a) O 1° Esquadrão de Cavalaria
Mecanizado (Esqd 'I'en Amaro) ~ da
cidade do Rio de Janeiro (GB) para
a cidade de Valença (RJ);
b) O 2° Regimento de ca-ros de
Combate - da cidade de Valença
(RJ) para a cidade de Pirassununga
(SF) .

Art. 2° O Ministro do Exército fica
autorizado a expedir os atos necessários à execução deste Decreto.
Art. 3° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 12 de dezembro de 1972;
151° da Independência e 84° da

República.

EMÍLIO G. MÉDICI

Orlando Geisel

DECRETO N.O

71.533 DE
DEZEMBRO DE 1972

12

DE

Regulamenta as férias e outros afastamentos totais do serviço, previstos no Estatuto dos Militares.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o ar-
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tigo 81, item II!, da Constituição, e
de conformidade com o disposto no
artigo 160, da Lei n." 5.774, de 23 de
dezembro de 1971, decreta:
Art. 1.0 As férias dos militares têm
a duração de:
I - 45 (quarenta e cinco) dias,
para os oficiais generais; e
l I - 3 0 (trinta) dias, para os demais militares.
Parágrafo único.
O militar que
servir em localidade especial, assim
definida pelo Poder Executivo, tem
direito a um adicional correspondente
aos dias de viagem até o local de destino e de regresso à sede, até um limite de 15 (quinze) dias, caso vá gozar as férias fora da sede.
Art. 2.° O militar que, por sua função militar, opere direta e habitualmente com Raios-X ou substâncias
radioativas, próximo às fontes de irradiação, por um semestre ininterrupto,
tem direito a um período
de 20
(vinte) dias consecutivos de férias,
não acumuláveis, a serem gozadas
logo após o término daquele semestre.
§ 1.0 O semestre em atividade com
.Raios-X e substâncias radioativas se
inicia com o exercício da função e
tem sua contagem anulada por qualquer afastamento do serviço superior
a 8 (oito) dias, ressalvadas as férias
e outros afastamentos temporários do
serviço previstos no Estatuto dos Militares, bem como as licenças para
tratamento da saúde própria.
§ 2.° O militar que, durante o ano
civil, não houver gozado nenhum perrodo de férias relativo ao exercício da
atividade com Raios-X, Ou só tiver
gozado um período nesse tempo, tem
direito respectivamente, ao período de
férias normais ou a metade deste período de férias.
Art. 3.° A interrupção das férias
anuais dos militares, ou a determinação da impossibilidade absoluta de
seu gozo no ano seguinte, nos casos
de interesse da Segurança Nacional,
de manutenção da ordem ou, excepcionalmente, de extrema necessidade
do serviço é de atribuição:
I - do Vice-Presidente da República, dos Ministros Militares e dos
Chefes do Estado-Maior das Forças
Armadas, do Gabinete Militar da
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três casos; e
II -- do oficial-general a que estejam diretamente
subordinados, exoepcíonalmente, no caso de extrema
necessidade do serviço.
Art. 4.° As férias do militar indicado em Inquérito Policial Militar,
submetido a Conselho de Justificação
ou Conselho de Disciplina, ou respondendo a processo só podem ser gozadas com a concordância da autoridade que presidir tais atos, respeitado
o limite para concessão de férias pre-

visto no Estatuto dos Militares.
Art '. 5.° O militar perde o direito às
férias relativas ao ano em que:
I - for condenado, por sentença
passada em Julgado, à pena restritiva
da liberdade, desde que não tenha
sido concedida suspensão condicional

da pena;
II for condenado, por sentença
passada em julgado, à pena de suspensão do exercício do posto, graduação, cargo ou função; ou
IH - gozar 30 (trtnta) ou mais
dias de licença para tratar de intetesse particular.
Art. 6.° O militar, em serviço no
País, que deseja gozar suas férias no
exterior necessita
autorização para
fazê-lo.
Parágrafo único. Os Ministros Militares regularão as condições para
concessão dessa autorização.
Art. 7.° O militar, em serviço da
União no exterior, em
missão de
prazo inferior a um ano, pode gozar
as férias a que tiver direito, antes de
seu regresso ao Brasil.
Parágrafo
único. O militar, no
gozo dessas férias, não tem direito à
retribuição no exterior nem computa
esse tempo como periodo de estrangeiro para qualquer efeito.
Art. 8.° O militar, em serviço da
União no exterior, em missão de prazo
igualou superior a 1 (um) ano, tem
direito a um periodo de férias para
cada ano d e comissão.
Parágrafo único. Quando o militar
não gozar um período de férias dentro do prazo de sua missão poderá fazê-lo:
a) no exterior, na forma do parágrafo único do artigo 7.°; ou

b) no Brasil, após o regresso.
Art. 9.° O trânsito do militar que
regressa de missão no exterior tem
a duração de:
I 15 (quinze)
dias, quando a
missão for de duração inferior a 6
(seis) meses; e
H - 30 (trinta)
dias, quando a
missão fOI' de duração igual o superior a 6 (seis) meses.
§ 1.0 A contagem do trânsito do militar se inicia na data de seu desligamento da organização militar onde se
encontra ou de sua comunicação oficial, à autoridade competente, do término da missão.
§ 2.° Em casos especiais, o respectivo Ministro Militar pode, respeitado
o período máximo de 30 (trinta) dias,
alterar a duração de trânsito fixada
no item L
Art. 10. A ínstalação do militar
designado para missão no exterior
tem a duração de:
I - 10 (dez) dias, quando chegar a
destino acompanhado de seus dependentes; e

H - 4 (quatro) dias, quando chegar a destino desacompanhado.
Art. 11. Somente podem ser computados pelo dobro, para fins de inatividade, Os períodos de férias não gozados. relativos ao ano civil de' 1971
e posteriores.
Art. 12. Este decreto entra em vígor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 12 de dezembro de 1972;
151.° da Independência e 84.° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Adalberto de Barros Nunes
Orlando Geisel
J. Araripe Macêdo

DECRETO N9 71.534 -

DE 12 DE
DEZEMBRO DE 1972

Dispõe sobre a estrutura, funcionamento e competência do Ministério
das Relações Exteriores, e dá outras
providências.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o ar-
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tigo 81, itens lHe V, da Constituição,
e tendo em vista os artigos 39 e 198,
do Decreto-lei nv 200, de 25 de fevereiro de 1967, decreta:
TíTULO I

Do Ministério das Relações Exterio-

res
Art. P O Ministério das Relações
Exteriores é o órgão político-adndntstratívo encarregado de auxiliar o Presidente da República na formulação da
política exterior do Brasil, assegurar
sua execução e manter relações com
os Governos estrangeiros e os Organismos internacionais.
Art. 2.° Compete ao Ministério das
Relações Exteriores:
a) dar execução às diretrizes de política exterior estabelecidas pelo Presidente da República;
b) recolher as informações necessárias à formulação e execução da política exterior do Brasil e bem assim
as que interessem à segurança e ao
desenvolvimento nacional;
c) representar o Governo brasüetro
por meio das Missões Diplomáticas de
caráter permanente ou temporárto, das
Delegações Permanentes junto a. Organismos Internacionais e das Repartições Consulares;
d) representar o Governo brasileiro
nas relações oítcais com Missões Diplomáticas, com outros órgãos de Governos estrangeiros e, quando couber,
com agências de Organismos internacionais;
e) organizar e instruir, com a cooperação de outros órgãos interessados, as
missões especiais e a representação do
Governo brasileiro em conferências e
reuniões internacionais; participar ria
organização e instrução, nos casos de
delegações chefiadas por outros Ministérios;

f~ negociar e celebrar, com a cooperaçao de outros órgãos interessados,
tratados e acordos internacionais;
g) organizar, em cooperação com outros órgãos interessados, conferências
e reuniões internacionais qUfl se reallzem no Brasil;

proteger os interesses prasüeíros
no exterior.
h)

Art.

?' A fim.de assegurar, I' unuíade

da ~ePl0ê~!1\"Ç!l'J e~\~~n~ ~. FIa delesa

dos interesses do Brasil no exterior,
deverá o Ministério das Relações Exteriores:
a) participar na formulação de programas e diretrizes setoriais com relevância para a política exterior do
Pais;
b) participar dos entendimentos de
caráter ou nível técnico entre órgãos
públicos brasileiros e agências de Governos estrangeiros e de Orgamemos
internacionais;
c) participar da promoção e da execução de programas que se realizem
no Brasil, com a cooperação de Governos estrangeiros ou de Organismos
internacionais, os quais deverão ser
levados M seu conhecimento pelas
agências executoras;
d) promover a constituição de comissões e grupos de trabalho intermínisteríaís de natureza executiva ou
consultiva sobre matérias relacionadas
com os interesses exteriores do Brasil.
TíTULO II

Do Ministro de Estado das Relações
Exteriores

Art. 4 0 O Ministro de Estado das
Relações Exteriores é o auxiliar do
Presidente da República na direção da
política exterior do Brasil.
TíTULO

m

Da Estrutura Básica do Ministério das
Relações Exteriores

Art. 59 O Ministério das Relações
Exteriores tem a seguinte estrutura
básica:
I - Secretaria de Estado das Relações Exteriores;
II - Missões Diplomáticas;
IH - Repartições Consulares.
TÍTULO IV

Da Secretaria de Estado das R>3lações
Exteriores

Art. 6 9 A Secretaria de Estado, órgão central do Ministério das Relações
Exteriores, orienta, coordena e superíntende as Missões Diplom~tica§ e

Reparti,ões Consulares,
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Art. 7° A Secretaria de Estado com- das relações públicas e, do preparo e
preende:
despacho do expediente pessoal do Mínistro.
I - Secretaria Geral das Relações
Exteriores;
§ 29 Os Oficiais do Gabinete ou AsII _ órgãos de assistência direta'
sessor~s do Ministro de ~~tado serão
,
escolhidos dentre funcíonártos da CarIII - Departamentos funcionais e
reira de Diplomata, cabendo a Chefia
geográficos a serem estabelecidos em
do Gabinete a um ocupante de cargo
regimento;
de Ministro de Primeira Classe ou MíIV _ Cerimonial;
nistro de Segunda Classe.
9
V _ Assessorias a serem estabeleci§ 3 Ao Con:m.ltor Jurídico incumbe
das em regimento:
assessorar o MInistro ~e E?tado em as,
suntos de natureza jurídlca .
§ 40 A Divisão de Segurança e InVI - Instituto Rio-Branco;
VII - Inspetoria-Geral de Finanformações, como órgão de assessoraças.
mento do Ministro de Estado, destinaParágrafo único. Integram, ainda, a
se à consideração de assuptos de iJ::t eSecretaria de Estado a Comissão de;
r~sse da f?el?Ur.a~1Ça NaclOna~ no amCoordenação e a Comissão de Avaliabito do Ministério d!lS. Relações E.xteçâo de Merecimento.
rtores, na forma de!l~llda pela legislação que rege a matéría .
Art. 80 A Secretaria-Geral das Relações Exteriores tem por finalidade
Art. 10. C~é!a_ Departamento comassessorar o Ministro de Estado na dipreenderá Dívtsóes, cujo numero .e
_
_
, .
.
atribuições serão definidos em regIreçao e. execuçao da. ~l1tICa ext,e~lOr
menta e os respectivos Chefes serão
d;0 Bras~l, na supervisão dos servIllos
nome~dos pelo Presidente da RepúbltdlplomátlC? e con:5Ular e .na gestao
ca dentre os ocupantes de cargos de
dos demais negÓCIOS pertmentes ao
M" t d S
d Classe ou Consell:ns ro e egun a
Ministério das Relações Exteriores.
Iheíro.
_§ 10 O Becretárío-Geral das. R;elaArt. 11. Cabe ao Cerimonial assegurar a observância das normas do cencoes Exteriores, sub~tltu~ do Ministro
de Estado em seus .ImpedImentos: s~rá
moníal brasileiro e da concessão de
nomeado pelo Presidente da República
. . ,.
.
, .
dentre os ocupantes de cargo de Miprívilégtos díplomátâcoa.
nistro de Primeira Classe, da Carreira
Art. 12. Os Chefes de Assessoria sede Diplomata.
rão nomeados pelo Presidente da República, dentre os ocupantes de cargo
de Ministro de Primeira Classe, Mi§ 29 O Secretário-Geral das Relanistro de Segunda Classe ou Conselheições Exteriores será substituído, em
ro e terão as respectivas atribuições
seus impedimentos eventuais, por um
definidas em regimento.
dos Chefes de Departamento ocupante de cargo de Ministro de Primiera
Art. 13. A Comissão de CoordenaClasse, com o título de Subsecretárioção tem por objetivo assegurar unidaGeral.
de às atividades da Secretaria de Es§ 39 Os Chefes de Departamento e
tado.
o Chefe do Cerimonial serão nomeados
§ 10 O Presidente da Comissão de
pelo Presidente da República dentre os
Coordenação é o Secretário-Geral das
ocupantes de cargo de Ministro de PriRelações Exteriores e dela farão parte
meira Classe ou de Ministro de Seos Chefes de Departamento, o Chefe
gunda Classe e terão as respectivas
do
Orimonial. o Diretor do Instituto
atribuições definidas em regimento.
Rio-Branco, o Inspetor-Geral de Fi0
Art. 9 O Ministro de Estado disporá
nanças, o Diretor da Divisão de Seguda assistência direta e imediata de:
rança e Informações e o Chefe do Gabinete do Ministro de Estado.
I - Gabinete;
§ 20 O Presidente da Comissão de
II - Consultor Jurídico;
Coordenação poderá convocar, para
III - Divisão de Segurança e Infordela participar, outros funcionários
mações.
com encargos de chefia.
§ 10 Compete ao Gabinete assistir o
Ministro de Estado em sua representa§ 39 A Comissão de
Coordenação
ção política e social, incumbindo-se
realizará reuniões plenárias ou sete-
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rfaís, segundo a natureza dos assuntos
e na forma do regimento.
Art. 14. A Comissão de Avaliação
de Merecimento, presidida pelo Secretário-Geral das Relações Exteriores,
tem por finalidade auxiliar o Ministro
de Estado na aferição do merecimento
dos funcionários da Carreira de Díplomata do Ministério das Relações Exteriores.
Parágrafo único. A composição, atribuições e funcionamento da Comissão
de Avaliação de Merecimento serão
estabelecidos em regulamento próprio.
Art. 15. O Instituto Rio-Branco tem
por finalidade o recrutamento, a seleção e a formação de pessoal para a
Carreira de Diplomata, assim como a
execução de cursos de aperfeiçoamento
ou especialização de funcionários do
Ministério das Relações Exteriores.
§ 1'" Cabe ao Instituto Rio-Branco
organizar os concursos de provas que
se fizerem necessários ao preenchimento das finalidades de que trata
este artigo.
§ 29 O Diretor do Instituto RioBranco será nomeado pelo Presidente
da República, dentre os ocupantes de
cargo de Ministro de Primeira Classe
ou de Ministro de Segunda Classe.
Art. 16. A Inspetoria-Geral de Finanças compete exercer as atribuições
definidas na legislação e regulamentação próprias.
Art. 17. O Diretor da Divisão de Segurança e Informações e o InspetorGeral de Finanças serão nomeados
pelo Presidente da República dentre
os ocupantes de cargo das classes de
Ministro ou Conselheiro.
TÍTULO V

Das Missões Diplomáticas

Art. 18. As Missões Diplomáticas
permanentes, criadas por decreto do
Executivo, que lhes fixa a natureza
e a sede, compreendem Embaixadas,
Legações e Delegações junto a Organismos Internacionais.
Art. 19. As Embaixadas e Legações
destinam-se a assegurar a manutenção
das relações do Brasil com os Estados
onde estão acreditadas, cabendo-lhes,
entre outras, as funções de representação, negociação, informação e proteção dos interesses brasileiros.
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Art. 20. As Delegações Permanenassegurar a representaçao dos Interesses do Brasil em Orgamsmos Internacionais junto aos quais
estão acreditadas.
Art. 21. Mediante prévia aprovação
do Senado Federal, os Chefes de Missões Diplomáticas permanentes serão
nomeados pelo Presidente da República, com o titulo de Embaixador ou Ministro, segundo Se trate, respectivamente, de Embaixada ou Delegação
Permanente junto a Organismo Internacional, ou Legação.
Parágrafo único. O Chefe da Missão Diplomática permanente é a mais
alta autoridade brasileira no país junto a cujo GOverno exerce suas funções,
cabendo-lhe coordenar todas as atividades das repartições brasileiras no
mesmo país, salvo Delegações Permanentes junto a Organismos Internacionais, a Delegacia do Tesouro Brasileiro no Exterior e órgãos de caráter puramente militar.
Art. 22. Os Chefes de Missões Diplomáticas permanentes serão escolhidos dentre os ocupantes de cargo de
Ministro de Primeira Classe e Ministro de Segunda Classe da Carreira de
Diplomata.
§ 1.0 Excepcionalmente, poderá ser
designada para exercer a função de
Embaixador pessoa estranha à Carreira de Diplomata, brasileiro nato, maior
de 35 anos, de reconhecido mérito e
com relevantes serviços prestados ao
Brasil.
§ 2.0 Poderão ser comissionados, como Embaixadores, os Ministros de Segunda Classe que contem 3 anos na
classe, possuam o mínimo de 20 anos
de serviço na Carreira e tenham realizado o Curso de Altos Estudos do
Instituto Rio-Branco, contados B anos
de sua instalação.
Art. 23. Com o término do mandato
do Presidente da República, o Chefe da
Missão
Diplomática
permanente,
aguardará, no exercício de suas funções, sua dispensa, ou confirmação,
pelo novo Presidente.
Art. 24. Os ocupantes de cargo de
Ministro de Segunda Classe poderão
ser designados pelo Presidente da
República para servir em Embaixada e Delegação Permanente junto a
Organismos Internacionais, na qualidade de Ministro-Conselheiro.
~ incu~be
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Art. 25. Os Conselheiros, Primeiros, Segundos e Terceiros Secretárjos
serão designados para servir nas Missões Diplomáticas permanentes pelo

Ministro de Estado.
Art. 26. As Embaixadas e Legações
poderão ser encarregadas de serviço
consular, aplicadas, no que couber, as
disposições referentes às Repartições
Consulares.
TÍTULO VI

Das Repartições Consulares

Art. 27. As Repartições Consulares
têm por finalidade prestar assistência
às pessoas físicas ou jurídicas brasileiras, desempenhar funções notartaís e
fiscais, tratar da promoção comercial.
estimular investimentos no Brasil
capitais privados, bem como exercer
outras funções previstas nas leis e regulamentos.
Art. 28. As Repartições Consulares
serão:

de

I -

reira:

Repartições Consulares de Car-

consulados-gerais;
Consulados.
H - Consulados Privativos
IH - Consulados Honorários.
§ 10 As Repartições Consulares serão criadas ou extintas por decreto do
Executivo, que lhes fixará a categoria
e sede.
§ 2° A jurisdição das
Repartições
Consulares será determinada mediante
portaria do Ministro de Estado das Relações Exteriores, de acordo com a
conveniência do serviço.
Art. 29. Os Chefes de Repartições
Consulares de Carreira serão designados pelo Presidente da República, com
o título de Cônsul-Geral ou de Cônsul, segundo se trate de Consulado-Geralou de Consulado.
Parágrafo único. Os Cônsules-Gerais serão escolhidos dentre os ocupantes de cargo de Ministro de Segunda
Classe e os Cônsules, dentre os ocupantes de cargo de Conselheiro, Primeiro
e Segundo Secretários.
Art. 30. Os Conselheiros poderão
ser designados pelo Ministro de Estado para servir em Consulados-Gerais
a)

b)

OQ!!\9

g9!l.\\l~·~f~j5

M,jUI!t<>5,

.

§ 1Q Os Primeiros e Segundos Secretários poderão ser designados pelo Ministro de Estado para servir em Consulado-Geral ou em consulado como
Cônsules-Adjuntos.
§ 29 Os 'I'erceiros Secretários poderão ser designados pelo Ministro de
Estado para servir em Consulado-Geralou em Consulado como Vice-Cônsules.
§ 3° A crttérto do Ministro de Estado
das Relações Exteriores poderá ser
atribuído a funcionários administrativos, em exercício de funções consulares, o título de Vice-Cônsul.
Art. 31. As Repartições Consulares
de Carreira, são diretamente subordlnadas à Secretaria de Estado, devendo, entretanto, nos assuntos de tnteresse político, econômico e culr.ural,
dar também conhecimento de SUB" atividades à Missão junto ao Governo do
pais em que se achem sediadas, observando o disposto no parágrafo único do artigo 21 deste Decreto.
Art. 32. Os Cônsules Privativos serão nomeados, em comissão, pelo Presidente da República, dentre brasileiros natos de comprovada idoneidade e
familiarizados com o meio onde exercerão seus cargos.
Parágrafo único. Os Consulados
Privativos serão subordinados a Repartições consulares de Carreira, a
Embaixadas ou Legações.
Art. 33. Os Cônsules Honorários serão designados pelo Ministro de Estado, dentre pessoas de comprovada idoneidade, de preferência brasileiras.
Parágrafo único. Os Consulados Honorários serão subordinados a Repartições Consulares de Carreira ou a
Missões Diplomáticas, ou ainda, de
acordo com a conveniência do serviço
e a juízo do Ministro de Estado, diretamente à Secretaria de Estado.
Art. 34. Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Brasília, 12 de dezembro de 1972;
da Independência e &1' da
República.
EMíLIO G. MÉDICI
1510
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DEZEMBRO DE 1972

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
81,item III, da Constituição, e tendo
em vista as disposições do Capitulo
IV, do Decreto n? 71.323, de 7 de novembro de 1972, decreta:
Art. 1'1 A progressão funcional do
ocupante de cargo da carreira de Diplomata t Categoria Funcional D-3ül)
far-se-á para a classe imediatamente
superior àquela a que pertença e obedecerá ao critério de merecimento.
Art. 2° O interstício para a progressão funcional do Diplomata é de
3 (três) anos e será apurado, ate o
dia 31 de dezembro de cada ano, pelo
tempo líquido de efetivo exercício do
Diplomata na Classe a que pertença.
Art. 3° O órgão de pessoal do Ministérto das Relações Exteríores publicará semestralmente uma relação,
denominada "Lista de Antigüidade",
com o registro do tempo líquido de
serviço de cada Diplomata, apurado
na Classe, na Carreira e no Serviço
Público.
§ 19 A antigüidade de classe, descontados os períodos de tempo não
considerados de efetivo exercício,
contar-se-á:
a) a partir da data em que o p~
plomata tenha entrado em exerCICJO
do cargo, na Classe inicial; ou
b) a partir da data de vigência do
ato de progressão funcional.
§ 2" Quando
ocorrer empate na
Classificação, proceder-se-á ao desempate pela manutenção da ordem de
antigüidade na Classe anterior.
Art. 4" As vagas em todas as Classes da Carreira de Diplomata poderão
ser providas a qualquer tempo do trimestre correspondente à sua verificação, considerado o ano civil.
Art. 5° A progressão produz seus
efeitos a partir do dia em que se verificar a vaga.
§ 1° Se na data
de abertura da
vaga não existir Diplomata que preencha os requisitos para a progressão,
qUf;

011\1& um os

çºmlll~\&"

dat~ ~11l

.
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2." Verifica-se a vaga na data:
do falecimento do ocupante do
cargo;
b) de vigência do
ato que concretizar a progressão funcional, a
aposentadoria. a agregação, a exoneração ou a demissão do ocupante do
cargo;
c) da investidura, no caso de nomeação para outro cargo;
d)
de vigência do Instrumente legal que criar o cargo; ou
e) da declaração oficial do desaparecimento do ocupante do cargo, nos
termos do artigo 39, do Decreto-lei
n'' 5.78'2, de 30 de agosto de 194:3.
Art. 6" A progressão será efetivada mediante decret-o do Presidente da
República e recairá no Diplomata por
ele escolhido dentre os incluídos no
Quadro de Acesso, organizado anualmente para cada Classe, no mês de
dezembro, pela Comissão de Avaliação de Merecimento.
§ 19 O número máximo de Diplomatas incluídos no Quadro de Acesso será equivalente a 1/4 (um quarto) dos cargos da Classe a que pertençam.
§ 2° Serão incluídos no Quadro de
Acesso os nomes dos Diplomatas que
obti verem, em cada Classe. os totais
de pontos mais elevados, segundo os
critérios estabelecidos para a aferição
do mereciment-o.
§ 3" Em caso de empate, prevalecerá
a posição na classe.
§ 49 Na organização do Quadro de
publtcação
Acesso, para efeito de
anual, os Diplomatas serão relacionados segundo a ordem de antigüidade
em cada Classe.
Art. 7° São requisitos indispensáveis para a inclusão no Quadro de
Acesso, além do interstício de 3 (três)
anos na Classe;
I - para progressão a Ministro de
Primeira Classe, contar o Ministro de
Segunda Classe, no mínimo, 20 (vinte) anos de serviço na Carreira e possuir o diploma de conclusão do Curso
de Altos Estudos do Instituto RioBranco, decorridos 5 (cinco) anos de
instalação do Curso;
II - para progressão a Ministro de
Segunda Classe, contar o Conselheiro,
no mínimo, 15 (quinze) anos de serviço na Carreira e possuir o diploma
rl~ 901l9ltc1!i\g qg 0\1i~9 (l~ ;l,l\Qs 11,\1.\'
§

a)

Dispõe sobre a progressão funcional na
carreira de Diplomata.

o ato vigorará a partir da
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dos do Instituto Rio-Branco, decorri-

dos 5 (cinco) anos de instalação do
Curso;
III - para progressão a PrimeiroSecretário, possuir o Segundo-Secre-

tário o diploma de conclusão do Curso de Aperfeiçoamento de Diplomata.

decorridos 5 (cinco) anos de instalação
do Curso.
Art. 80 As vagas ocorridas no
decurso de cada ano serão providas
por Diplomatas incluídos no Quadro
de Acesso em vigor para o mesmo
ano.
. ~ "7)[
Parágrafo único. Se esgotado, em
qualquer Classe, o Quadro de Acesso
elaborado para determinado ano. o
provimento das
vagas ocorridas,
naquele ano, na Classe imediatamente superior recairá em Diplomatas
incluídos no Quadro de Acesso a vigorar no ano seguinte.
Art. 9',1 A Comissão de Avaliação
de Merecimento compõe-se do Secretário-Geral das Relações Exteriores,
que a presidirá, dos Chefes de Departamento. do Chefe do Cerimonial, do
Chefe do Gabinete do Ministro oe
Estado e do Diretor do Instituto RioBranco,
~ 1° Não participarão
dos trabalhos da Comissão de Avaliação de
Merecimento os Diplomatas que não
ocuparem como titular as funções
enumeradas neste artigo.
~ 2° Nenhum Ministro de Segunda
Classe participará das sessões da Comissão para constituir o Quadre de
Acesso para progressão a Ministro de
Primeira Classe.
~ 3Q Sempre que o número de membros da Comissão em condições de
constituir o Quadro de Acesso para
a progressão a Ministro de Primeira
Classe for inferior a cinco, o Ministro de Estado das Relações Exteriores
convocará
Ministros de
Primeira
Classe em serviço efetivo, para completar esse número.
§ 4° Funcionará como SecretárioExecutivo da Comissão de Avaliação
de Merecimento o dirigente do órgão
de pessoal do Ministério das Relações
Exteriores, que fornecerá os elementos necessários ao perfeito desenvolvimento dos trabalhos.
Art. 10. Para a organização do
Quadro de Acesso a que se refere o
artigo 69 , o Secretário-Executivo da
Comissão de Avaliação de Mereci-

mento apresentará aos seus Membros
a relação dos Diplomatas em condições de concorrerem à progressão funcional à Classe imediatamente superior, observada a ordem decrescente dos totais de pontos atribuídos a
cada um, aferidos de conformidade
com o seguinte critério:
a) tempo de
serviço (pontos por
30 dias):
1) na Carreira - 20
2) na Classe - 30
3) em postos peculiares. índfcados
em lista elaborada pela Comissão de
Coordenação do Ministério das Relações Exteriores e aprovada pelo Ministro de Estado (durante a permanência
do Diplomata na Classe) - 10
b) cursos de
nível umversrtârlo
de bacharelato ou pós-graduação, inclusive os Cursos da Escola Superior
de Guerra (pontos por título, até o
máximo de 3 (três) (títulos) - 200;
o)
funções exercidas durante a
permanência na Classe (pontos por
30 dias):
1. Chefe de Missão Diplomática
-

30

2. Chefe de Departamento ~ 30
3. Chefe do Cerimonial - 30
4. Chefe do Gabinete do Ministro
de Estado - 30
5. Encarregado de Negócios - ~O
6. Diretor da Divisão de Segurança e Informações - 25
7. Inspetor-Geral de Finanças.
25
8. Ministro-Conselheiro ~ 20
9. Cônsul-Geral ~ 20
10. Subchefe do Gabinete do Ministro de Estado ~ 20
11. Assessor de Imprensa do Gabinete - 20
12. Chefe do Gabinete ou Assessor'
do Secretário-Geral - 20
13. Introdutor Diplomático - 18
14. Oficial de Gabinete ou Assessor
do Ministro de Estado - 18
15. Chefe de Assessoria - 15
16. Chefe de Divisão - 15
17. Cônsul - 15
18. Encarregado de Consulado-Geral - 15
19. Auxiliar do Secretário-Geral 15
20. Chefe do Gabinete do Chefe do
Departamento de Administração - 13
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21. Subchefe do Cerimonial - 13
22. Encarregado de Consulado - 10
23. Assessor OU Auxiliar do Chefe
do Departamento de Admlnístração - 8
24. Subchefe de Divisão - 8.
Art. 11. O
Secretário-Executivo
da Comissão de Avaliação de Merecimenta incumbir-se-á da apuração do
conceito do Diplomata dentro de sua
classe e apresentará à Comissão relação nominal com o total de pontos
obtidos individualmente.
§ I" O conceito será aferido mediante votação dos Diplomatas integrantes de cada classe, na qual o votante indicará o nome de 10 (dez)
candidatos de sua classe que considere
de maior merecimento, sendo nula a
cédula que contenha menos de J O
(dez) votos.
§ 2° Uma vez preenchida, a cédula
sobrecarta sem
será inserida em
qualquer sinal de identificação, a qual
será colocada noutra sobrecarta, em
que constará o nome do Diplomata
votante.
3° Atrfbuir-se-ão, a cada candidato,
10 (dez) pontos por voto que obtenha.
Art. 12. O Diplomata que houver
sofrido sanção disciplinar não poderá
concorrer à progressão funcional no
ano em que ocorrer a punição, nem
integrar o Quadro de Acesso relativo
ao ano seguinte.
Art. 13. Na organização do Quadro de Acesso, a Comissão de Avaliaç ã o de Merecimento atribuirá a
cada
candidato, mediante voto declarado,
conceito que reflita o valor de seu efetivo serviço na classe.
§ I? O
conceito terá expressão
numérica que, somada aos pontos
apurados na forma dos artigos 10 e
11 deste Regulamento, completará o
total de pontos atribuídos a cada
candidato.
§ 2° Cada Membro da Comissão de
Avaliação de Merecimento votará em
um número de candidatos idêntico ao
do Quadro de Acesso para cada Classe.
§ 3° Atribuir-se-ão a cada candidato 1.000 (mil) pontos por voto que
obtenha.
§ 4" Quando a Comissão se reunir
sem a totalidade de seus Membros, o
valor do voto de cada um dos presentes será acrescido de tal forma que
a soma dos pontos seja sempre igual
à que se obteria se todos os Membros
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estivessem presentes e em condições
de votar.
§ 5° Não
integrará o Quadro de
Acesso o Diplomata que não obtiver
voto de conceito na Comissão de AValiação de Merecimento.
Art. 14. Os trabalhos da Comissão
terão caráter sigiloso.
Art. 15. Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário,
Brasilia, 13 de dezembro de 1972'
151" da Independência e 849 dà
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Mário Gibson Barboza
DECRETO N9 71.536 DEZEMBRO DE

DE 13 DE

1972

Autoriza a contratação de empréstimo
em moeda estrangeira, para o fim
que menciona e dá outras providências.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e
tendo em vista o disposto nas Leis
nvs 1.518, de 24 de dezembro de 1951,
e 4.457, de 6 de novembro -tc 1964, e
no Decreto-lei n- 1.095, de 20 de março de 1970, decreta:
Art. 1° Fica o Ministro da Fazenda autorizado a contratar, em nome
da União, operação de crédito externo, até o montante de US$ 26.000.000
(vinte e seis milhões de dólares norte-americanos) de principal, ou seu
equivalente em outras moedas, com o
Banco Internacional de Reconstrução
e Desenvolvimento, destinado a financiar um programa de desenvolvimento da pecuária através do Fundo
Geral para a Agricultura e Indústria
(FUNAGRD, instituído pelo Decreto
n- 56.835, de 3 de setembro de 1965.
Art. 2° Como agente da União fica
o Banco Central do Brasil autorizado
a representá-la em todos ()S ::LtO& relacionados com a execução do contrato que vier a ser firmado nos termos
deste decreto, cabendo-lhe receber os
recursos provenientes da operação de
crédito contratada, levando-os á COnta do FUNAGRI, para aplicação no
aludido programa, bem como encerre-
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gar-se do serviço da correspondente
dívida.
Art. 3° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicacáo. l"evogadas as disposições em -iontrárfo .
Brasília, 13 de dezembro de 1972:
151 0 da Independência e 84° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

José Flávio Pécora

DECRETO N9 71.537 -

DE

13

DE

DEZEMBRO DE 1972

Autoriza a contratação de empréstimo
em moeda estramçeira, para o fim
que menciona, e dá outras proVtdências.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
81, item IIl, da Constituição, e tendo
em vista o disposto nas Leis n'' 1.518,
de 24 de dezembro de 1951 e n? 4.457,
de 6 de novembro de 1964, e no Decreto-lei n- 1.095, de 20 de março de
1970, decreta:
Art. I'' Fica o Ministro da Fazenda
autorizado a contratar operação de
crédito externo, até o valor de
.
US$ 200.000.000 (duzentos mllhoes de
dólares) de principal, ou seu equivalente em outras moedas, com o Mitsubishi Bank Límited e outras instituições financeiras japonesas, destinada a financiar custos locais de projetos prioritários nos setores ferrovário, portuário e de stlagem intermediária, compreendidos no Programa
"Corredores de Exportação".
Art. 29 Na qualidade de gestor da
operação e agente da União, fica c
Banco Central do Brasil autorizada a
representá-la em todos OS atos relacionados com a execução do contrato
que vier a ser firmado nos termos
deste decreto, cabendo-lhe receber e
transmitir às entidades executoras dos
projetos os recursos provenientes da
operação de crédito contratada, bem
como encarregar-se do serviço da
correspondente dívida.
Art. 3 0 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 13 de dezembro de 1972;
1519 da Independência e 84 9 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

t'Qg6 f?rit'll1 l'éOQr0

DECRETO N? 71. 538 DEZEMBRO DE

DE 13 DE

1972

Retifica os Decretos nOs 51.807, de 19
de abril de 1963, e 55.280, de 22 de
dezembro de 1964, com as ouei açõec
posteriores, que aprovaram o Quadro de Pessoal do extinto Deportamenta dos Correios e reuuratos, e
dá outras prouutências,

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artdgo 81, item lU, da Constituição, e
tendo em vista o que consta do Processo n- 5.065. de 1971. do Departamento Administrativo do Pessoal Civil, decreta:
Art. 10 Ficam alteradas, na forma
do Anexo, as relações nominais que
acompanham os Decretos '1°S 51.907,
de 19 de abril de 1963, e 55.2130, de 22
de dezembro de 1964, que -corovaram
o Quadro de Pessoal do extinto Departamento dos Correios e 'I'elégrafos,
retificados pelos Decretos ri-s fi9. 611,
de 30 de novembro de 1966, 61.787, de
28 de novembro de 1967, 63.121, de 14
de outubro de 1968, 63.733, de 5 de
dezembro de 1968, e 66.233. de ~_8 de
fevereiro de 1970, para o fim de ~a
nar omissões e incorreções havidas
nos respectivos processamentos.
Parágrafo único. Em decorrência
do disposto. neste artigo ficam alterados os quantitativos das séries de
classes e classes singulares constantes
dos anexos aprovados pelos Decretos
mencionados.
Art. 20 Os efeitos financeiros decorrentes da aplicação deste Decreto
vigoram:
a) a partir de 10 de julho de 19GO,
para os servidores amparados pela Lei
n" 3.780, de 12 de julho de :960;
b) a partir de 15 de junho de 1962,
para os servidores beneficiados pelo
parágrafo único do artigo n. da Lei
n" 4.069, de 11 de junho de 1962;
c) a partir de 8 de fevereiro de 1963,
para os servidores beneficiados pela
Lei nv 4.203, de 7 de fevereiro de 1963;
d) a partir de 10 de junho de 1964.
em decorrência da aplicação do artigo
4" da Lei n- 4.345, de 26 de junho de
1964.

Art. 3p Este Decreto não homologa
situações que. em virtude de síndlcân~~~. OlJ inqtJ6~'W) {3.,o.mln!et~'qttvn! Vp::>
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nham a ser consideradas nulas, ilegais ou contrárias às normas admlnístrativas em vigor.
Art. 4" O órgão de pessoal da Empresa Brasileira de Correios efelégrafos apostálará os títulos dos servidores abrangidos por este Decreto, ou
expedirá ato declaratório ria respectiva situação funcional, com observância do disposto no artigo 99 da
Emenda Constitucional n- 1, de 17 de
outubro de 1969.
Art. 5" As despesas com a execução
deste Decreto correrão à conta dos recursos orçamentários próprios da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.
I
Art. 6° Este Decreto entrará em
vigor na (lata da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 13 de dezembro de -·972'
151" da Independência e ~W d~
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Hygino C. Corsetti

o anexo mencionado no art. 19 foi
publicado no D.a. de 14-12-72.
DECRETO

N." 71.539
DEZEMBRO DE

DE

13

DE

1972

Concede à Mineração Sebeui Ltda.
o direito de lavrar feldspato, caulim e quartzo no município
-ie
Monte Sião, Estado de Minas aerais.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artrgo 81, item III, da Constituição,
nos termos do Decreto-lei n.s 227, de
28 de fevereiro de 1967 (Código de
Mineração), alterado pelo Decreto-lei
n'' 318, de 14 de março de Hl67, decreta:
Art. L" Fica outorgada a Mineração Sebevl Ltda.. concessão para
lavrar feldspato, caulim e quartzo,
em terrenos de propriedade de Sebastião de Farta, Benedito Luiz Marinho, Victor Alves da Cunha, no
lugar denominado Bairro dos Ferreiras, distrito e município de Monte
Sião. Estado de Minas Gerais, numa
área d p quatro hectares noventa e
dois ares e oitenta e oito centtares
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(4,9288ha), delimitada por um políg-ono irregular, que tem um vértice
á, trezentos e vinte e um
metros
(321m), no turno verdadeiro de vinte
e três graus um minuto
sudeste
(23" 01' SE), do canto nordeste (N8)
da casa de Sebastião de Faria, e os
lados a partir desse vértice os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: quatro metros (ém) , norte
(N);
quinze metros
(l5m), oeste
(W); quatro metros
rém),
norte
(N); quinze metros (15m).
oeste
(W); quatro metros
(4m),
norte
(N); quinze metros (l5m),
oeste
(W); quatro metros (4m),
norte
(N) ; quínz., metros (Iõrm,
oeste
(W); quatro metros
(4m),
norte
(N);
quinze metros (Iõmj , oeste
(W);
quatro metros (érm , norte
(N);
quinze metros rismi, oeste
(W) ;
quatro metros (4m f, norte
t N) :
cinquenta e quatro
metros
(54m), (leste (W); cento e setenta e
dois metros (172m), norte (N); trinta metros (30m), este (E); cem metros (100m), norte (N); cento e setenta metros (170m), este (E); cento e dez metros (110m), sul (8); vinte
e seis metros (26m), oeste (W); cento e noventa
metros (l90m),
sul
(8); trinta metros (30m), oeste (w).
Esta concessão é outorgada mediante
as condições constan tes dos artigos
44, 47, e sua alínea, e 51, do Código
de Mineração, além de outras constantes do mesmo Código, não expressatrrento mencionadas neste Decreto.
Parágrafo único.
Esta concessão
fica sujeitas as estipulações do Regulamentc aprovado pelo Decreto número 5;.726, de 19 de fevereiro de
1963 e da Resolução n'' 3, de 30 de
abril de 1965, da Comissão Nacional
de Energt i Nuclear.
Art. 2." O concessionário fica obrigado a recolher aos cofres públicos
os tributos devidos à União, em cumprimento :lo disposto no Decreto-lei
n," 1. 038, de 21 de outubro de 1969,
Art. 3." S~ o concessionário não
cumprir qualquer das obrigações que
lhe incumoem, a concessão para lavrar será declarada caduca ou nula,
na. forma dos artigos 65 e 66, do OódrgO de l\ "Ineração .
Art. 4." As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para nns de lavra, na forma
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do artigo 59, do Código de Minera-

ção.
Art. 5.° A concessão de lavra terá
por título este Decreto que será
transcrito no livro C - Registro dos
Decretos de Lavra, do Departamento
Nacional da Produção Mineral do
Ministériv das Minas e Energia.

Art. 6.° Este Decreto entrará em
vigor na data de SUa publicação, revogadas as disposições em contrário.
(DNPM 657-64).

Brasília, 13 de dezembro de 1972;
151v da Independência e 849 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Benjamin Mário Baptista

DECRETO N9 71. 540 -

DE

13

DE

DEZEMBRO DE 1972

Altera dispositivo do
Decreto número 57.814, de 15 de fevereiro de
1966, modificado pelo Decreto número 70.239, de 6 de março de 1972,
que fixa a composição da Delegação
Brasileira na Comissão Mista Executora do Acordo Brasil-Estados
Unidos sobre Serviços Cartográficos,
define sua vinculação com órgáOs
do Governo Brasíteirc e dá outras
Providências.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
81, item lII, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 O item V, da alínea b, do
artigo 1.0, do Decreto n." 57.814, de 15
de fevereiro de 1966, modificado pelo
Decreto n. ° 70.239, de 6 de março de
1972, passa a vigorar com a seguinte
redação:
"V - Pelo Ministério da Aeronáutica, como representante da Diretoria
de Eletrônica e Proteção ao Vôo;"
Art. 2.° Este Decreto entrará em
vigor na data de Sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 13 d-e dezembro de 1972;
151.° da Independência e 84.° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Atialberto de Barros Nunes
Orlando Geisel
J. Araripe Macêdo

DECRETO N.« 71.541 - DE 14
DEZEMBRO DE 1972

DE

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

O Presidente da República, usando
da at.rlbuição que lhe confere o artigo
81, item lII, da Constituição e tendo
em vista o disposto no § 2.° do artigo
1.0 da Lei n.s 5.451, de 12 de junho
de 1968, decreta:
Art. 1.° Para reconstituição dos
salários reais médios dos últimos 24
(vinte e quatro) meses, conforme estabelecido no § 2.°. do artigo 1.0 da
Lei n.s 5.451, de 12 de junho de 1968,
serã(l utilizados os seguintes coeficíentes, aplicáveis aos salários dos
meses correspondentes, para os acordos coletivos de trabalho ou decisões
da Justiça do Trabalho, cuja vigência
termine no mês de dezembro de 1972.
Mês

Coeficiente

Dezembro de 1970
Janeiro de 1971
Fevereiro de 1971
Março de 1971
Abril de 1971
Maio de '1971
Junho de 1971
Julho de 1971
Agosto de 1971
Setembro de 1971
Outubro de 1971
Novembro de 1971
Dezembro de 1971
Janeiro de 1972
Fevereiro de 1972
Março de 1972 . . . . . . . . . . . .
Abril de 1972
Maio de 1972
Junho de 1972
-Iulho de 1972
Agosto de 1972
Setembro de 1972
Outubro de 1972
Novembro de 1972

1,41
1,40
1,37
1,35
1,33
1,32
1,30
1,27
1,24
1,23
1,21
1,20
1,18
1,17
1,14
1,12
1,10
1,09
1,08
1,07
1,06
1,04
1,02
1,01

Parágrafo único.
O salário real
médio a ser reconstituído será a média
aritmética dos valores obtidos pela
aplicação dos coeficientes acima aos
salários dos meses correspondentes.
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Art. 2.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 14 de dezembro de 1972~
151.0 da Independência e 84.° da.
República.

l\tLJ

36.678-70);

EMÍLIO G. MÉDICI

Fundação Pestalozzí do Pará, (,"()Tr1
sede em Belém, Estado do Pará (Processo MJ - 51.249~70);
Hospital e Maternidade Aliete MartlI1S, com sede em
Vítoría-Mearím,
Estado ao Maranhão (Processo MJ

Júlio Barata

-

DECRETO NQ 71.542 - DE 14 DE
DEZEMBRO DE 1972
Declara de utilidade pública as instituições que menciona

O Presidente da República, no uso
da atribuição que lhe confere o artigo 81 item lU, da Constituição, decreta:
1.:..I.'I.<_i
Art. 19. São declaradas de utilidade pública nos termos do artigo 19,
da Lei nv 91, de 28 de agosto de 1935',
combinado com o artigo 1.0 do Regulamento aprovado pelo Decreto nc
50.517, de 2 de maio de 1961 as seguintes instituições:
Associação de Amparo ao Menor de
Londrina - AAMEL, com sede em
Londrina, Estado do Paraná (Processo MJ - 31. 719-70) ;
Associação de Educação e Obras
Sociais, com sede no Rio de Janeiro,
Estado da Guanabara (Processo nc
MJ -

18.130-71);

Associação Cristã Feminina de São
Paulo, com sede em São Paulo, Estado de São Paulo (Processo MJ
5·7.977-72) ;

Associação das Irmãs Missionárias

Combomanas do Brasil, com sede em

Vitória, Estado do Espírítc Santo
(Processo MJ - 15.770-72);
Casa dos Pobres, com sede em VItória de Santo Antão, Estado de Pernambuco (Processo MJ - 20.639-71);
"CASMOÇU" - Centro de Ação
Social de Moji Guaçu, com sede em
Moji Guaçu, Estado de São
Paulo
(Processo MJ - 07.797-71);
Casa da Sagrada Família, com sede em Campos do .Iordâo, Estado de
São Paulo (Processo MJ - 34.405 de
1970) ;

Congregação das Irmãs Carmelítas
Missionárias de Santa Tereza do Menino Jesus, com sede em Paracatu,
Estado de Minas Gerais (Processo MJ
-

Estado de São Paulo (Pl oceso
-

53.551-71);

Federação Israelita do Estado de
São Paulo, com sede em São Paulo,

36.323-70);

Hospital e Maternidade Nossa Senhora D'Ajuda, com sede em Caçapava, Estado de Sàc Paulo (Processo MJ - 55."i97~71);
Instituto Feminino Nossa Senhora
de Nazare, com sede em Naaare, Estado da Bahia (Processo MJ ..
39.734-70) ;

Lar dos Velhos de Cajuru, com sede
em Cajutu, Estado de Sào Paulo (Processo MJ - 54.{)50"';72) ;
Santa, Casa de Misericórdia de São
Caetano da Vargem Grande - Hospital Sao Caetano, com sede em Brasópolis, Estado de Minas Gerais (Processo MJ - 61.193-69);
Sociedade Espirita Benedito H.OSl',
de Jesus, com sede em Ribeirão Preto, Estado de Sào Paulo (Processo
MJ -

08.025-71);

Sociedade de São Vicente de Paulo,
com sede em Tabuleiro, Estado de MInas Gerais (Processo MJ - 18.493
de 1971);

Sociedade Amparo aos Praíanos do
Estado de São Paulo (Processo MJ -

Guarujá, COm sede em Guarujá,
09.329-72) ;

Sociedade de Assistência ao Menor
Abandonado, com sede em .raooatêo,
Estado de Pernambuco (Processo MJ
-

03.169-72).

Art. 29. E' declarada de utilidade
pública. nos termos do artigo 2 9 "in
fine", da Lei nc 91, de 28 de agosto
de 1935, combinado com o artigo 19
"in fine", do Regulamento aprovado
pelo Decreto nv 50.517, de 2 de mato
de 1961, a seguinte instituição:
Sociedade Educação e Ensino "São
Pedro", com sede em Encantado, Estado do Rio Grande do Sul (Precesso MJ - 54.812-72);
Art. 3.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 14 de dezembro de 1972;
1519 da Independência e 849 da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Alfredo Buzaid

Anos
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DECRETO NQ 71.543 - DE 14
DEZEMBRO DE 1972

DO PODER EXECUTIVO
DE

Cancela autorização para funcionamento no Brasil da Phoenix As.surance Company Limited.

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

creta:
Art. 19. Fic~, cancelada a autor!..
zação para. funcionamento no Brasil,
e a. respectiva Carta-Patente concedidas à Phoenlx Assurance Company
Limited, com sede em Londres, Inglaterra, a partir da data da publica..
çao, no Diário oticuü da União da
certidão de arquivamento, no 6rO'âo
de Registro do Comércio, dos atos ~'e

Iatdvos
Incorporação do patrimônio
líquido de sua Representação no Braà

sil à Phoenix Brasileira Companhia

de Seguros Gerais, sua sucessora em
todos 00 direitos e obrigações.
Art. 29. Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 14 de dezembro de 1972;
1519 da Independência e R49 da.
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Marcus Vinicius Pra'íni de Morae3

DECRETO N9 71.544 -

DE 14 DE

DEZEMBRO DE 1972

Cancela autorização para funcionamento no Brasil da "A Suissa"
S. A. de Seguros Gerais.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, decreta:
Art. 19. Fica cancelada a autorização para funcionamento no Brasil,
e a respectiva Carta-Patente, concedidas à "A Suissa" - S. A. de Seguros Gerais, com sede em Zurique,
Suíça, a partir da data da publicação,
no Diário c nctoi da União, da certidão de arquivamento, no órgão de
Registro do Comércio, dos atos relativos à íncorporaçâo do património
liquido de sua Representação no Brasil à Santa Cruz - Companhia de
Seguros Gerais, sua sucessora em to~
dos os direitos e obrigações.
Art. 29. Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 14 de dezembro de 1972;
151 Q da Independência e 849 da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Marcus Vinicius Prctini de Moraes

DECRETO N9 71.545 - DE 15 DE DEZEMBRO DE 1972
Aprova as Tabelas de Etapas, de Complementos da Ração Comum e Quanutativo das Rações Operacionais das Forças Armadas, para o primeiro
semestre de 1973, e dá outras providencias.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe COnfere o
arttgo 81, item IH, da Constituição decreta:
Art. 19 Ficam aprovadas as anexas Tabelas de Etapas e de Complementes da Ração Comum e Quantitativo das Rações Operacionais das
Forças Armadas, organizadas de conformidade com o que preceitua o
artigo 90 da Lei nc 5.787, de 27 de julho de 1972 (Lei de Remuneração dos
Militares) .
Art. 29 Na execução das referidas Tabelas, obedecer-se-âo, na Marinha,
no Exército, na Aeronáutica e no Estado-Maior das Forças Armadas, as
Instruções aprovadas pelo artigo 2Q do Decreto nv 65.872, de 15 de dezembro
de 1969.

Art. 39 O presente Decreto terá vigência a partir de 19 de janeiro
de 1973, revogadas as disposições em contrário.
Brasilta, 15 de dezembro de 1972; 1511? da Independência e 849 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Adalberto de Barros Nunes
Orlando Geisel
J. Araripe Macedo
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P R _ ESTAOO-MAIQR DAS FORÇAS ARMADAS
COMISSÃO DE ALIMENTAÇÃO DAS FORÇAS ARMADAS'

na.

'

1

.

~##///////,ij////////////////,~////.
TABELA DE ETAPAS DAS FORÇAS ARMADAS PARA CUSTEIO
DA RAr.ÃO COMUM PARA o I!! SEMES'T'RE T1F:
10'7':1:

'//////// // ////////////////////////////,
FIXA
VARIÂVEL
QUANTl QUANTl REFOR- QUANTl
TATIVO TATIVO
DE TATIVO
DE SUB DE RA!! RANCHO DE RA!!
SIST€ eHO
cno ~
eIA
JORADO

co

ou

REGIÃO, ZONA,
ÂREA
LOCALIDADE

Ia
31/4

01

PARÁ e TERRITÓRIO DO
AMAPÂ

02

MARAIDIÃO, PIAUí e CEARÂ

03

RG NORTE, PARAíBA. PFRNBMBOCOt AlAGOAS e TERRI
TRIO D F NORONHA
-

04
05

b'

d'

'o'

ah

a 2

-

ETAPA COllUM
REFOR_ Tll'O TIP01 TTI<

co

DE

II

RANCHO
MAJOR,O,

e

I

III

IV

a+b

.Di

a...

DO
I e'

h.h

4,71

1,57

2,36

3,53

3.54

1,18

1,77

2,66 4,72

3,63

1',21

1.82

"2,73 4,~4 5,45 6,36

SERGIPE:, B~HIA e ABROLHO

3.57

1,19

1,79

2,68

-4,76

5~36

6,25

ESPIRITO SANTO RIO f1~IJ
JANEIRO, GUANABARA e TR

3,36

1,12

1,68

2,52

4,48

5,94

5,88

06

SÃo PAULO

3,42

1,14

1,71

2,57

4,56, 5,13

5,99

07

PARANÁ e SANTA CATARnlA

3,75

1,25

1,88

2,81

5,00

5,63

6,56

08

RIO GRANDE DO SUL

~,21

1,07

1,61

2,41

4,28

4,82

5,62

09

MINAS GERAIS (Exceto Tri
an u10 Mineir~'
-

'3,36

1,12

1,68

2,52

4,48

5,04

5,88

DADE

6,28 7,07 8,24
5.31

6,20

10

MATO GROSSO

3,09

'1,03

1,55

2,32

4,12

4,64

5.41

11

DISTRITO' FEDERAL, GOIÁS
e TRIÂNGULO MINEIRO

3,18

1,06

1,59

2,39

4,24 4,77,

5,57

12

AMAZONAS. ACRE r TERRIT6'RIOS ,DE RONDONiMRORATMA

4,80

1,60

2,40

3,60

6,40

7,20

8,40

r

~g//////////////

__'_.,,_._ .

'

~ NAVIOS EM VIAGEM NO "";"ANGEIRO - PARA PAGAMENTO EM DOtAR,
OuantLtaedvo de Subsistencia
Quantitativo de Rancho

us.s 2.04
uSS 0.68

Reforco de Rancho Maiorado

US! 1.53

I_"~o"
.

."

'

Co

,"

~tan: .. Comum Ti

H

,H'

'N

-j///////////////#//////#~/#.4

uss r.oa

me".""

.. US$ :1.<:;7

'/"////.0
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P R - ESTADO-MAIOR DAS FORÇAS ARMADAS
COMISSÃO DE ALIMENTAÇÃO IM.S FORÇAS ARMADAS

1.1 EXtRcITO
AERONÂUTICA
1.2 _
MARINHA
EXtRCITO
_
AERONÂUTICA
1.3 _
MARlNHA
...
_
...
sxacrro
AERONÂUTICA
MARINHA •

I
.

'FIa. 1,

Escola Naval
Colégio Naval
Academia Militar das Agulhas Negras
Escola Preparatória de Cadetes
Academia da Força Aérea

Centro de Forma'ião de Pilotos Militares
Escola Pre al' toria de Cadetes do Ar
.
Escol;ç de Marinha Mercante
Escol~ de Aprendizes Marinheiros
Centro de Esportes da Marinha
Centro de Recrutas do Corpo de Fuzileiros Navais
Centro de InstI'Uzâo Almirante Wan,eenkolk
Centro de Operaçoes na Selva e Açocs de Comando
Escola de Educação Flsica

Escola de Instrução Especializada
Escola de Material Bélico
Instituto MUitu de Engenharia
Centro Técnico Aeroespacial

1~

1,16"

Centro de Instrução c Adestramento Aéro-Naval
Centro de Instrução Almirante Marques Leão
Centro de Instrução do CorpO de Fuzileiros N~vais
Escola de Guerra Naval
Escola de Artlfices
Escola de Especialização para Oficiais
Curso de .áper-fedçoamerrro para Oficiais
Escola de Aper-fedçoaeent'o de Oficiais
Escola de COl'lllUlicaçÕes
Escola de Sargentos das Armas
Escola de Equi taçíio
Escola de Veterinária
Escola de Artilharia de Costa e Antiaérea
Escola de Comando e Estado-Maior do Exérc.itG
Centro de Estudo de Peasoa L
ESCola de Oficiais Especialistas e de Inf. Guardas
ESCola de Especialistas de Aeronáutica
Escola de Comando e Estado-Maior da. Aeronáutica
Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais- da Aeronáutica
Curso de Formação do Pilotos de J3oçlbardeio que'_JWlciona
no 1']./5']. G Av (Soacnte para alunos)
-',
_ Curso de Formação de Pilotos de Caça que íuneiona"no
12/42 G Av (Somonto para alWlos)

E M F A

MARINHA

_ Escola Superior de Guerra

1,06

1.4 - Escola de Formação de Oficiais da Reserva.

EXtRCITO

- ESCola de Formaçao de Beservãetue Navais
- Colégios Militares
- Centros e Núcleos de Preparação de Oficiais da Reserva

AERONÂUTIC

.. Centro de Preparação de Oficinis da Reserva da Aeronáutica

0,94

Alros

R
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ORGANtZA
1\ E S
TABELA OOS CO!JlPLEMENTOS

MILITARES
CONTINUAÇ;(O
FI. 2

MARINHA

sxsrorro

mENTES

AEROliA:~TIC

SOB

REGIME-

HOSPITALAR

387

~
1,03

E M F

ESPECIAL
horas)
MARINHA E 3.1 - Lanche de bordo em aeronave mais de
Lanche de bordo em aeronave d.
a 6 horas
AERONÂUTIC 3.2
i ,.,
Posto
O,
'~ha d a Trindade
3.4 - Navios Rebocadores de alto mar c Corveta (quando em viaMARIllHA
gem esped.fica de socorro ou em estado de )rc;mto)
=: ~~que~, P~;rulJ:as ~,Varredores (em viagem

3 -

.

MARINHA

E

rxsrcrro
MARINHA

MARUlHA.

rxsrcrro

AEROM'AUTI

3.5 - Unidades denominadas de Fronteiras, postos de Fronteiras,
Guarni~ões de Fernando de Noronha e Abrolhos
- Batalha0 de Engenharia de Construção operando nas mas
dos Estados das Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste
- Navios hidi-ográficos e faroleiros (em viagem, quando em
efetivo serviço da especialidade)
- Pessoal embarcado, quando em viagem, prontidão ou reparo
rcc-a de sede
- Pessoal envolvido diretamente. em operações aéreas em na-.
vias aerÓdromos (nos dias em que houver operações)
3.6 _ Pessoal de quarto à noite em viagem
- Tripulação das embarcaçõcs de desembarque de viaturas de
pessoal (quando em missões de transporte ou de inspeção
a portos ribeirinhos)
- Tripulação de Lanchas dos navios hidrográficos (quando em
fainas de levantamento, afastados dos návios sem possibi_
lidade de utilização das refeiçõcs principais)
_ Escafandristas e homens.-rãs
- Paraquedistas
- Polícia da Marinha
- Organizaçõcs cOm encar'gos de Unidades Escola
- Policia do Exército
- 1~ Batalhão de Guardas
_ 21! Batalhão de Guardas
- lI! Regimento de Cavalaria de Guardas:
- 32 Regimento de Cavalaria de Guardas
- Batalhão da Guarda Presidencial
- Companhia Especial de Transporte (CET)
_ Organizaçõcs Componentes da Brigada Aeroterrestre
- li! Companhia Especial de Transporte
- Poltcia da Aeronáutica (Subunidade)
- Equipe de Paraquedistas do Serviço de Busca e Salvamento
(PAMSAR )
REGIONAL
4.1.1 - Deposito de Subsistencia supridores
4.1.2 - Diretoria de Intendência da .Marinha
4.2.1 _ Organizações Militares
0,17
4.2.2 - Estabelecimentos de Subsistência
0,24
4.2.3 - Diretoria de Subsistência
2.l!
4.3.1 - Organizaçõcs Militares (F. Manut. Rancho)
0,44
4.3.2 - Subdiretoria de Subsistência
0,68

-

MARINHA

sxsrcrro
AERoNADnc

B

MARINHA,

sxãrcrro

E

AERONÂUTICA

-

~

11,25

5

>.",

1,22

0,56
1,12

1,121,12

0,15
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DECRETO

N~'

n. 546

-

DE

15

DE DEZEMBRO DE

1972

tceunca o Decreto nÇl 71.463 de 1\1 de dezembro de 1972, que abre ao Ministério dos Transportes, em ta'DO? da Secretaria-Geral - Entidades SúpertJisirmaftas, o crédito suplementar de Cr$ 55.000.000,00.

O Presidente da República, usando uas atribuições que lhe confere o
artigo 81, item III, da Constituição. cíecreta.:
Art. to - Fica retificado, na forma abaixo, o artigo 19 do Decreto nc
'71.463, de 19 de dezembro de 1972. que abre ao Ministério dos Transportes,

em favor da Secretaria-Geral - Entidades Supervisionadas, o crédito suplementar de crs 55.{)OO.OOO,OO rcinquenta e cinco milhões de cruzeiros).
Onde se lê:
,2703 1€04.1001 ~. 3. 7.1

-

03 -

Projetos a Cargo do Departamento Nacional
de Estradas de. Rodagem

Entidades Federais
Vinculações Tributárias

55.000.000

Leia-se:
.2702.1604.1001 4.3.7.1 04 -

Projetos a Cargo do Departamento Nacional
de Estradas de Rodagem
Entidades Federais
Outras Ccntríbuíções ,.....................

55.000.000

Art. 2 9 - Este Decreto entrará em VIgor na data de sua publicação, rewogadas as dísposíçôea em contrário.
Brasília, em 15 de dezembro de 1972; 1519 da Independência e 849 da
República
EMÍLIO G. MÉDICI

José FULvio Pécora
Mario David Andreazza
Jn{j,o Paulo dos Reis veuoso

DECRETO N9 71.547 -

DE

15

1972

DE nZZElVIBRO DE

Abre ao, Mimstério dos Transportes, em tacor da Secretaria-Geral - Bniiaades superoísvmaaas, o crédito suplementar de Cr$ 5.277.000,00. para
retorço de dotações consignadas no vigente Orçamento.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item rrr, da consututcãc e da autorização contida no artigo 69 da
Lei nv 5.754 de 3 de dezembro de 1971, decreta.
Art, tv Fica aberto ao Ministério dos Transportes, em favor da Secretaria-Geral - Entidades Supervisíonauas, ú crédito suplementar de
.
crs 5.277 000,00 (cmcc milhões, duzentos e setenta e sete mil cruzeiros), para
reforço de dotações orçamentanas consignadas ao subanexo 27.00, a saber:

c-s
27.00 27.03 -

1,00

MINI8TJi'RIO DOS -rRAl'l8PORTES

Secretaria-Geral -

Entínades

Supervísíonadae

Atividades a Cargo do Departamento Nacional de Portos e Vias Navegáveis
3.2.7.2 - Entidades Federam
01 - Pessoal _
.
07 - Contribuição de Previdência Social
.

2703.1608.2013 -

Total

.

4.297.000
980.01lO

5.277.000

Arros DO PODER EXECUTIVO
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Art. 29 Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão de
anulação parcial de dotacâo orçamentária consignada no vigente Orçamento
ao suuanexc 28.00, a saber:
28.00 28.02 -

Atividade 3.2.6.0 -

E~'CARGOS

Cr$ 1,00

GER.AIS DA UNIAO

Recursos sob Supervisão do Ministério do
Piancjamento e Coordenação Geral
2802.1800.2003

Reserva de Contingência

.

5.277.000

Art. 39 O presente crédito. no programa de trabalho do Departamento
Nacional de Portos e víes Navegáveis obedecerá à seguinte programação:

Cr$ 1,00

Suplementando

67.05.1608.2002 -

Coordenação e Execução dos Serviços de
Portos e Vias Navegáveis
.

5.277.000

Art. 49 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
.arasüta, em 15 de dezembro de 1972; 151 ÇI da Independência e 849 da.
República
EMíLIO G. MEDICi

Jose Flávio Pécorc
Mtuv, David Anareazí'ta
rcao Paulo dos Reis velloso

DECRETO N9 71.546 -

DE

15 DE DEZEMBRO DE 1972

Retifica o Decreto n~ 71.501, de 5 ele d.ezembro de 1972, que abre ao Ministél'iQ das Mina~ e Energia em JfJ,XOr da, Secretaria-Geral Entidades Supervisionadas, o credit.o suptemenun de Cr$ 5.436.000,00.

o Presidente da República. usando das atribuições que lhe confere o artígo 81, item lII, da Constituição, decreta:
Art. 19 Fica retificado, na forma anaixo o artigo segundo do Decreto n~
71. 501, de 5 de dezembro de 1972, qUe abre ao Minístérío das Minas e Energia,
em favor da Secretaria-Geral - Entddauee, Supervisionadas, o crédito suplementar de crs 5.436. OO(},OO (cinco milhões, quatrocentos e trinta e seis mil
cruzeiros) .
Onde se lê:
Projeto - 2203.04;)~.1009
4.3.4.0 - Auxílios para Equipamentos e Instalações ..
623.300
4.3.5.0 - Auxilias para Material Permanente
.
41.000
4.3.4.0 - Auxilios para Equipamentos e Instalações
90.000
Leia-se:
Projeto - 2203.0402.1009
4.3.4.0 - Auxutos para Equipamentos e Instalações ..
623.300
4.3 5.0 - Auxilias pata Material Permanente
.
41.000
Atividade - 2203.0402.2008
4.3.4.0 - Auxílios para Equipamentos e Instalações.
90.000
Art. 2 9 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revoandas as disposições em contréno.
Brasília. em 15 de dezembro de 1972: 1519 da Independência. e 849 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Jose FULVio Pecara
Benjamim Mário Baptista
JOÕJJ Paulo àOs Rets Velloso
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DECRETe N° 7L 543 -

DE

15

DE DEZEMBRO DE

1972

Abre ao Ministério dos Transportes, em favor de diversas unidades Orçamentária-s. o crédito s'I.Iple1rtentar nu valor de Cr$ 1. 532.000,00, pata retorço
de dotações con~ig7iadas no mçetite Orçamento.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constdtuiçâc. e da autorização contida no artigo 6° da
Lei )1" 5.754 de 3 de dezembro dr- 1971, decreta:
Art. 1° Fica aberto ao Mímsrcric dos 'I'ranspotes, em favor do Gabinete
do Ministro, Secretaria-Geral, Inspetoria-Geral de Finanças, Dívísâo de Segurança e Informações, Departarr.ento de Administração e Grupo -tc Estudos para Integração da Polttk.a de Transportes, o crédito suplementar de
CrS 1.532.000,00 (um milhão, quínhentcs e trinta e dois mil cruzeiros), para
reforço de dotações orçamentárias consignadas ao subanexo 27.00, a saber:
27.00 __
27.01 2701.0104.2001 -3.1. 1.1 01 2701..)10,1.2002o

3.1.1.1
01
27.02
2702.0108.20U3
3.1.1.1
01
3.1.3.2
4.1.4.0
27.04
2704.0107.-2014
3.1.1.1
01
~7 .05
2105.0S09.20j5

~

--,
-.
-

:Cr$ r.oo

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Gabinete do Ministro

Assessoria Mrmstertal
Pessoal Civil
vencimentos e Vantagens Fixas
'
Cocrdenaçào da Politica de Transportes pelo
Conselho Nacional de Transportes
Pessoal Civil
vencimentos e Vantagens Fixas
.
Secretaria-Geral
Coordenação de Planejamento Setorial
Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas
.
Outros Serviços de Terceiros
.
Material
Permanente
.
Inspetoría-Geral de Finanças
Coordenação c Controle Financeiro
Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas
.
Divisão de Segurança e Informações
Assessoria Relacionada à Segurança Nacio-

112.000

8.000

300.00U
100.0UO
90.000

100.0uO

nal
3.1.1.1 01 -

Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas
.
Departamento de Admiinstração
Coordenação dos Serviços Administrativos
3.1.1.1 -- Pessoal Civil
01- Vencimentos e Vantagens Fixas
.
3.1.2.0 - Material de Consumo
.
:3.1.:3.2 - Outros Servlçcs de Terceiros
.
27.08 - Grupo de Estudos para Integração da Política de I'ransportes
2708.1601.202::l - Coordenação e Supervisão Geral
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 ~- Vencimentos e Vantagens Fixas
.

50.000

2'7.06 :.','/06.01:]1.,2016 -

U2 -

3.1.2 ú
3.1.3.2
3,1.4.0
4.1.3.0
4.1.4.0

Despesas

Varíàveís .••••.•.•.•...•.••.•..••

Material de Consumo
- Outros Serviços de Terceiros
- Encargos
Diversos
- Equipamentcs e Instalações
- Material Permanente
-

Tetal

~

150.000
90.000
70.000

39.400
244.700

.
.
.
.
.

19,900
73.000
30.000
25.000
30.000

.

1..532.000

Afros DO PODER ExECUTIVO
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Art. 2" O::; recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão
cte anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigente Orçamento ao subanexo 27.00, a saber:
C'$ 1,00
27. 00 ~ MINISTÉRIO I >0S TRANSPORTES
27.02 -" Secrctaría-Geraí
Atívidade --'" ).0108.2003
3.1.3.1 - Remuneraçao de Serviços Pessoais
910.000
27.0'3 - - Departamento dê Administração
Atividade -- 2706.0101.2015
3.1.3.1 - Remuneração de Serviços pessoais
27.08 - Grupo de Estudos para Integração da Política de Transportes
Projeto - 2708.1602.1016
3.1.1.1 - Pessoal Civil
Vi.\< táveís
.
02 - Despesas
3.1.3.2 - Outros servíccs de Terceiros
.

160.000

284.100
177.900

Total.
1 . 532.000
Art. 39 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publlcaçâo, revcgadas as disposições em contrário.
Brasília, em 15 de dezembro de 1972; 1510 da Independência 2 840 da
República.
EMÍi 10 G. -MÉDItI

José FUtvio Pécora
Mário David Andreazza
J oêo Paulo dos Reis Velloso

DECRETO NQ 71.550 - DE 15 DE DEZEMBRO DE 1972
Aflte aos Ministérios do Píameíamentc e Coordenação Geral e Fazenda, o crédito suplementar de :;r$ 45.?2~.500,00, para reforço de dotações con3igna~

aas no vtgente Orçamento.

o

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

81, Item m, da Constituição e da. autorizaçã-o contida no artigo 69 da Lei
ne ;:;.';51, de 3 de dezembro de lP71, combinado com o artigo ~o da Lei núme:::05 8J.b, de 6 de novembro de Hr,~. decreta:
AJ·L. 1Q Fica aberto aos Mmístérios do Planejamento e Coordenação Geral e Fazenda, o crédito suplementar no valor de Cr$ 45.222.fiOO,OO (quarenta
e cinco milhões, duzentos e vinte e dois mil e quinhentos cruzeiros) , para. retorço de dotações orçamentánas consignadas aos subanexos 23.00 e 28.00,
a saber:

>3.00 -

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO
COORDENAÇAo GERAL

crs

1,00

E

Secretaria GE'!·a.1 - Entidades Supervisionadas
·!-.::G3.0102.2009 - Atividades a Cargo da Fundação Instituto
Brasileiro doe GEografia e Estatística
3.2.7.5 - Fundações Ir.s.tituídas pelo Poder Público
01 - Pessoal . .
.
02 - Serviços de Terceiros Remuneração .re
Serviços Pessoais
,
03 - Outros Custeios
.
04 - Inativos . .
.
.
06 -Salário Famtce
23.03 -

33 3"9.200
74.600
3.200.000
1. 4~2. 500
1.349.600
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2203.0906.2011 ~. 2.7.5

01 28.00 28.01 -

DO

PODER EXECUTIVO

Atividade a. Cargo da

Fundação

Instituto

Brasileiro -le Geografia e Estatística
Fundações Instituídas pelo Poder Público

Pessoal . . . .
.
ENCARGOS GERAIS DA UNIÃO
Recursos sob Supervisão do Ministério (Ia

276.6[10

Fazenda
2801.0107.1002 -

Modernização e Aumento de Produtividade

4. 1.2. O -

do Sistema de Fiscalização e Arrecadação
Serviços em Reigme de Programação Espe··
cial
.

4.500.000

2801.1800.2011 4.3.2.0 -

Reserva para Diferença de Câmbio
Diferença de Câmbio .....................•

1.000.000
45.222.500

Total . .

Art. 29 0$ recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão de
anulação parcial de dotações o-çamentárías consignadas no vigente Orçamento aos subanexos 17.00, 23.00 e 28.00. a saber:

Cr$

17.00 -

17.20 --..,... Serviço do Patrimônio da União
Atividade -- 1720.0107."031
3.1. 3.2 - Outros Serviços de Terceiros
23.00 -

MINISTÉRIO DO
PLANEJAMENTO
COORDENAÇAO GERAL

23.03 -

Secretaria Geral das

Atividade 3.2.7.5 07 -

.

490.0UO

E

Entidades Supervísíona.

2303.0102.2009

Fundações Instituídas pelo Poder Público
Contribuições de Previdência Social

.
Atividade - 2303.0906.2011
3.2.7.5 - Fundações Jnetituídas pelo Poder Público
02 - Serviços de Terceiros
Remuneração . tI':"
Serviços Pessoais
.
07 - Contribuições de Previdência Social
.
28.UO -- ENCARGOS GERAIS DA UNIAO
28.02 - Recursos soa Supervisão do Ministério

20::;.400
65.400

do

Planejamento c Coordenação Geral
Atlvldade 3.2.6. O -

1.00

MINISTÉRIO DA FAZENDA

2802.1300.2003

Reserva de Contingência

.

37.135."'00

Total . .
45. ',222.500
Art. 3Q O presente Decreto, no Orçamento próprio do tnstrruto Brasileiro
de Geografia e Estatística acarretará as seguintes alterações:
a) Suplementação

63.00 -

MINISTÉR,o DO PLANEJAMENTO
~
COORDENAÇAO GERAL ENTIDADIDS
SUPERSIVIONADAS

63.03 - rnstttutc Brastleíro de Geografia e Estatística
6303.0102.2001 - Administração Central.....................
63.0S.0102.20(}2 - Levantamentos Geodésicos.
Cartográficos,
e303.0102.2003 -

Geográficos E: sua Divulgação............
Levantamentos Estatísticos, Censitários p
sua Divulgação .......................•.. ,

crs

1,00

5.433.600
9.296.000
24.'716.300

A-ros
<;303.0900.2006 -

63.00 -
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Formação de Técnicos pela Escola
de Ciências Estatisticas
i» Cancelamento

Nacional
.

MINIIS'rnRIO DO
PLANEJAMENTO E
COORDENAÇAO GERAL ENTIDADES

276.600

crs

1,00

SUPERVISIONADAS
63.03 Atividade -

Instãtuto Braislerio de Geografia e Estatística
6303.0102.2002 . .
6303.0102.2003 . .

1.157.700

Atividade 6.1'70.300
Atividade - 6303.09'06.200-5 . .
268.800
Art. 49 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publlcaçâo, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 15 de dezembro de 1972; 151Q da Independência e 849 da
República.
EM:ÍLIO G. MÉDICI

JOsé Flávio Pécora
João Paulo dos Reís velloso

DECRETO N9 71.551 - DE 15 DE DEZEMBRO DE 1972
Abre ao Ministério do Planejamento e cooraenaçõo Geral - Entidades
Supervisionadas, o crédito suplementar de Cr$ 2.405.000,00, para reforço
de dotação consignada no vigente Orçamento.

O Presidente da República. usando da atribuição que lhe confere o artigo 81. item In, da Constituição, e da autorização contida !~C artigo 69 da
Lei nv 5.754 de 3 de dezembro de 1971. decreta:
Art 19 Fica aberto M Ministério do Planejamento e Coordenação Geral
- Entidades Supervisionadas, em favor do Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística, o crédito suplementar no valor de Cr$ 2.405.000,00 (dois milhões, quatrocentos e cinco mil cruzeíros) , para reforço de dotação orçamentária consignada no vigente Orçamento ao Anexo UI. a saber:
crs
63.00 -

1,00

MINIS'rnRIO DO
PLANEJAMENTO E
COORDENAÇAc GERAL ENTIDADE>
SUPERVISIONADAS

63.03 -

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
Administração Central
2.405.000
Art. 2? Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão de
anulação parcial de dotação orçamentária consignada no vigente Orçamento ao Anexo IIl, a saber:

6303.0102.2001. -

63.00 -

63.03 Atividade -

MINIS'rnRIO DO PLANEJAMENTO
E
COORDENAÇAo GERAL ENTIDADES

SUPERVISIONADAS
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
6303.0102.2003 .•..•• ,

, •.•........

2.405.000

Art. 39 Este Decreto entrará em vigor ne data de sua uubucaçâo., revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 15 de dezembro de 1972; :519 da Jndependêncra e 849 da
República.
EMíLIo G. MÉDlOI
José Flávio Pécora
João Paulo dos Reis Venoso
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DECRETO N° 71. 552

~ DE

15

DE DEZEMBRO DE

1972

Anre à Câmara dos Denuuulos c crédito suplementa:r de Cr$ 8.850.000,00
para retorço de dotações consunuuias no vigente Orçamento.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, Iter- IH, da Constrtuíção, e da autorização contida no art.tgo 6° da
Lei nv 5.754 de :; de dezembro de 1971, combinado com o artigo To> da Lei
n- 5.818, de 6 de novembro de 1972, decreta;

Art. 1" Fica aberto à Câmara dos Deputados o crédito suplementar 1"0
valor de Ora IL850.000,00 (oito rmlhões,oitocentos e cínquenta tnil cruzei-

ros), para reforço de dotações crcamentárías consignadas ao suba.nexo ....
01.00, a saber:

crs

01.00 ~- CÂMARA DOS DEPUTADOS
0100. OH)5 .1001 - Obras Complementares no Prédio da Câmara
4.1.1.0 -- Obras I-'úüliciJ,s .....••••...••.•.•.•.......•

0100.0105.2001 3.1.1.1 02 3.1.2.0 S.1. 5. O 3.2.3.3 _.
3.2.5.0 -

Atividades Legislativas da Câmara
Pessoal Civil
Despesas
variáveis
Matern I ele Consume
Despesas de Exercícios Anteriores
Salário-Família
Contr-ibuições de Previdência SociaL

.

.
.
.
.

Total.

1,00

4.500.000

3.700.000
300.000
150.000
100.000
100. :)00

S.850.000

Art. 2<> Os recursos uecessárros à execução deste Decreto decorrerão de
anulação parchu de dotações crcamentárías consignadas no vigente orçamento aos subanexcs 17.00 e 28.00, a saber;

ors
17.00 17.20 -

Atividade 3.1.1.1 -

1,00

MINI8Tl!:Rlü D1\ FAZENDA
Serviço do Patrrmônío da Uniâo
1720.0107.2033
Pessoal Civil

.

3.UOO.OUO

3.2.ti. O -- Contribulçôee de Previdência Socíal ,
.
28.00 - ENCARGOS GERAIS DA UNIãO
28.02 -- Recursc s sob Supervisão do Ministério do

02 - Despesas

900.000

~

arfáveis

Planejamento e Coordenação Geral
Atrvídade - 2802 .18UO .2003
3.2.'3.0 - Reserva de Contlngêncía

.

4.950.0('0

Tetal.
8.850.000
Art. 3~ Este Decrete entrará em vigor na data de sua publicação. revogadas as disposições eu": contrário.
Brasília. em 15 dto, dezembro C1P 1972; 1510 de Independência e :)4" da
Reputuíca ,
EMÍLIO G. MÉIlICI

Jos4 Fuuno Pécora
Joao Pauto dos RelS Velloso

Altos
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DECRETO Nv 71. 553 -

DE

395

15 DE DEZEMBRO D5 1972

Abre ao Ministério da Biiucacao e Cultura em favor da secretaria-Geral _
Entidades Supervision0das o ~rédito eüptemeniar de Cr$ 160.388.500,00,
para reforço de dotaçoes consiçtuuiae no oiçente Orçamento.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item IH, da Constituição, e da autorização contida no artigo 6Q
da Lei nc 5.754, de 3 de dezembro de 1971, decreta:
Art. lq Fica aberto ao Ministério da Educação e Cultura, em favor da
Secretaria Geral - Entidades Supervisionadas, o crédito suplementar no
valor de Cr$ 160.388.500,00 (cento e sessenta milhões, trezentos e oitenta
e oito mil e quinhentos cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias
consignadas ao subanexo 15.00, a saber:
15.00 - MINISTl!:RIO DA EDUCAÇAO E CULTURA
15.03 - Secretaria Geral, - Entidades Supervtsio,
nadas
1503.0904.1003 - Projetos a Cargo do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação (Cota-Parte
do Salário Educação)
3.2.7.2 - Entidades Federais
02 - Serviços de Terceiros - Remuneração de
Serviços Pessoais
.
136.000
03 - Outros Custeios
.
114.000
08 - Diversas
.
9.100.000
4.3.7.1 - Entidades Federais
03 - Vinculações Tributárias
119.743.100
1503.0907.1010 - Projeto a Cargo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (Cota-Parte do
Salário Educação)
3.2.7.2 -- Entidades Federais
08 - Di versas
.
4.000.000
1503.0910.1008 - Projetos a Cargo do Fundo Nacional de De,
senvoívímento da Educação (Cota-Parte do
Salário Educação)
.
3.2.7.2 - Entidades Federais
22.295.400
08 - Diversas
.
1503.0910.2021 - Atividade a Cargo do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação (Cota-Parte
do Salário Educação)
3.2.7.2 - Entidades Federais
08 - Diversas
.
5.000.000
Total...........................................
160.388.500
Art. 2Q OS recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão
do excesso de arrecadação do Salário Educação, previsto para o corrente
exercício em conformidade com o disposto no item H, do § 1Çl, do art.
43, da Lei nc 4.320, de 17 de março de 1964.
Art. 39 O presente Decreto no orçamento próprio do Fundo Nacional
de Desenvolvímerrto da Educação, obedecerá à seguinte programação:
55.00 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇAO E CULTURA
- Entidades Supervisionadas
55.02 - Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação
5502.0904.1002 - Operação-Escola (Cota-Parte do SalárioEducação)
_...
119.093.100
5502.0904.1026 - Carta Escolar (Cota-Parte do Salárfo., Edu;
cação)
10.000.000
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5502.0907.1028 5502.0910.1029 -

Desenvolvimento de Programas de Educação
Especial (Cota-Parte do Salário-Educação)
Desenvolvimento do Programa de Alimentação Escolar (Cota.Parte do Salárto.Educação

5502.0910.1030 5502.0910.2004 -

DO PODER ExECUTIVO

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Desenvolvimento do Programa do Livro e do
Material Didático (Cota-Parte do SalárioEducação)
,.
Concessão de Bolsas de Estudos (Cota-Parte
do Salárlo-Educaçâoj

4.000.000
10.000.000

12.295.400
5.000,000

Art. 49 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as dtsposiçôes em contrário.
Brasília, em 15 de dezembro de 1972; 1519 da Independência e 849
República
EMÍLIO G. MÉDICI

Jose Flávio Pécorc
Jarbas G. Passarinho
João Paulo dos Reis vezzosc

DECRETO

N9

71.554 -

DE

15

DE DEZEMBRO DE

1972

Abre ao Ministério das Relaçbes Exteriores o crédito suplementar de
Cr$ 5.250.000,00, para reforço de dotações conszgnadas no vigente Or,.

çamentc,

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item IH, da Constituição, e da autorização contida no artigo 69
da Lei nv 5.754, de 3 de dezembro de 1971, combinado com o artigo 29 da
Lei 5.818, de 6 de novembro de 1972, decreta:
Art. 19 Fica aberto ao Ministério das Relações Exteriores, o crédito
suplementar no valor de Ors 5.250.000,00 (cinco milhões, duzentos e cín,
quenta mil cruzeiros). para reforço de dotações orcamentártas eonstgnadas
ao subanexc 24.00, a saber:
Cr$ 1,00
24.00 - MINISTI:RIO DAS RELAÇOES EXTERIORES
2400.1304.2004 ......,.- Execução da Politica Exterior
3.1.1.1 - Pessoal Civil
.
5.000.000
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas
250.000
3.2.5.0 - Contribuições de Previdência Social
.
Total

, ..•.......

5.250.0000

Art. 29 Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão
de anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigente Orçamento aos subanexos 17.00 e 28.00, a saber:
crs 1,00
17.00 -

MINISTI:RIO DA FAZENDA

17.17 -

Secretaria da Receita Federal (órgãos da
Administração Geral)
1717.0101.2023
Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas
.

Atividade 3.1.1.1 01 -

4.010.000

A'OOs DO PODER EXECUTIVO
28.00 28.02 Atividade 3.2.6.0 -
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ENCARGOS GERAIS DA UNIÃO

Recursos sob Supervisão do Ministério do
Planejamento e Coordenação Geral
2802.1800.2003

Reserva de Contingência

.

1.240.000

Total
.
5.250.000
Art. 39 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 15 de dezembro de 1972; 1519 da Independência e 849
República
EMíLIO G. MEDICI
Mário Gibson Barbosa
José Flavio Peccra
Joao Paulo elos Reis vellOso

DECRETO N9 71. 555 - ,DE 15 DE DEZEMBRO DE 1972
Abre em favor de diversos orçóoe o crédito suplementar de Cr$ 20.856.500,00,
para reforço de dotações consumaaas no vigente Orçamento

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item III, da Constituição, e da autorização contida no artigo 69
da Lei no 5.754, de 3 de dezembro de 1971, combinado com o artigo 29 da
Lei nv 5.818, de 6 de. novembro de 1972, decreta:
Art. 19 Fica aberto em favor de diversos órgãos o crédito suplementar
no valor de Cr$ 20.856.500,00 (vinte milhões, oitocentos e cinqüenta e seis
mil e quinhentos cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias consignadas no vigente Orçamento, a saber:
crs 1,00
15.00 -

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA

Conselho Federal de Cultura
Assistência a Entidades culturais e Criação
de Casas de Cultura
3.2.1.0 - Subvenções Sociais
.
4.3.7.0 - Contribuições Diversas
4.3.7.4 - Diversas
04 - Outras Contribuições
.
15.16 - Departamento de Assuntos Culturais
1516.0911.2083 - Coordenação, Edição e Divulgação de
Assuntos Culturais, inclusive publicação das
Conferências da Sociedade Brasileira de
Geografia, nos cursos de Altos Estudos
4. 1. 2. O - Serviços em Regime de programaçào Especial
15.19 - Departamento de Assuntos Universitários Entidades supervisionadas
1519.0906.1026 ~ Projetos a Cargo da Universidade Federal
de Santa Maria
4.3.7.0 - Contribuições Diversas
4.3.7.1 - Entidades Federais
04 - Outras Contribuições
.

15.09 1509.0911.2030 -

25.00 25.01 2501.0104.2001 3.1.3.1

750.400
1.249.600

300.000

465.900

MINISTÉRIO DA SAUDE

Gabinete do Ministro
Assessoria Ministerial
Remuneração de Serviços Pessoais

3.700
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25.02 - Secretaria Geral
2502.0108.2OD3 - Coordenação e Planejamento Setorial
3.1.3.1 -- Remuneração de serviços Pessoais
4.1.4.0 -

2502.1504.2004 3.1.2. O 4.1.2.0 25.04 2504.0107.2014 3.1.3.1 25.05 2505.0101.2015 3.1.3.1 25.07 2507.0101.2017 3.1.3.1 3.1.3.2 3.1.5.0 25.08 2508.1501. 2018 3.1.2.0 2508.1501.2019 a.1.3.1 3.1.3.2 2508.1501.2020 3.1.3.1 2508.1501.2022 3.1.3.1 2508.1504.2028 3.1.3.2 4.1.3.0 2508.1504.2029 4.1.3.0 2508.1506.2030 3.1.3.1 2508.1506.2031 3.1.3.1 2508.150-6.2032 3.1.2.0
3.1.3.1
3.1.3.2
4.1.3.0
4.1.4.0
2508.1508.2034
3.1.2.0
3.1.3.1
3 .1. 3.2

-

Material Permanente

.
.

Programas Especiais de Assístencía MédicoHospitalar, sendo Cr$ 2.100.000,00, conforme
Adendo D
Material de Consumo
.
Serviços em Regime de Programação Especial
Inspetoria Geral de Finanças
Coordenação e Controle Financeiro
Remuneração de Serviços Pessoais
.
Consultoria .Iurrdíca
Assessoria Jurídica
Remuneração de Serviços Pessoais
.
Departamento de Administração
Coordenação dos Serviços Administrativos
Remuraeraçào de Serviços pessoais
.
outros Serviços de Terceiros
.
Despesas de Exerctcíos Anteriores
.
Secretaria de Saúde Pública
Coordenação Geral de Saúde Pública
Material de Consumo
.
Coordenação dos Serviços de Profilaxia e
Controle de Doenças
Remuneração de Serviços Pessoais
.
Outros Serviços de Terceiros
.
Coordenação e jeíscanzaçao da Campanha
Nacional Contra a Tuberculose
Remuneração de serviços Pessoais
.
Coordenação e Manutenção dos Serviços de
Engenharia Sanitária
Remuneração de Serviços Pessoais
.
Coordenação e Manutenção dos Serviços de
Educação Sanitária
Outros Serviços de Terceiros
.
Equipamentos e Instalações
'"
Coordenação dos Serviços de Organízaçao
Sanitária
Equipamentos e Instalações
.
Organízaçào e Manutenção de Díspensáríos
de Tuberculose
Remuneração de Serviços Pessoais
.
Manutenção de Sanatórios, Hospitais e Clínicas Tisiológicas
Remuneração dofo Serviços Pessoais
.
Coordenaçac e Promoçao das Atividades
Anti-Lepróticas
Material de Consumo
.
Remuneração de Serviços Pessoais
.
Outros Serviços de Terceiros
'"
Equipamentos e Instalações
.
Material Permanerrte
.
Píscahzaçao dos Serviços de Saúde dos Portos
Material de Consumo
'"
Remuneração de Serviços Pessoais
'"
Outros Serviços de Terceiros
.

5.400
300.000

2.352.300
2.500.000
6.000

2.100
25.500
100.500
746.400
5.000
6.700
100.000
8.500
90.000
15.000
15.000
7.000
3.100
41. 700
100.000
17.700
00.000
5.000
4.000
29.000
39.200
22.000

A'I'OS DO PODER EXECUTIVO

Piscallaaçáo do Exercício da Medicina, Farmácia e Odontologia
3.1.2. O - Material de Consumo
.
3.1.3.1 - Remuneração de Serviços Pessoais
.
2508.1508.2036 - Analise e Controle de Drogas, Medicamentos
e Alimentos
3.1.3.1 - Remuneração de Serviços Pessoais
.
2508.1508.2039 - Coordenação e Controle dos serviços de
Fiscalização da Saúde Pública.
3.1.3,.2
Outros Serviços de 'terceiros
.
25.09 - Superintendência da Campanha de Saúde
Pública
2509.1507.2002 - Erradicação da Malàrta
3.1.3.1 - Remuneração de serviços Pessoais
.
2509.1507.2004 - Controle e Iârradicaçào de Endemias
3.1.3.1 - Remuneração de Serviços Pessoais
25.10 - Secretaria de Assistencía Médica
2510.1501.2040 - Coordenação e Supervisão de Perícias
Médicas
3.1.3.1 - Remuneração de serviços pessoais
2510.1501.2041 - Coordenação e Supervisão da Assistência
Médica
4.1.3.0 - Equipamentos e Irsstaíaçóes
.
2510.1501.2044 - Coordenação dos Serviços de Proteção à
Maternidade e à Infância
3.1.3.1 - Remuneração de Serviços Pessoais
.
3.1.4.0 - Encargos Diversos
.
2510.1506.2045 - Supervísào dos Programas "Alimentos para
o Desenvolvimento" e Atendimento ao "PréEscolar"
4.1.4.0 - Material Permanente
.
2510.1506.2047 -'- Assistência Médica a Psicopatas
3.1. 2. O - Material de Consumo
,
.
3.1.3. 1 - Remuneração de Serviços Pessoais
.
2510.1508.2050 - Fiscalização das Unidades Hospitalares e
Para-Hospitalares
3.1.3.1 - Remuneração de Serviços Pessoais
.
25.11 - Delegacias Federais de saúde
2511.1501.2051 - Coordenação da Assístencta à Maternidade
e a Infância nos Estados
3.1.3.1 - Remuneração de Serviços Pessoais
.
2511.1501.2052 - Coordenação dos serviços de Saúde Pública
nos Estados
3.1.3.2 - outros Serviços de Terceiros
.
2511.1507.2053 - Combate a Endemias nos Estados
3.1.3.1 - Remuneração de Serviços pessoais
.
26.00
MINISTERIO DO TRABALHO E PREVIDJWCIA SOCIAL
26. 03 ~ Secretaria Geral - Entidades Supervisionadas
2603.0301.2009 - Atividade a Cargo da Fundação de Assistência aos Garimpeiros
3.2.7.5 - Fundações Instituídas pelo Poder Público
01 - Pessoal
.
02 - Remuneração de Serviços Pessoais
.
07 - Contribuições de Prevídencía Social
.
4.3.4.0 - Auxílios para Equipamentos e Instalações
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2508.1508.2035 -

10.000
8.000
11.400
15.000

110.000
21.000

3.900
14.000

7.500
500.000

7.000
7.100.000
211.100
1.100

8.000
53.200
47.100

332.000
75.000
8.000
25.000

400

A'llOS DO PODER

2603.0304.2010 -

ExEcUTIVO

Atividade a Cargo da Fundação de Assis-

tência aos Garimpeiros
3.2.7.5
02
4.3.4.0
26.07

-

2607.0305.2006 3.1.1. O 3.1.1.1 -

01 3r, 2.3.0 3.2.3.3 -

Fundações Instituídas pelo Poder Público
.
Auxílios para Equipamentos e Instalações
Secretaria do Trabalho - órgãos Regionais
do Trabalho
Ftscalízação do Trabalho no Pais
Pessoal
pessoal Civil

Remuneração de Serviços Pessoais

Vencimentos e Vantagens Fixas

.

Transferências de Assistência e Previdência
Social
Salário-Fam11ia
TOTAL

95.000
30.000

.

45U.2DD
2D.856.50D

Art. 29 Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão
de anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigente
Orçamento, a saber:

c-s

15.00 -

1,OD

MINIST/!:RIO DA EDUCAÇAO E CULTURA

15.19 -

Departamento de Assuntos universitários
Errtídades Supervisionadas
Projeto - 1519.0906.1026
4.3.7.0 - Contribuições Diversas
4.3.7.1 ---'- Entidades Federais
02 - Auxílios para Amortização da Divida Pública
Fundada Externa .................•........
25.0D -

25.01 Atividade 3.1.2.0 3.1.3.2 4.1.3.0 4.1.4.0 25.02 Atividade 3.1.2.0 3.1. 3.2 3.1.4. O 4.1.2.0 Atividade 4.3.3.0 4.3.4.0 4.3.5.0 25.04 Atividade 3.1. 3.2 25.06 Atividade 3.1.2. O 3.1.3.2 4.1.3.0 4.1.4.0 -

465.900

MINIST/!:RIO DA SAUDE
Gabinete do Ministro
25{)1.1501.2002
Material de Consumo
.
Outros Serviços de 'I'erceiros
.
Equipamentos e Instalações ............•...
Material Permanente
.
Secretaria-Geral
2502.0108.2003
Material de Consumo
.
Outros Serviços de Terceiros
.
Encargos Diversos
.
Serviços em Regime de programação Especial
2502.1504.2004
Auxílios para Obras públicas
.
Auxilias para Equipamentos e Instalações
Auxilios para Material Permanente
Inspetoria Geral de Finanças
2504.0107.2014
outros Serviços de Terceiros
.
Dívísac de segurança e Informações
2506.0809.2016
Material de Consumo
.
Outros Serviços de Terceiros
.
Equipamentos e Instaíaçôes
.
Material Permanente
.

2.20D
700
7.DOD
500

450.0DO
2.900.000
52D.00D
2.500.000
2.0DO.ODD
2.200.00D
J.50D.00D

30.00D
9.000
7.000
~f. 000
7.500

Aros

25.07 Projeto 4.1.1.0 Atividade 4.1.3.0 25.08 Atividade 3.1.3.2 3.1.4.0 4.1.3.0 Atividade 3.1.4.0 4.1.3.0 4.1.4.0 Atividade 4.1.3.0 Atividade 3.1. 2. O 3.1.3.1 '3.1.3.2 Atividade :1.1.2.0 3.1 .4. O 4.1.4.0 Atividade 3.1.2.0 3.1.3.1 3. 1.3.2 3'.1.4.0 Atividade 3.1.2.0 3 .1 .4. O Atividade 3.1. 2. O 3.1.3.23.1.4.0 4.1.4.0 Atividade 4.1.2.0 Atividade 3.2.7.6 Atividade 3.2.1.0 Atividade 3.1.4.0 Atividade 3.1.3.2 Atividade 3.1.4.0 4.1.4.0 Atividade 3.1.2.0 3.1.3.2 3.1.4.0 4 1. 3. O 4.1. 4. O Atividade 3.1 .4. O 25.09 -

DO

PODER

EXECUTIVO

Departamento de Administração
2507.0'101.1003
Obras Públicas
.
2507.0101.2017
Equipamentos e Instalações
.
Secretaria de Saúde Pública
2508.1501.2018
Outros Serviços de Terceiros
.
Encargos Diversos
.
Equipamentos e Instalações
.
2508.1501.2019
Encargos Diversos
.
Equipamentos e Irtstalaçoes
.
Material Permanente
.
2508.1501.2020
Equipamentos e Instalações
.
2508.1501.2021
Material de Consumo
.
Remuneração de Serviços Pessoais
.
Outros. Serviços de Terceiros
.
2'508.1501.2022
Material de Consumo
.
Encargos Di versos
.
Material Permanente
.
2508.1502.2023
Material de Consumo
.
Remuneração de serviços Pessoais
.
Outros eervícos de Terceiros
.
Encargos Diversos
.
2508.1504.2028
Material de Consumo
.
Encargos Drwrsos
.
2508.1504.2029
Material de Consumo
.
Outros Serviços de Terceiros
.
Encargos Diversos
.
Material Permanente
:
,
.
2508.1506.2030
Serviços em Regime de programação Especial
2508.1506.2032
Pessoas ......•............................
2508.1506.2033
Bubvençôes Sociais
.
2508.1508.2034
Encargos Diversos '"
.
2508.1508.2035
Outros Serviços de Terceiros
.
2508.1508.2036
Encargos Diversos
.
Material Permanente
.
2508.1508.2038
Material de Consumo .....................•
Outros Serviços de Terceiros
.
Encargos Diversos
.
Equipamentos e Instalações
.
Ma teríal Permanente .....................•
2508.1508.2039
Encargos Diversos
.
Superintendência de Campanhas de Saúde
Pública
Atividade - 2509.1501.2001
4.1.3.0 - Equipamentos e Instalaçôea ..............•

401

800.000
135.000
23.600

4.bUO
1.400
1.000
3.400
10.003
5.000
7.300
28.100
14.300
30. CoO
9.000
24.000
8.000
3.800
50.000
90.000
20.000
1.100
55.000
63.200
7.000
28.600
94.000
5.000

225.000
400
10.000
700
2.500

2.000
2.000
20)
5.000
1.800
500

4.000

402

A'OOs

Atividade 3.1.2.0 ~. 1 .3.1 3.1.4.0 4.1. 3. O Atividade -

3.1. 2. O 25.10 Atividade 3.1. 2. O 3.1. 3..2 -

4.1.4.0 Atividade 3.1. 3.2 Atividade 3.1.3.1 3.1.4.0 4.1.4.0 Atividade 4.1.4.0 Atividade 3.1.2.0 3.1. 3.2 3.1.4.0 4.1.3.0 Atividade 3.1.3.2 3.1.4.0 Atividade 4.1.4.0 25.11 Projeto 4.1.3.0 -

26.00 26.03 projeto 4.3.3.0 4.3.4.0 4.3.5.0 Atividade 3.2.7.5 03 Projeto 4.3.4.0 4.3.5.0 28.00 28.02 Atividade 3.2.6. O -

DO PODER ExECUTIVO

2509.1507.2003
Material. de Consumo ..
Remuneração de Serviços Pessoais
Encargos Diversos
_
Equipamentos e Instalações
2509.1507.2004

.
.
.

20.100
376.500
51.300
16.200

Material de Consumo '.. . ...............•.

55.700

0

,_

••••••••••••

'.0.0

secretaria de Assistência Médica
2510.1501.2039
Material de Consumo
outros serviços de Terceiros

.
.

Material Permanente

.

2510.1501.2040
Outros Serviços de Terceiros
.
2510.1501. 2041
Remurreraçâo de Serviços pessoais
.
Encargos Diversos
.
Material Permanente
.
2510.1506.2044
Material Permanente
.
2510.1506.2045
Material de Consumo
.
outros Serviços de Terceiros ...........•••
Encargos Diversos
.
Equipamentos e Instalações
.
2510.1506.2047
Outros Serviços de Terceiros
..
Encargos Diversos
.
2510.1508.2050
Material Permanente ...............•......
Delegacias Federais de saúde
2511.1501.1015
Equipamentos e Instalações ...............•
MINISTE:RIO DO TRABALHO E PREVID1tNCIA SOCIAL
Secretaria Geral - Entidades Supervisionadas
2603.0304.1001
Auxílios para Obras Públícas ..••..••..•...
Auxilios para Equipamentos e Instalações
Auxilios para Material Permanente
2603.0304.2010
Fundações Instituídas pelo Poder Público
Outros Custeios
.
2603.1505.1002
Auxílios para Equipamento e Instalações
.
Auxílios para Material Permanente:
.
ENCARGOS GERAIS DA UNIAO
Recursos Sob Supervisão do Ministério do
Planejamento e Coordenação Geral
2802.1300.2003
Reserva de contingência
.

TOTAL

.

5.0QO'
10.000
5.000

8.000
8.000
8.000
6.000
3.000
10.000
20.000
15.000
'i .000

150.000
50.000
5.00D
12.000

225.000
20.000
70.000
190.000
30.000
30.000

5.066.500
20.856.500

Art. 39 O presente crédito, nos orçamentos próprios das Entidades.
Supervisionadas, acarretará as seguintes alterações:

ATOS DO

a)

400

PODER EXECUTIVO

Cr$ 1,00

Suplementação:

55.00 -

MINISTERIO DA EDUCAÇAO E CULTURA
- Entidades Supervisionadas
55.33 - Universidade Federal de Santa Maria
5533.0906.1007 - Curso de Pós-Graduaçao em Educação
- Convênio MEC-OEA
.
66.00 - MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVID~NCIA SOCIAL Entidades Supervistonadas
66.03 _ Fundação de Assistência aos Garimpeiros
6603.03:01.2001 - Coordenação e Administração Geral
.
6603.0304.2002 - Assistência aos Garimpeiros
.
z» Cancelamento:

465.90n

440.000
125.000

Cr$ 1,00
55.00 -

55.33 -

Projeto 66.00 -

66.03
Projeto
Atividade
Projeto

-

MINISTERIO DA EDUCAÇAO E CULTURA
- Entidades Supervisionadas
Universidade Federal de Santa Maria
5533.0906.1007

465.900

MINISTJ>RIO DO TRABALHO E PREVIDJ>NCIA SOCIAL
Fundação de Assistência aos Garimpeiros
6603.0304.1001
6603.0304.2002
6603.1505.1002

315.000
190.000
60.000

Art. 49 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições. em contrário.
Brasilia, 15 de dezembro de 1972; 151Q da Independência e 849 da
República.
EMíLIO G. MÉDICI

José Flávio Pecara
Jarbas G. Passarinho
Júlio Barata
Joéío Paulo dos Reis Velloso

DECRETO NQ 71.556 -

DE

15

DE DEZEMBRO DE

1972

Abre à Presidência da República e ao Ministério da Justiça, o crédito suplementar de Crs 1.862.700,00. para reforço de dotações conS1gnaàas no
vigente Orçamento.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81 item IIl, da Constituição, e da autorização contida no artdgo 60
da Lei n~ 5.754, de 3 de dezembro de 1971, combinado com o artigo 2° da
Lei nv 5.818, de 6 de novembro de 1972, decreta:
Art. 1° Fica aberto o crédito suplementar no valor de Cr$ 1.862.700,00(um milhão, oitocentos sessenta e dois mil e setecentos cruzeiros), para
reforço de dotações orçamentárias consignadas no vigente Orçamento,
conforme a seguinte discriminação:
Cr$ 1,00
11. 00 - PRESIDJ>NCIA DA REPúBLICA
11.10 - Agência Nacional
1110.0101.2012 - Divulgação dos Atos Governamentais
3.1.2.0 - Material de Consumo
.
295000
3.1.3.2 - Outros Serviços de Terceiros
.
961.100

A'UOs
20.00 -

20.05 2005.0104.2006 3.1.5. O 20.16 2016.0101.2019 3.1.5.0 -

DO PODER ExECUTIVO

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA

Procuradoria Geral da Justiça Militar
Defesa dos Interesses da União Junto à
Justiça Militar
Despesas de Exercícios Anteriores
.
Departamento de Imprensa Nacional
Serviços Gráficos da União
Despesas de Exercícios Anteriores
.

6.600

600.000

1.862.7fJO

TOTAL

Art. 2° Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão
de anulação parcial de dotação orçamentária consignada no vigente crçamentc ao subanexo 28.00, a saber:
crs 1,00
26.00 - ENCARGOS GERAIS DA UN!Ao
28.02 - Recursos sob Supervisão do Ministério do
Planejamento e Coordenação Geral
Atividade - 2802.1800.2003
3.2.6.0 - Reserva de Contingência
.
1.862.700
Art. 3° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, re-

wogadas as disposições em contrário.

Brasília, em 15 de dezembro de 1972; 151° da Independência e 84°
República.

da

EMÍLIO G. MÉDICI

Alfredo Buzaid
Jose Flavio Péccrc
JOão Paulo dos Reis Velloso
João Leitão de Abreu

DECRETO N° 71.557 -

DE

15

DE DEZEMBRO DE

1972

Abre ao Ministério dos Transportes, em favor do Departamento Nacional
Estradas de Rodagem, o crédito suplementar de Cr$ 44.955.000,00
para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento .

ae

. O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
árbígo 81, item lII, da Constituição, e da autorização contida no artigo 6°
.da Lei n'' 5.754, de 3 de dezembro de 1971, decreta:

Art. 1° Fica aberto ao Ministério dos Transportes, em favor da Secre'tarta-Geral - Entidades Supervisionadas, o crédito suplementar no valor
de Cr$ 44.955.000,00 (quarenta e quatro milhões, novecentos e cinqaenta
'e cinco mil cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias consignadas
.ao subanexc 27.00, a saber:
Cr$ 1,00
27.00 -

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

27.03 -

Secretaria-Geral - Entidades Supervisionadas
:.2'103.0307.2006 - Atividade a Cargo do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem
3.2.7.2 - Entidades Federais
04 ----' Inativos
.
.
05 - Pensionistas

2.500.000
95.000

A'OOs DO PODER EXECUTIVO

40"

Atividades a Cargo do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem
3.2.7. 2 ~ Entidades Federais
01.- Pessoal
.
2703.1604.2009 ~ Atividades a Cargo do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem (Cota-parte
do IULCLG)
3.2.7.2 - Entidades Federais
06 - Salário-Família
.
07 - Contribuições de Previdência Social
.
2703.1604.2008 -

36,280,000'

5,080 000
1, ano 000
44,955 000

TOTAL

Art. 2° Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão
de anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigente Orçamento aos subanexos 27.00 e 28.00, a saber:
crs 1,00
MINISTllRIO DOS TRANSPORTES

27,00 27.03 -

Secretaria-Geral nadas

Atividade -

Supervisio-

2703.0307.2006

Entidades Federais
Salário-Família

3.2.7.2 06 -

Atividade 3.2.7.2
01
2B,00
28.02

Entidades

.

1,910,000

.

6,OBO,000

2703.1604.2009

Entidades Federais
Pessoal

-

ENCARGOS GERAIS DA UNIAO

Recursos sob Supervisão do Ministério do
Planejamento e Coordenação Geral

Atividade -

2802.1800.2003

Reserva de Contingência

3.2.6.0 -

.

TOTAL

36.96,,000
44.955 000

Art. 3° O presente crédito, no orçamento próprio do Departamento
Nacional de Estradas de Rodagem, obedecerá à seguinte configuração:
Cr$ 1,00
67.00 -

MINISTllRIO DOS TRANSPORTES

67.04 -

Entidades Supervisionadas
Departamento Nacional de Estradas de Rodagem

6704.0307.2001 6704.1604.2002 -

Pagamento de Inativos
.
Administração e Coordenação do Plano Nacional de Viação
.

a)

Suplementando

b) Cancelando
6704.0307.2001
6704.1604.2002

2.595,000
42. 3f3Q. Dai)

Atividade 1, 910,00(1
Atividade 6.080.000
Art. 4Q Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 15 de dezembro de 1972; 151 0 da Independência e 84° da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

José Flávio Pecara
Mário David Andreazza
João Paulo dos Reis Velloso

406

ATOS

DO PoDER ExECUTIVO

DECRETO N° 71.558 -

DE

15

DE DEZEMBRO DE

1972

Abre ao Ministério do Planejamento e Coordenação Geral em favor da Secretaria-Geral - Entidades Supervisionadas, o crédito suplementar de
Cr$ 3.468.500,00, para reforço de dotações consignadas no vigente Or-

çamento.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item IH, da Constituição, e da autorização contida no artigo 6°
da Lei nv 5.754, de 3 de dezembro de 1971, combinado com o artigo '2,0 da
Lei n- 5.818, de 6 de novembro de 1972, decreta:
Art. 1° Fica aberto ao Ministério do Planejamento e Coordenação Geral - em favor da Secretaria-Geral -

Entidades Supervisionadas, o crédito

Suplementar no valor de Crg 3.468.500,00 (três milhões, quatrocentos e
sessenta e oito mil e quinhentos cruzeiros). para reforço de dotações orçamentárias consignadas ao subanexo 23.00, a saber:
Cr$
23.00 -

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO
COORDENAÇAO GERAL

23.03 -

Secretaria-Geral - Entidades Supervisionadas
Atividades a Cargo do Instituto de Planejamento Econômico e Social
Fundações Instituídas pelo Poder Público
Pessoal
.
Outros Custeios
.
Contribuições de Previdência Social
.

2303.0102.2008 3.2.7.5
01
03
07

-

TOTAL

1,00

E

..

2.223.700
740.000
504.600
3,.468.500

Art. 2° Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão
rde anulação parcial de dotação o-çamentárla consignada no vigente Orçamento ao subanexo 28.00, a saber:
Cr$
28.00 28.02 -

Atividade -

i.CO

ENCARGOS GERAIS DA UNIAO

Recursos sob Supervisão do Ministério do
Planejamento e Coordenação Geral
2802.1800.2003

Reserva de Contingência
3.468.:l{)O
Art. 3° O presente decreto no orçamento próprio do Instituto de nanejamento Econômico e Social - IPEA suplementará a seguinte atividade:
3.2.6.0 -

Cr$
63.00 -

MINISTÉRIO

DO

PLANEJAMENTO

1,00

E

COORDENAÇAO GERAL - Entidades Supervisionadas
63.02 - Instituto de Planejamento Econômico e
Social - IPEA
6302.0102.2001 - Estudos e Pesquisas Econômico-Sociais ..
3.468.500
Art. 4° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 15 de dezembro de 1972; 1510 da Independência e 84°
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

José Flávio Pécora
João Paulo dos Reis Velloso

da

40'1

AIOOS DO :PODER EXECUTIVO

DECRETO N9 71. 559

~ DE

15 DE

DEZEMBRO DE

1972

Abre ao Ministério da Agricultura o crédito Suplementar de Cr$ .......•
35.150.000,00, para retorço de dotações consignadas no vigente Orce,
mento.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item lII, da Constituição, e da autorização contdda no artigo 51?
da Lei nv 5.754, de 3 de dezembro de 1971, combinado com o artigo 21? da
Lei 5.818, de 5 de novembro de 1972, decreta:
Art. 19 Fica aberto ao Ministério da Agricultura, em favor do Gabinete
do Ministro e Secretarta-Geral, o crédito suplementar de Cr$ 35.150.000,00
(trinta e cinco milhões, cento e cmquenta mil cruzeiros), para reforço de
dotações orçamentàrías consignadas ao subanexo 13.00, a saber:

crs

13.00 -

MINISTJi:RIO DA AGRJCCULTURA

13.01 -

Gabinete do Ministro
Desenvolvimento do Setor Agropecuárto
(Lei Delegada nv 8/62)
Serviços em Regime de Programação Es..
pecial
.
Secretaria-Geral
Integralização ao Aumento de Capital do
Banco Nacional de Crédito Cooperativo

1301.0206.2006

~

4.1.2.0 13. 02

~

1302.0201.1001

~

4.2.2.0 -

1302.0204.1002 -

1,00

12.150.000

BNCC

Participação em Constituição ou Aumento
de Capital em Empresas ou Entidades Oomercíais ou Financeiras
.
Integralização do Aumento de Capital da.
Companhia Brasileira de Armazenamento

20.000.00U

CIBRAZEM
4.1.5. O -

Participação em Constituição ou Aumento
de Capital em Empresas ou Entidades Industriais e Agricolas
.

3.000.000

Total
35.150.000
Art. 21? Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão
da anulação parcial de dotação orçamentária consignada no vigente Orçamento ao subanexo 28.00, a saber:
Cr$
1,00
28.00 - ENCARGOS GERAIS DA UNIAO
28.02 - Recursos sob Supervisão do Ministério do
Planejamento e Coordenação Geral
Atividade - 2802.1800.2003
3.2.6. O - Reserva de Contingência
.
35.150.0UO
Art. 39 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 15 de dezembro ae 1972; 1519 da Independência e 849
República
EMíLIO G. MÉDICI

José Flávio Pecara
L. F. Oírne Lima
João Paulo dos Reis VeUosb

4Q8
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DECRETO N° 71.560 -

DE

15

DE DEZEMBRO DE

1972

Abre ao Ministério dos Transportes, em favor da Secretaria Geral - Entidades Supervisionadas, o crédito suplementar de Cr$ 23.811.500,00,
para retorço de dotações consignadas no vigente Orçamento.

o

Presidente da República, usando da atribuição que

lhe confere

ú

artigo 81, item lII, da Constituição, e da autorização contida no artigo 6°,.
da Lei n" 5.754, de 3 de dezembro de 1971, decreta:

Art. 1° Fica aberto ao Ministério dos Transportes, em favor da Secretarla-Geral - Entidades Supervisionadas, o crédito suplementar de ...
crs 23.811.600,00 (vinte e três milhões, oitocentos e onze mil e seísceutos
cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias consignadas ao subanexo 27.00, a saber:

crs
27.00 -

1,00

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

Secretaria-Geral - Entidades Supervlsronadas
2703.1bU6.10U8 - Projetos a Oargo da Supertntendêncía Nacional da Marinha. Mercante
3.2.2. O - Subvenções Econômicas
..
4.3.7.1 - Entidades Federais
04 - Outras Contribuições
.
2'1.03 -

2703.1606.2012 -

Atividades a Cargo da Bupertntendência
Nacional da Mannha Mercante

3.2.2.0 -

Subvenções Econômicas .............•......

58U 500
833.000

22.29B.100

2;1.811.600

TOTAL

Art. 2" Os recursos necessários à execuçao deste Decreto decorrerão de
anulação parcial de dotações orçamentárías : consignadas no vigente Orçamento aos subanexos 27.00 e 28.00, a saber:
Cr$
27.00 -

27.03 -

Secretaria-Geral - Entidades
naaas
Projeto - 2703.1606.1008
4.3.4.0 - Auxilias para Equipamentos
çoes
Atívicade - 2703.1606.2012

Bupervisío-

e

Instara.

3.2.2.0 - Subvenções Econômicas ...•...........• H~
3.::::.7.2 - Entidades Federais
01 - Pessoal
.
28.UU - ENCARGOS GERAIS DA UNIAO
2~.02 Recursos sob Supervisão do MInistério do
Planejamento e Ooordenaçao Geral
Atividade - 2802.1800.2003
3.2.6.0 -

1,00

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

Reserva de Contingência
TOTAL

.

1. 237 .400
2.000.00U
5.5UO.UOU

15.074.200
23.811.600
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Art. 3° O presente crédito, no orçamento próprio da Superintendência
Nacional da Marinha Mercante obedecera à seguinte programação.
Cr$ 1,Ob
Suplementando

67.00 6'/ • 02 -

6702.1600.1010 670z.1606.1034 6702.1606.2003 6702.1606.2004 67U2.1606.2005 -

M1NISTERIO DOS TRANSPORTES
Entidades Supervisionadas
Superintendência Nacional da Marinha.
Mercante
Cta , de Navegação do São Francisco ......
Liquidação de Débitos da Extinta Cia. Nacional de Navegaçâc Costeira - Autarquia
Federal (Decreto n." 67-66)
.
Cla. de Navegação do São Francisco
..
Empresa de Navegação da Amazônia S/A
Serviço de Navegação da Bacia do Prata
S/A
.

ó33.0('0
680.500
5.557 000
8.12'( 100
8.614.000
23.811. 600

TOTAL
Cancelando

67.00 -

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES _. En-

67.02 -

tidades Bupervisnonadas
Supermtendencia Nacional

da

Marinha

Mercante
ProJeto Atrvídade -

Atividade -

6702.1606.1011
670z.1606.:WOz
6702.1606.2007

1.237.400
5.500.0""
2.\100 onu

.

8.737.400

Art. 4° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brastlía .15 de uezembro de 1972; 1519 da Independência e 849 da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

José Fuuno Pécora
Mario Damd Anctreazza
João Paulo dos Rets Velloso

DECRETO N° 71. 561 -

DE 15 DE DEZEMBRO DE 1972

Abre ao Ministério dos Transportes, em favor da Secretaria-Geral - Entidades Supervisionadas, o crédito suplementar de Cr$ 20.000.000,00,
para retorce de tLotaçao ccnsunuuia no vigente Orçamento.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere e
artigo 81, item IH, da Constituiçâo, e da autorização contida no artigo 6°
da Lei n" 5.754, de 3 de dezembro de 1971, decreta:
Art. 1° Fica aberto ao Ministério dos Transportes, em favor da Secretaria-Geral - Entidades Supervisionadas, o crédito suplementar no '/alar de Cr$ 2G.000.000,OO (vinte milhões de cruzeiros), para reforço de notação consignada ao subanexo 27.00, a saber:
Cr$ 1,00
27.00 - MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
27.03 - Secretaria-Geral - Entidades Supervisionadas
2703.1608.1011 - Projetos a Cargo do Departamento Nacional de Portos e Vias Navegáveis
20.000 OO~
4.3.3.0 - Auxilias para Obras Públicas
.

---
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Art. 2° Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão
de anulação parcial de dotação orçamentária consignada ao subancxc
28.00, a saber:
Cr$

J,Oa

28.00 - ENCARGOS GERAIS DA UNIAO
28. 02 ~ Recursos sob Supervisão do Ministério do

Atividade

Planejamento e Coordenação Geral

~

3.2.6. O -

2802.1800.2003

Reserva de Contingência

.

20.000 000

Art. 3° O presente crédito, no orçamento próprio do Departamento Nacional de Portos e Vias Navegáveis, obedecerá à seguinte programação:
Cr$

1,00

Suplementando

67.00 67.05 6705.1608.1029 -

MINIST>:RIO DOS TRANSPORTES

Departamento Nacional de Portos e Vias
Navegáveis
Dragagens para Acesso Marítimo

20.00Q.OQO

Art. 4° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposíçôes em contrário;
Brasiüa, 15 de dezembro de 1972; 1519 da Independência e 849 da
República
EMÍLIO G.

MÉDICI

José Flávio Pécora
Mário David Andreazza
João Paulo dos Reis Velloso

DECRETO N9 71.562 - DE 15 DE DEZEMBRO DE 1972
Retifica o Decreto nv 71.488, de 4 de dezembro de 1972, que abre ao Mtnisteria das Comunicações, em favor da Secretaria-Geral - Entidades
Supervisionadas, o crédito suplementar de Cr$ 10.000.000,00.

O Presidente da República, usando das atribuições que lhe confere o
artigo 81, item IH, da Constituição, decreta:
Art. 19 Fica retificado, na forma abaixo, o artigo 39, do Decreto
n? 71.488, de 4 de dezembro de 1972, que abre ao Ministério das Comunicações, em favor da Secretaria-Geral - Entidades Supervisionadas, o crédito
suplementar de Cr$ 10.000.000,00 (dez milhões de cruzeiros).
Onde se lê:
54.00 54.01 5401.0704.1017 -

Suplementando
MINIST"'RIO DAS COMUNICAÇÕES

Entidades Supervisionadas
Emr resa Brasileira de Correios e Telégrafos
Expansão e Melhoria dos serviços Postais
Locais

10.000.00i)

Leia-se:
54.00 -

Suplementando
MINIST"'RIO DAS COMUNICAÇÕES

Entidades Supervisionadas

54.01 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
5401.0704.1017 - Expansã-o e Melhoria dos serviços Postais

Locais

.

10.000.000

Acoa DO PODER ExECUTIVO
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Cancelando
54.00 -

51.01 Projeto -

MINISTÉRIO

DAS

COMUNICAÇõES

-

Entidades Supervisionadas
Empresa Prasüeíra de Correios e Telégrafos
5401.0701.1016
.

10.000.000

Art. 29 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasfha, 15 de dezembro de 1972; 1519 da Independência e 849 da
'República.
EMíLIO G. MÉDICI

José Flávio Pecara
Jof'.-o Paulo rios Reis Velloso
Hygino C. coreeu:

DEC"hETO N9 71.5e3 -

DE

15

DE DEZEMBRO DE

1972

Abre ao Ministêno da Educução e Cultura o credito suplementar de Cl'$ ...•
12.551.300,00 para retorço de dotações consignadas no vigente orçamento.

o Previdente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 81. item IlI, da Coostdtuiçáo, l:" da autorização contida no artigo 69, da
Lei nv 5."54, de 3 de dezembro de 1971, decreta:
Art. J li Fica aberto ao Mimstértc da Educação e Cultura o crédito suplementar no valor de Cr:ti 12.551300,00 (doze milhões, quinhentos e cinquenta e urr mil e trezentos cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias consignadas ao subanexo 15 00, a saber:
crs 1,00
J5 00 - M1N1STÉRlO DA EDUCAÇÃO E CULTURA
15 (}2 - Secresarta Geral
1502,090L'2004 - Supervisão e Coordenaçào dos Assuntos Pedagoglcos
500.000
3.1 .3.2 - Outros Serviços de 'I'erceiros
.
]5.03 - Secretaria Gera: - Entidades Supervisonadas
1503.090i 2017- Atdvtda.te a cargo do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação
3,2.7.2 - Entidades Federais
08 - Diversas.
.
,
"
.
639.000
15.08 - Consuttorla Jurídica
15{)8.0101. 2025 - Assessoramento .Iurídíco
3.1.2.0 - Material de Consumo
,
.
3.500
4.1.4.J - Matertal Permanente
"
,
.
5.000
15.15 ._. Departa.nentc de Apoio
1.515.0901.2039 - Admínistraçâo do Departamento
3.1,3,1 -- Remuner acãc de Serviços Pessoais
.
400.000
15.16 - Departamento úe Assuntos Culturais
1516.0901..2062 -- Manutençàz. do Instituto do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional
;5.1.3.2 - Outros Serviços de 'I'erceírcs
.
30.000
"1516.0911.1019 - Parque Histórico Nacional de Guararapes
3.1. 2. O - Material de Consumo
, .
25.000
3.1. 3.2 - Outros Serviços de Terceiros
".
282.000
3 1.4.0 - Encargos Diversos
.
50.000
4.1. 3. O - Equípamentcs e Instalações "
.
50.JOO
4.1.4.0 - Material Permanente
, .
10.000
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oonservaçâc E' Restauração de Bens de Valor Hístóríco e Artístico
Of"JJ8Y Puuncas
,
.
C'-n~TcJ·.."rí.·açá0,
Supervisão e Assistência à

Arte 17e~traí
Diversas
_
15.18 - Departamento de Assuntos Universitários

3_2.7.9 -

.

1518 . NO:; . 2{)22 -

A.c::-,i."'LH.cia .'l. Investigações Científicas
e Peaqtnsas Físicas
Diversas
Diversas
out.as Contribuições
.
Reequipamentr, de Universidades Projeto

3.2.7.9
4.3.7.4
04
1518.09ú6.1030

-

3.2.4.1 02 151<... 0906.2095 -

0.0

•••••••••

0.0

120.000
265.000

729.200
530.000

Leste Europeu
Juros da Dívida Pública

Fundaua Externa

.

Admnnstraçãr. e Manutençân do Ensino Escola de Oôontclogta de Diamantina
3.1.3.1 - Icemuneraçáo de Serviços Pessoais
.
15.19 - Deparvamento «e assuntos Universitários
- Enttuades Supervisionadas
1519.0906.2104 - Atívioace a Cargo da Fundação Universidade de Brasíüa
3.2.7.5 - Fundações Instituídas pelo Poder Público
03 - Outros custeios ,.
.
1519.0906.2110 - Ativid.~df' a Cargo da Fundação Universidade
Federal do Piauí
3.2.7.5 - Punuacóes Instatuídaa pelo Poder Público
03 - Outros custeios
.
1519.0906.2117 - Attvtrtacte. a cargo da universidade Federal
Plumínense
3.2.7.2 - Entíuades Federais
08 - Diversas . .
.
4.3.4.0- Auxtuos para Equipamentos e Instalações ..
4.3.5.0 - Auxílios !laTa Matertal Permanente
.
1519.Ú:HJ6.2178 - Atívídade a Cargo da jonndaçãotjnívereldade
Federal de São Carlos
3.2.7.5 - Fundações Instituídas pelo Poder Público
02 - Serviços de Terceiros - Remuneração de
serviços Pessoais
.
n3 - Outros CUSt€lOS •..••••••••••••••••.•••.••••
4.3.4.0 - Auxílios para Equipamentos e Instalações.
15.21 -- Deparuamento de Bducaçãc Complementar
1521.09ú1.2166 - Manutenção de Organismos de Educação Es~
pecíal
~·L 1. 'B. 2 Outros Serviços de Terceiros
.
15.23 - Departamento de Ensino Médio
1523.0901 .2173 - Coordenação e Supervisão do Ensino Médio
3.1.2.0 - Matería« de Consumo
.
1523.0902 10J9 - Ir »e.stigação e Experimentação sobre Colegtos e Centros do Sistema do 2º Grau
3.2.1.0 - Subvenções Sociais
.
1523.090t.l!::"'4 - RI'...-quirarr.entL de Escolas Industriais
3.2.4.1 - J"l.r'~)' da Dívida Pública
02- Fundada Externa
.
4.3.1.1 - Amortdzaçâ« da Dívida Pública
02 - Fundada Extern a
.
15.24 - Depar tament ' de Ensino Médio - Entidades
Supervisionadas
1524.0905 2191 _. Ati'.'ida~ :o. Cargo da Escola Técnica Federal
ce'so SUCkOVi da Fonseca

1.370.000
12.000

670.000

577.400

30.000
300.000
100.000

44.000
297.000
336.200

60.000
120.000
1.850.000
217.000
1.944.000

Acos
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Entidades Federais
lf' Terceiros Remuneração de
Serv íços PeSSChl8 ••••••••.••••.••••••..•••••
1524.0905.2199 - Atívtdade a Ca-rgo da Escola Técnica Federal
da Pal:-;t,Íba
3.2 j 2 - Eotinades Federaís
02 - Serviços de Terceiros Remuneração de
Serviços Pessoais
.
1524.0905.2202 - Ativídaóe a Ca.rgc da Escola Técnica Federal
de Pernambuco
3.2.7.2 - Entidades Peoerads
02 - Serviços de Terceiros Remuneração de
Serviços Pessoais
.
3.2 'i.2 02 -

413

Se-viços

683.000

80.000

222.000

T O T A L
12.551.300
Art. 29 Os recursos necessáros à execução deste Decreto decorrerão de
anulaçà-. pa-r-tal d.. ootacôe- orçamentartas consignadas no vigente Orçamento eo sunanexo 15.00, a saber ,
crs 1,00
15.00 - MINIS'rnR1C DA EDUCAÇÃO E CULTURA
15.01 - Gabinete de. Ministro
Atividade - 1501. 0104. 2001
3.1.3.1 - Remuncraçào de Serviços Pessoais
.
95.000
Atividade - 1501.{]1J4 2002
5.000
4.1.4.0 - Materta. permanente
.
15.02 - Secretaria Geral
Atividade - 1502.0108.2003
3.1.3.1 - Remuner-ação de Serviços Pessoais
21. 000
15. G6 - Inspetoria Geral de Finanças
Atividade - 1506.010'7 2023
126.000
3.1.3.1 - Remune-açâc de Serviços pessoais
.
15.08 - Consultoria Jurídica
Atividade - 1508.0hJj 202b
5.000
3.1.3.1 - Remuneraçao de Serviços Pessoais
.
4.1.3.0 - Equipamentos c Instalações
..
3.5ÜO
15.09 - Conselho Federal de Cultura
Atividade - 1509.0901 2G26
3.1.3.1 - Remune.raçâc de Serviços Pessoais .......•
40.500
3.1.4.0 - Encargos Diversos
4
.
24.000
Atividade - 1509.0911.2030
3.2. J .
Subvenções Sociais
.
500
15.10 - Conselho Federal de Educação
Atividade - 1510.0901.2030
3.1.4.0 - Encargos Diversos ._
..
50.000
15.12 - Conselho Nacional de Serviço Social
Atividade - 1512.0301.2035
3.1.3.1 - Remuneraçáo de Serviços Pessoais
.
5.300
J5.13 - Comíssac Nacional de Moral e Civismo
Atividade - 1513.ü901. 2037
3.1.2.0 - Material ne Consumo
.
1.000
3.1.3.2 - Outros Serviços de 'perceíros
.
10.000
3.1.4.0 - Encargos Diversos
.
10.000
5.000
4.1.3.0 - Eqtnpamentoa e Instalações
.
4.1.4.0 - Material Permanente
.
a.oco
15.14 - Departarnentc de Administração
Atividade - 1514.010 1.2038
3.1.3.1 - Remuneraçàc de Serviços Pessoais
.
260.000
~ 5 1h 'rieuartame-nto de Apoio
Atividade - 1515.iJ90·1.2039
400.000
3. 1 .4. O - Encargos Di versos
.
J5.16 - Departamento de Assuntos culturais
Projeto -- 1516.0911.1019
349.000
3.1.3.1 - Remuneração de Serviços pessoais
.

°-
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' .. ".

68.00~

1516.0911.2069
Subvenções Sociais
1516.0911.2083

.

265.000

Encargos Di versos

.

150.000

Material de Consumo
Remuneração de Serviços Pessoais

.
.

3.1.3.2 -

Outros Serviços de Terceiros

.

3.1.4.0 4.1.1.0 4.1.3.0 -

Encargos Diversos
Obras Públicas
Equipamentos e Instalações

.
.
.

20.000
73.100
40.000
15.90G
400.00G
70.000
2G.000

4.1.1.0 Atividade 3.2.1.0 Atividade -

3.1. 4. O Atividade 3. 1. 2. O -

3.1.3.1 -

4.1.4.0 15.18 -

Obras PUblicas

1516.0911.2084

Material Permanente
Departamento de Assuntos Universitários

.

Atividade - 1518.04et2.2022
4.3.4.0 -- Auxílios para gqutpamentos e Instalações ..
Atividade -- 1518.0906.2095
3.1. 3.2 - Outros Serviços de Terceiros
.
15.19 -- Departamento de Assuntos Universitários --

Entidades Supervisionadas
Projeto -- 1519 .U906.1016
3.2.7.5 -- Fundações Instituídas pelo Poder Público
OS -- Di versas . .
.
4.3.3.0 -- Auxílios para Obras públicas
.
4.3.6.0 - Auxílios para Inversões Financeiras
.
Projeto -- 1519.0906.1032
. .
4.3.3.0 -- Auxílios para Obras públicas
.
Atividade -- 1519 :0906.2178
4.3.5.0 -- Auxílios para Material Permanente
Atividade -- 1519.1505.2180
3.2.7.5 -- Fundações Instituídas pelo Poder Público
02 -- Serviços de Terceiros -- Remuneração de SerVH,:OS Pessoais ••••••••••••••••••••••••••••••

03
4.3.4.0
4.3.5.0
15.20

-----

Outros Custeios
.
Auxílios para Equipamentos e Instalações ..
Auxilios para Material Permanente
.
Departamento de Desportos e Educação Física

Atividade -- 1520.0901.2153
3.1. 2. O -- Material de Consumo
.
3.1. 3.2 -- Outros Serviços de Terceiros
.
3.1.4.0 -- Encargos Diversos
.
4.1.3.0 -- Equipamentos e Instalações
.
15.21 -- Departamento de Educação Complementar
Atividade -- 1521.0901.2156
3.1.3.1 -- Remuneração de Serviços Pessoais
.
3.1.3.2 -- Outros Serviços de Terceiros
..
4.1.3.0 - Equipamentos e Instalações
.
4.1.4.0 -- Material Permanente
.
Atividade -- 1521.0901.2166
3.1.3.1 -- Remuneração de Serviços Pessoais
.
Atividade -- 1521.0905.2160
3.2.1.0 - Subvenções Sociais
.
15.22 -- Departamento de Ensino Fundamental
Atividade -- 1522.0901.2165
3.1.4.0 -- Encargos Diversos
..
Atividade - 1522.0903.2167
3.1. 3.2 -- Outros Serviços de Terceiros
.
15__~2. 0912 2171
3.1. 3.2 -- Outros Serviços de Terceiros
15.23 -- Departamento de Ensino Médio

Atrvídade -

.

1.259.200
12.000

180.000
100.000
150.000
527.20G
150.000

100.00G
223.00G
84.400
170.000
7.200
63.300
28.000
1.200
98.000
55 000
18.000
22.000
60.000
50.00~

262.000
100.000
180.000
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1523.0901.2173

3.1 .3.1 3.1.3.2 3.1.4.0 -

Remuneração de Serviços Pessoais
.
Outros Serviços de Terceiros
.
Encargos Diversos ..•.......................

3.1.2_0 3.1.3.2 3.1. 4. O -

Material de Consumo
Outros Serviços de Terceiros
Encargos Diversos

Projeto -

1523.0902.1039

.
.
.

Atividade - 1523.0903.2174
4.1.2. O - Serviços em Regime de Programação Especial
Atividade - 1523. M03. 2184
3.2.7.9 - Diversas
.
15.25 --,- Instituto Nacional do Livro
f>rojeto -- 1525.0910.1001
3.1. 3.2 -- Outros Serviços de Terceiros
.
TO T A L

260.000
470.000
390.000
500.000
1.300.000
50.000
1. 746.000
400.000
1.000.000
12.551.300

Art. 39 O presente crédito, nos orçamentos próprios das Entidades Supervisionadas, acarretará as seguintes alterações:
a) Suplementação

crs

55.00 -

1,00

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA

-

Entidades Supervisionadas

55.02 -- Fundo Nacional de Desenvolvimento da Edu-

cação
.
Administração do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
.
55.09 -- Fundação Universidade de Brasília
5509 090.6.2001 - Administração e Manutenção do Ensino ...
55.15 - Fundação universidade Federal do Piauí
5515.0906.2001 - Administração e Manutenção do Ensino ....
55.22 - universidade Federal Fluminense
552.2.0906.2001 - Administração e Manutenção do Ensino ...
55.44 - Escola Técnica Federal Celso Suckow da Fonseca
5544.0905.2001 ----' Administraçáo e Manutenção do Ensino
55.52 -- Escola Técnica Federal da Paraíba.
5552.0905.2001 - Administração e Manutenção do Ensino
55.55 - Escola Técnica Federal de Pernambuco
555~. 0905.2001 -- Administração e Manutenção do Ensíno ....
55.64 -- Fundação Uníversídade Federal de São Carlos
55"04.0906.2001 - Administração e Manutenção do Ensino ....
r» Cancelamento:
5502.0901.2001 -

55.00 55.15 -

Atividade -

639.000
670.000
577 .400
430.000
683.000
80.000
222.000
677.200

crs

1,00

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA

- Entidades Supervisionadas
Fundação Universidade Federal do Piauí

5515.1505.2002 ...............•..............

577 .400

55.22 - Universidade Federal Fluminense
Projeto -- 5522.0906.1003
.
100.000
Projeto - 5522.0906.1004
.
150.000
Projeto - 5522.0906.1005
.
180.000
55.64 - Fundação Universidade Federal de São Carlos
Projeto -- 55.64.0906.1002 .
527.200
Atividade - 5564.M06.2001 .
150.000
Art. 4Q Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 15 de dezembro de 1972; 1519 da Independência e 849 da República.
EMÍLIO G. MÉDICI
Jose 1< lfivir Pecara

Ja1'bas G. Passarinho
João eonuo aos Reis v euoso
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DECRETO N9 '11.564 -

DE

15

DE DEZEMBRO DE 1972

Abre a Encargos Gerais da União - Recursos sob supervlsâo do Ministério
do tnomeiamew:o e Coordenação Geral o crédito suplementar de
.
Cr$ 2.059.700,00 para reforço de dotação consignada no vigente orce-

menta.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere (I artigo 81, item lII, da Constituição, e da autorização contida '10 artigo 69 da
Lei nv 5.754 de 3 de dezembro de 1971, decreta:
Art. 19 Fica aberto a Encargos Gerais da União - Recursos sob Supervisão do Ministério do Planejamento e Coordenação Geral o crédito suplemental' no valor de Cr$ 2.059.700,00 (dois milhões, cinquenta e nove mil e
setecentos cruzeiros), para reforço de dotação orçamentária consignada. ao
subanexc 28.00. a saber:
CrS 1,00
28.00 - ENCARGOS GERAIS DA UNIAO
28.02 - Recursos sob Supervisão do Ministério do
Planejamento e Coordenação Geral
2802.1305.2002 - Contribuições a Entidades Internacionais
3.2.7.1 - Entidades Internacíonais
2.059.700
Art. 21? Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão de
anulação parcial de dotação orçamentária consignada no vigente Orçamente ao subanexc 28.00. a saber:
crs 1,00
28.00 - ENCARGOS GERAIS DA UNIAO
28.02 - Recursos sob Supervisão do Ministério do
Planejamento e Coordenação Geral
Projeto - 2802.1800.1017
4.1.2.0 - Serviços em regime de Programação Especial
. . . . ..
2.059.700
Art. 39 Este Decreto entrará em vigor na data de SUa publicação. revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 15 de dezembro de 1972: 1519 da Independência e 84 9 da República.
EMÍLIO G _ MÉDICI

José Flávio Pécorc
João PauZc dos Reis vellosQ

DECRETO N9 71.565 -

DE 15 DE DEZEMBRO DE 1972

Abre ao Ministério da Educação e Cultura em favor do Departamento de Assuntos Universitários - Entidades Supervisionadas, o crédito swptementer de Cr$ 10.808.800,00, para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere <J artigo 81, item ITI, da Constituição, e da autorização contida no artigo 69 da
Lei nc 5.754, de 3 de dezembro de 1971, decreta:
Art. 1.0 Fica aberto ao Ministério da Educação e CUltura, em favor do
Departamento de Assuntos Universitários - Entidades Bupervísíonauas, o
crédito suplementar no valor de Cr$ 10.808.800,00 (dez milhões, oitocentos e
cito mil e oitocentos cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias COnsignadas ao subanexo 15.00, a saber:
eis 1.00
15.00 - MINISTI:RIO DA EDUCAÇAO E COLTURA
15.19 - Departamento de Assuntos Universitários Entidades Supervisionadas
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A'OOs DO PODER EXECUTIVO

Projetos a Cargo da Universidade Federal
Fluminense
3.2.7.2 - Entidades Federais
08 - Diversas . .
.
1519.0900.1018 - Projetos a Cargo da Universidade Federal de
Minas Gerais
3.2.7.2 - Entidades Federais
08 - Diversas . .
.
1519.0906.1022 - Projetos a Cargo da Universidade Federal de
Pernambuco
3.2.7.2 - Entidades Federais
08 -. Diversas . .
.
1519.0906.1029 - Projetos a cargo da Escola Paulista de Medicina
3.2.7.2 - Entidades Federais
08 - Diversos . .
.
1519.09(}6.2177 - Atividade a Cargo da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso
3.2.7.5. - Fundações Instituídas pelo Poder Público
01 - Pessoal . .
.
02 - Serviços de Terceiros ---, Remuneração de
Serviços Pessoais
.
03 - outros Custeios
.
06 - Salário-Família . .
.
07 - contribuições de Previdência Social
.
1519.0906.2178 - Atividade a Cargo da Fundação Universidade de São Carlos
3.2.7.5 - Fundações I'nstituídas pelo Poder Público
02 - Serviços de Terceiros Remuneração de
Serviços Pessoais
.
03 - outros Custeios
.
1519.0906.21'79 - Atividade a Cargo da Fundação Universidade Federal de Viçosa
3.2.7.5 - Fundações Instituídas pelo Poder Público
02 - Serviços de Terceiros Remuneração de
Serviços Pessoais
.
03 - outros Custeios
.
1519.0906.1016 -

27.200

218.4D0

281.500

292.500

5.751.000
100.000
120.000
32.000
1.000.000

237.900
1.062.100

150.000
1.536.200

Total . .
.
10.80S.800
Art. 29 Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão de
anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigente Orçamento ao subanexo 15.00, a saber:

c-s 1,00

15.00 -- MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA

15.19 -

Departamento de Assuntos Universitários
Entidades Supervisionadas
Projeto - 1519.0908.1016
3.2.7.5 - Fundações Instituídas pelo Poder Público
08 - Diversas . .
P1·ojeto -3.2.7.5 08 Projeto --

1519.0906.1018
Fundações Instíuídas pelo Poder Público

Diversas . .

Fundações Instituídas pelo Poder Público
Diversas . .
"
PTojeto -- 1519.0906.1029
3.2.7.5 - Fundações Instituídas pelo Poder Público
08 - Diversas . .
08 -

01 -

27.200

.

218.400

.

231.500

.

2~2.500

.

5.751.000

1519.0906.1022

3.2.7.5 -

Atividade 3,2,'1.2 -

.

1519.0906.2177

Entidades Federais
Pessoal . .

418

ATDS

02 -

DO PoDER ExECUTIVO

Serviços de Terceiros Serviços Pessoais
Outros Custeios

03 oti -

07 Atdvtdade 3.2.7.2 -

02 -

Salário-Família . .
Contribuições de Previdência Social
1519.0906.2178
Entidades Federais

Serviços de Terceiros Serviços Pessoais
03- Outros Custeios . .

Atividade 3.2.7.2 -

02 -

Remuneração de
.
.

1!H9.0906.2179
Entidades Federais

Serviços de Terceiros
Serviços Pessoais
03 - Outros Custeios

100.000
120.000

32.000

.
.

1. 000.000

Remuneração de
.
.

237.900
1. 082 .100

Remuneração de
.
.

1.536.200

150.000

Total. .
Ia 808.800
Art. 3Q Este Decreto entrará em vigor na data de SUa publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 15 de dezembro de -1972; 1519 da Independência e 849 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

José Flávio Põcora
Jarbas G. passarinho
João Paulo dos Reis Velloso

DECRETO

N.O

71.566 -

DE

15

DE DEZEMBRO DE

1972

Abre a diversos órgãos o crédito suplementar de Cr$ 433.011.600,00 para.
reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento.

O Presidente da República, usando da 'atribuição que lhe confere o
artigo 81, item IH, da Constituição, e da autorização contida no artigo 6.0~
da Lei numere 5.754. de 3 de dezembro de 1971. combinado COm o artigo
2.°, da Lei numero 5.818, de 6 de novembro de 1972, decreta:
Art. 1.-> Fica aberto a diversos órgãos o crédito suplementar no valor
de crs 433.011.600,00 (quatrocentos e trinta e três milhões, onze mil e seiscentos cruzeiros) para reforço de dotações orçamentárias consignadas a
vários subanexos, a saber:

c-s 1.00

02.00 -

0200.0105.1002
4.1.3.0
0200.0105.2001
3.1.1.1

- Reequipamento do senado
- Equipamentos e Instalações
- Atividades Legislativas do Senado
- Pessoal Civil

02 -

3.1.3.2 07.00 -

07.05
0705.0106.2010
3.1.1.1
02
3.2.3.3

SENADO FEDERAL

-

07.12 -

Despesas Variáveis
Outros Serviços de -rercetros . ,

.

1.500.000

.
.

3.500.000
1.200.000

JUSTIÇA ELEITORAL

Tribunal Regional Eleitoral do ceará
Processamento de Causas Eleitorais no Ceará
Pessoal Civil
Despesas Variáveis
.
Salário-Família
.
Tribunal Regional Eleitoral. de Minas Gerais

30.500
1.400

Acos

0712.0106.2024

DO

PODER

EXECUTIVO

~

Processamento de Causas Eleitorais em Minas Gerais
3.1.5.0 - Despesas de Exercícios Anteriores
.
4.1.1.0 - Obras Públicas
.
4.1.3. O - Equipamentos e Instalações
.
4.1.4.0 - Material Permanente
.
07 14 - Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba
0714 0106.2028 - Processamento de Causas
Eleitorais
na
Paraíba
3.1.5.0 ~ Despesas de Exercícios Anteriores
.
07.16 - Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco
Q716.0106.2032~ Processamento de Causas
Eleitorais
em
Pernambuco
3.1.5. O - Despesas de Exercícios Anteriores
.
3.2.7.6-Pessoas
.
4.1.3.0 - Equipamentos e Instalações
.
07.18 - Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro
0718.0106.2036 - Processamento de Causas Eleitorais no Estado do Rio de Janeiro
3.1.5. O - Despesas de Exercícios Anteriores
.
07.23 - Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe
0723.0106.2046 - Processamento de Causas
Eleltcrals
em
Sergipe
3.1.5. O - Despesas de Exercícios Anteriores
.
08.00 08.01 0801.0106.2001 3.1.1.1 02 3.1. 3.2 08.02 0802.0106.2004 3.1.2.0 08.04 0804.0106.2008 3.1.1.1
01
08.05
0805.0307.2011
3.2.3.1
08.08
0808.0106.1021
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-

4.1.3.0 4.1.4. O OBOS.OIOG.2016 3.1.2.0 09.00 0900.0106.1001 4.1.3.0 4.1.4.0 0900.0106.2001 3.1.2.0 3.1.3.2 -

JUSTIÇA DO TRABALHO
Tribunal Superior do Trabalho
Processamento de Causas Trabalhistas em
Instância Superior
Pessoal Civil
Despesas Variáveis
.
Outros Serviços de Terceiros
.
Tribunal Regional do Trabalho da 1" Região
Processamento de Causas Trabalhistas na
Guanabara, Rio de Janeiro e Espírito Santo
Material de Consumo
..
Tribunal Regional do Trabalho da 3." Região
Processamento de Causas Trabalhistas em
Minas Gerais, Distrito Federal e Goiás
Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas
.
Tribunal Regional do Trabalho da 4." Região
Pagamento de Inativos
Inativos
,
.
Tribunal Regional do Trabalho da 7." Região
Reequípamento do Tribunal Regional do
Trabalho e Juntas da 7." Região
Equipamentos e Instalações
.
Material Permanente
.
Processamento de Causas Trabalhistas no
Ceará, Piaui e Maranhão
Material de Consumo
.
JUSTIÇA FEDERAL DE 1.' INSTANCIA
Reequtpamento da Justiça Federal de 1.~
Instância em Brasília e nos Estados
Equipamentos e Instalações
.
Material Permanente
.
Processamento de Causas da Justiça Federal
de 1." Instância
Material de Consumo
.
Outros Serviços de Terceiros
.

50.000
30.000
100.000
150.000

8.400

25.000
200
80.000

41.000

2.100

100.000
25.000

50.000

200.000
26.800

100.00~

218.900
50.000

35.000
13.500
150.000
201.500

~20

A'IlDS

17.00 -

DO

PODER EXECUTIVO

MINISTÉRIO DA FAZENDA

17.:n - Gabinete do Ministro
1701. 0104. 2001 3.1.1 1 -01 17.02 1702.0107.1003' -

Assessoria Ministerial
Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas
.
Secretaria Geral
Coordenação e Implementação de Técnicas
Financeiras, através da COCITEF
3.1. 3.2 - Outros Serviços de Terceiros
.
3.1.4.0 - Encargos Diversos
.
17.03 - Secretaria Geral
Entidades Supervisionadas
1703.1211.2006 - Atividades a Cargo da Casa da Moeda
3.2.7.2 - Entidades Federais
01 - Pessoal
.
17.09 - Conselho Superior de Tarifa
1709.0107.2013- Coordenação dos Serviços do Conselho
3.1.1 1 - Pessoal Civil
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas
.
17.15 - Delegacias
Fiscais do Tesouro
Nacional
1715;0107.1013- Reequipamento das Delegacias Fiscais nos
Estados
4.1.3.0 - Equipamentos e Instalações
.
4.1.4.0 - Material Permanente
.
1715.0107.2019 - Coordenação das Delegacias Fiscais
3.1.2.0 - Material de Corisuiric .: -. ...
3.1.3.2 - outros Serviços de Terceiros
.
3.1.4.0, - Encargos Diversos
..
17.16 - Secretaria da Receita Federal
1716.0107.2020 - Administração e Supervisão Geral da Secretaria
3.1.1.1 -- Pessoal Civil
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas
.
3.2.3.3 - Salário- Família
.
1716.0107.2021- Serviço de Processamento de Dados e Informações
.
3.1.3.2 - Outros Serviços de Terceiros
.
17.17 - Secretaria da Receita Federal
(órgãos da Administração Geral)
1717.0101.1018 - Equipamento dos órgãos da Administração
Geral
4.1.4.0 - Material Permanente
.
17.20 - Serviço do Patrimônio da União
1720.0107.2030 - Administração Central do Patrimônio da
União
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas
.
3.2.3.3 - Salário-Familia
.
2~. 00 MINIS~,",RIO
DAS RELAçõES EXTERIORES
2400.1301.1002 - Aquisição e Construção de
Imóveis no
Exterior
4.2.1.0 - Aquisição de .Imóveis
.
2400.1304.2004 - Execução da Política Exterior
3.1.4. O - Encargos Diversos "
.
28.00 - ENCARGOS GERAIS DA UNIÃO
28.01 - Recursos _sob Supervisão do Ministério da
Fazenda
2801.0107.2003 - Encargos da Divida Pública Fundada Interna
-- Banço do Brasil S. A.
3.2.4.1 - Juros da Dívida Pública
01 - Fundada Interna .. ','
.

16.900

100.000
30.000

1.575.100

19~. 900

2~0.000
18~.000

25.000
992.000
9.000

15.000.000
500.000

8.619.700

800.000

~50.000

~O.OOO

11. 53~ .100
380.000

3~.092.700

AlTOS

DO PODER EXECUTIVO

2801.0307.2008 3.2.3.1
3.2.3.2
3.2.3.3
2801.1800.2011
4.3.2.0
2801.1800.2012
3.1.5.0
28.02
2802.0102.1004
4.2.2.0
28.04
2804.0402.1004
4.1.2.0

Encargos com Inativos e Pensionistas da
da União
- Inativos
"
.
- pensionistas
.
-- Salário-Familia
.
- Reserva para Diferença de Câmbio
- Diferença de Câmbio
.
- Encargos de Exercícios Anteriores
- Despesas de Exercícios Anteriores
.
- Recursos sob Supervisão do Ministério do
Planejamento e Coordenação Geral
-Financiamento de Pré-Investimentos a Cargo da Financiadora de Estudos e projetos
S.A. - FINEP
- Participação em Constituição ou Aumento
de Capital em Empresas ou Entidades Comerciais ou Financeiras
.
- Fundo Nacional de Desenvolvimento Cientifico e Tecnológico
- Projetos Especiais de Fortalecimento das
Instituições Prioritárias de Ciência e Tecnologia
- Serviços em Regime de
Programação
Especial
.
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TOTAL

118.400.000
126.954.100
20.330.800
1.000.000
63.654.000

10.000.000

10.000.000
433.011.600

Art. 2.° Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão
de anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigente Orçamento aos subanexos 07.00, 08.00, 17.00 e 28.00, a saber:
Cr$ 1,00
07.00 - JUSTIÇA ELEITORAL
07.05 - Tribunal Regional Eleitoral do Ceará
Atividade - 0705.0307.2011
3.2.3.1 - Inativos
"
.
31. 900
07.12 - Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais
Atividade - 0712.0106.2024
3.1.1.1 - Pessoal Civil
.
02 - Despesas Variáveis
58.800
3.2.3.1 - Inativos
.
226.400
3.2.3.3 - Salário-Família
.
21.800
Atividade - 0712.0307.2025
3.2.3.3 - Salário-Família
.
23.000
07.14 - Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba
Atividade - 0714.0307.2029
3.2.3.1 - Inativos
.
8.400
07.16- Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco
Atividade - 0716.0106.2032
3.1.1.1 - Pessoal Civil
.
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas
105.200
Rio
de
07.18 - Tribunal Regional Eleitoral do
Janeiro
Atividade - 0718.0307.2037
3.2.3.1- Inativos
.
41.000
Regional
Eleitoral de Sergipe
07.23 - Tribunal
Atividade - 0723.0106.2046
3.l .1.1 - Pessoa] Civil
2.100
,
.
02 - Despesas Variáveis . ;
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Aros

08.00
08.02
Atividade
3.1.:"'1

-

01 3.1.3.2 -

DO PODER EXECUTIVO

JUSTIÇA DO TRABALHO
Tribunal Regional do Trabalho da L" Região
0802.0106.2004
Pessoal Civil

Vencimentos e Vantagens Fixa-s
Outros Serviços de Terceiros

'

.
.

08.03 - Tribunal Regional do Trabalho da 2." Região
Atividade - 0803.0106.2006
3.1. 4. O - Encargos Diversos
.
08,05 - Tribunal Regional do Trabalho da 4." Região
Atividade - 0805.0106.2010
3.1. 1. 1 - Pessoal Civil
02 - Despesas Variáveis
.
08.08 - Tribunal Regional do Trabalho da 7.3 Regtàc
Projeto - 0808.0106.1022
4.1.1.0 - Obras Públicas
.
Projeto - 0808.0106.1023
4.2.1. O - Aquisição de Imóveis
.
Atividade - 0808.0106.2016
3.2.7.6-Pessoas
.
17.00
17 .01
Atividade
3.1.1.1
02
17.02
Projeto
4.1.3.0
4.1.4.0
17.17

--

Atividade
3.1.1.1
01
02
3.1.3.1
17.20
Atividade
3.1.1.1
02
3.2.5.0
28.00
28.01

--

Atividade 3.1.4.0 28.02 Atividade 3.2.6. O -

300.000
50.000
25.000

26.800
100.000
232.800
36.100

MINIST"'RIO DA FAZENDA
Gabinete do Ministro
1701.0104.2001
Pessoal Civil
Despesas Variáveis .•......................
Secretaria Geral
1702.0107.1003
Equipamentos e Instalações
.
Material Permanente
.
Secretaria da Receita Federal
(órgãos da Administração Geral)
1717.0101.2023
Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas
.
Despesas Variáveis
.
Remuneração de Serviços Pessoais
Serviço do Patrimônio da União
1720.0107.2033
Pessoal Civil
Despesas Variáveis
.
Contribuições de ·Previdência Social
.
ENCARGOS GERAIS DA UNIÃO
Recursos sob Supervisão do Ministério da
Fazenda
2801.0107.2007
Encargos Diversos
.
Recursos sob Supervisão do Ministério do
Planejamento e Coordenação Geral
2802.1800.2003
Reserva de Contingência
.

406.880.600

TOTAL

433.011.600

.

16.800
40.000
90.000

20.791.200
2.125.500
800.000

510.200
11.600

456.400

Art. 3.° O presente crédito, no orçamento próprio da Casa da Moeda,
obedecerá à seguinte programação:
crs 1,00
57.00 - MINISTf::RIO DA FAZENDA - Entidades
Supervisionadas
57.01 - Casa da Moda
598.500
5701.1211.2001 - Fabricação e Controle de Papel Moeda ....

ATOS DO PODER Exacurrvo
Fabricação e Controle
e Medalhas
5701.1211.2003 - Fabricação e Controle
Valores e Outros
Art. 4.0 Este Decreto entrará em
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 15 de dezembro de 1972;
República.

5701.1211.2002 -
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de Moedas Metálicas
733.900

de Selos, Títulos de
242.700

vigor na data de sua publicação,
151.0 da Independência e 84.0 da

EMíLIO G. MÉDICI

Alfredo Buzazd
Mano Gibson Barboza
Jose Flavto Pecara
Júlio Barata
João Paulo dos Reis velloso

DECRETO N9 71.567 - DE 15 DE DEZEMBRO DE 1972
Abre ao Ministerio do Exercito o credito suplementar de Cr$ 1.500.000,00,
para retorço de dotaçáo consignada no vigente Orçamento

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item IIl, da Constituição, e da autorização contida no artigo 69,
da Lei nv 5.754, de 3 de dezembro de 1971, decreta:
Art. 10 P'ca aberto ao Mim..stérlo do Exército o crédito suplementar
no valor de Cr$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil cruzeiros), para
reforço de dotação orçamentária consignada ao subanexo 16.00, a saber:

c-s
16.00 16.01 1601.0805.2010 -

MINISTllRIO DO EX';'RCITO

16.00 16.01 -

MINISTllRIO DO EX,;,RCITO

1,00

Ministério do Exército
Adestramento da Tropa e Serviço de EstadoMaior
3.1.4.0 - Encargos Diversos
,.........
1.500.000
Art. 29 Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão
de anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigente Orçamento ao subanexo 16.00, a saber:

o-s

1,00

Ministério do Exército

Projeto -

1601. 0805.1002

3.1.2.0 3.1.3.2 3.1.4.0 4.1. 3. O 4.1. 4. O -

Material de Consumo
Outros Serviços de Terceiros
Encargos Diversos
Equipamentos e Instalações
Material Permanente
TOTAL

.
.
.
.
.

50.000
150.000
50.000
550.000
700.000

.

1.500.000

Art. 39 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 15 de dezembro de 1972; 1519 da Independência e 849 da
República.
EMÍLIO G. MEDICI

Orlando Geisel
.Tos(' Flávio Pecara
João Paulo dos Reis Velloso
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DECRETO N." 71.568 -

DE

15

DE DEZEMBRO DE

1972

Abre em favor do subanexo Encargos Gerais da União - Recursos sob Supervisão do Ministério do Ptaneiarnenic e Coordenação Geral o crédito
suplementar de Cr$ 74.300.000,00, para reforço de dotação consignada

no vigente Orçamento.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item IH, da Constituição, e da autorização contida no artigo 6.'''
da Lei numero 5.754, de 3 de dezembro de 1971, combinado com o artigo
2.°, da Lei número 5.818, de 6 de novembro de 1972, decreta:
Art. 1.0 Fica aberto em favor do subanexo Encargos Gerais da União
- Recursos sob Supervisão do Ministério do Planejamento e Coordenação
Geral o crédito suplementar no valor de Cr$ 74.300.000,00 (setenta e quatro
milhões e trezentos mil cruzeiros), para reforço de dotação orçamentária
consignada ao subanexo 28.00, a saber:
Cr$ 1.00
28.00 -

ENCARGOS GERAIS DA UNIAO

28.02 -

Recursos sob Supervisão do Ministério do
Planejamento e Coordenação Geral
2802.1800.1017 - Financiamento de Atividades e Projetos
Prioritários
4.1.2. O - Serviços em Regime de Programação
Especial
74.300.000
Art. 2." Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão
de anulação parcial de dotação orçamentária consignada no vigente Orçamento ao Subanexo 28.00, a saber:
Cr$ 1.00
28.00 -

ENCARGOS GERAIS DA UNIAO

28.02 -

Recursos sob Supervisão do Ministério do
Planejamento e Coordenação Geral

Atividade -

2802.1800.2003

3.2.6.0 - Reserva de Contingência...................
74.300.000
Art. 3.° Este Decreto entrará em vigor 'na data de sua publicação.
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 15 de dezembro de 1972; 151.0 da Independência e 84.° da
República.
EMÍLIO

G.

MÊDICI

José Flavto Péccrc
João Paulo dos Reis veUoso

DECRETO N.O 71.569 -

DE

15

DEZEMBRO DE

1972

Abre ao Ministério dos Transportes, em toxor de diversas unidades orçamentárias, o crédito suplementar no valor de Cr$ 2.074.000,00, para
retorço de dotações constgnadas no vigente Orçamento.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item IH, da Constituição, e da autorização contida no artigo 6.°
da Lei número 5.754, de 3 de dezembro de 1971, Decreta:
Art. 1,() Fica aberto ao Ministério dos Transportes, em favor do Gabinete do Ministro, Divisão de Segurança e Informações e do Departamento
de Admínistraçào, o crédito suplementar de crs 2.074.000,00 (dois milhões
e setenta e quatro mil cruzeiros), para reforço de dotações consignadas ao
subanexo 27.00, a saber:

Acos DO PODER EXECUTIVO
27.00 27.01
2701. 0104 .2001
3.1.2.0
27.05
2705.0809.2015

-

3.1. 2. O 3.1.3.2.3.1.4.0 27.06 2706.0101.2017 3.1.2.0 3.1. 3.2 3.1.4.0 4.1.3.0 4.1.4.0 2706.1601.2019 3.1.1.1
02
3.1.2.2
3.1.5.0
2706.1605.2020

-

3.2.2.0 -
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Cr$ 1,00

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Gabinete do Ministro
Assessoria Ministerial
Material de Consumo
Divisão de Segurança e Informações
Assessoria Relacionada à Segurança
cional

.
Na-

Material de Consumo
.
Outros Serviços de Terceiros
.
Encargos Diversos
.
Departamento de Administração
Documentação e Divulgação
Material de Consumo
.
Outros Serviços de Terceiros
.
Encargos Diversos
.
Equipamentos e Instalações
.
Material Permanente
.
Pessoal Servindo na Diretoria de Obras de
Cooperação do Ministério do Exército
Pessoal Civil
Despesas Variáveis
.
outros Serviços de Terceiros
.
Despesas de Exercícios Anteriores
.
Operação da Estrada de Ferro MadeiraMamoré pelo Ministério do Exército
Subvenções Econômicas
.
TOTAL

200.000

10.000
10.000
25.000
4.000
60.000
1.000
12.000
10.000

333.000
582.800
787.900
38.300
2.074.000

Art. 2.0 Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão
de anulação parcial de dotações orçamentàrtas consignadas no vigente Orçamento ao subanexo 27.00, a saber:
c-s 1,00
27.00 - MINISTl!:RIO DOS TRANSPORTES
27.02 - Secretaria-Geral
Atividade - 2702.0108.2003
3.1.3.1 - Remuneração de Serviços Pessoais
.
370.300
27.03 - Secretaria-Geral
Entidades Supervisionadas
Projeto - 2703.1606.1008
200.000
4.3.3.0 - Auxílios para Obras Públicas
.
1.120.700
4.3.4.0 - Auxílios para Equipamentos e Instalações ..
50.000
4.3.5.0 - Auxílios para Material Permanente
28.00 - ENCARGOS GERAIS DA UNIAO
o-s 1,00
28.02 - Recursos sob Supervisão do Ministério do
Planejamento e Coordenação Geral
Atividade - 2802.1800.2003
3.2.6. O - Reserva de Contingência
.
333.000
TOTAL

2.074.000
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Art. 3.0 O presente crédito, no Orçamento próprio da Superintendência
Nacional de Marinha Mercante obedecerá à seguinte programação:
Cr$ 1,00
67.00 -

67. 02

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

Entidades Supervisionadas
Superintendência Nacional
Mercante

~

de

Marinha

cancelando

Empresa de Navegação da Amazônia S.A.

6702.1606.1011 -

I. 370.700

Art. 4.0 _ Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 15 de dezembro de 1972; 151.0 da Independência e 84.0 da
República.
EMILIO G. MÉDICI

Jose Flávzo Pecara
Mano David Anareazza
João Paulo dos Reis VeUoso

DECRETO NQ 71. 570 -

DE

15

DE DEZEMBRO DE

1972

Abre à Justiça Eleitoral em favor de' diversos TribunaIs Regionais Eleitorais
o credito suplementar de Cr$ 721. 200,OÚ, para retorço de aotaçõee consignadas no vigente Orçamento.

O Presidente da República, usando da atrtbuiçàc que lhe confere o
artigo 81, item IH, da Constituição, e da autorização contida no artigo 69 ,
da Lei nv 5.754, de 3 de dezembro de 1971, decreta:
Art. '1.0 Fica aberto à Justiça Eleitoral, em favor de diversos Tribunais
Regtonai« Eíeltoraís, o crédito suplementar no valor de Cr$ 721.200,00
(setecentos e vinte e um mil e duzentos cruzeiros) , para reforço de dotações orçamentárias consignadas ao subanexo 07.00, a saber:
Cr$ 1,00
07.00 -

JUSTIÇA ELEITORAL

07.01 - Tribunal Superior Eleitoral
0701. 01()6 .1002 - Reequipamento do Tribunal
4.1.3.0 - Equipamentos e Instalações
0701.0106.2001 - Processamento de Causas
Eleitorais
3.1.3.2 07.04 0704.0106.2008 3.1.1.1 02 ~
3.1.5.0 07.05 0705 0106.2010 3.1.5.0 ~
07.06 0"i06.0106.2012 ~
3.1.5.0

~

.
em

Instância Superior
Outros Serviços de Terceiros
.
Tribunal Regional Eleitoral da Bahia
Processamento de Causas Eleitorais na Bahia
Pessoal Civil
Despesas Variáveis
.
Despesas de Exercícios Anteriores
.
Tribunal Regional Eleitoral do Ceará
Processamento de Causas Eleitorais no Ceará
Despesas de Exercícios Anteriores
.
Tribunal Regional Eleitoral do Distrito
Federal
Processamento de Causas Eleitorais no
Distrito Federal
Despesas de Exercícios Anteriores
.

142.000

130.000

35.000
15.100

35.000

27.50,

A'OOs

07.07
0707.0106.2014
3.1.3.2
07. 08
0708.0106.2016

DO
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Tribunal Regional Eleitoral do Esp1rito
Santo
Processamento de Causas Eleitorais no
Espírito Santo
outros Serviços de Terceiros
.
~ Tribunal Regional Eleitoral de Goiás
~ Processamento
de Causas Eleitorais em
Goiás
~ Despesas de Exercícios Anteriores
.
- Pagamento de Inativos
- Inativos
.
- Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso
- Pagamento de Inativos

3.1.5.0
0708.0307.2017
3.2.3.1
07.11
0711.0307.2023
3.2.3.3 07.13 G713.0106.2026 -

Balàrfo-Famtlia

.

Tribunal Regional Eleitoral do Pará
Processamento de Causas Eleitorais no Pará
3.1.5. O - Despesas de Exercícios Anteriores
.

3.2.3.3
0713.0307.2027
3.2.3.3
07.14
0714.0106.2028

- Pagamento de Inativos
- Salário-Familia
- Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba
- Processamento de Causas Eleitorais

3.1.1.1
02
07.16
0716.0106.2032

-

~

3.2.3.3 07.17 0717.0106.2034 3.1.5.0 07 .18 ~
0718.0106.203:6 3.1.1.1
02
4.1.3.0
07.19

-

Salàrío-Familia

44.000

3.000
17.9~0

4UO
2.400

.

6.00J

.

1.003

na
Paraíba
Pessoal Civil
Despesas Variáveis
.
Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco
Processamento de Causas Eleitorais em
Pernambuco
Salário-Família
.
Tribunal Regional Eleitoral do Piauí
Processamento de Causas Eleitorais no
Plaui
Despesas de Exercicíos Anteriores
.
Tribunal Regional Eleitoral do Rio de
Janeiro
Processamento de Causas Eleitorais no
Estado do Rio de Janeiro
Pessoal Civil
Despesas Variáveis
.
Equipamentos e Instalações
.
Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande

6.700

8.200

33.500

55.000
32.000

dto Norte

0719.0106.2038 3.1.1.1 02 07.20 0720.0106.2040 3.1.5.0 07.21 0721.0106.2042 3.1.2.0 3.1.5.0 -

Processamento de Causas Eleitorais no
Rio Grande do Norte
Pessoal Civil
Despesas Variáveis
.
Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande
do Sul
Processamento de Causas Eleitorais no Rio
Grande do Sul
Despesas de Exerciclos Anteriores
.
Tribunal Regional Eleitoral de Santa
Catarina
Processamento de Causas Eleitorais em
Santa Catarina
Material de Consumo
..
Despesas de Exerctcíos Anteriores
.

7.000

19.000

5.000
200

42a

Aros

4.1.3.0 4.1.4.0 07.22 0722.0106.2044 -

3.1.5.0 3.2.7.6 4.1.3.0 -

DO

PODER EXECUTIVO

Equipamentos e Instalações
.
Material Permanente
.
Tribunal Regional Eleitoral .de São Paulo
Processamento de Causas Eleitorais em Sao

10.000
10.000

Despesas de Exercícios Anteriores
Pessoas
Equipamentos e Instalações
,

.
.
.

8.600
2.400
64.300

.

721. 200

Paulo

TOTAL

Art. 2\1 Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão
de anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigente Orçamento ao subanexo 07.00, a saber:
07.00 07.01 -

Projeto 3.1.4.0 Projeto 4.1.4.0 Atividade 3.1.5. O 07.04 Atividade 3.2.3.1 07.07 Atividade
4.1.3.0
07.08
Atividade
3,.1.3. 2
4.1.4.0
07.11

-

Atí..ídad- -

3.2.3.3
07.13
Atividade
3.1.3.2
07.14
Atividade
3.2.3.1
07.16
Atividade
3.1.1.1
01
07.18

-

Atividade
4.1.4.0
Atividade
3.2.3.1
07.19

-

Atividade
3.1.3.2
3.L5.0
3.2.7.6

'-

JUSTIÇA ELEITORAL
Tribunal Superior Eleitoral

eis

1,00

0701.0103.1004
Encargos Diversos
.
0701.0106.1002
Material Permanente
.
0701.0106.2001
Despesas de Exercícios Anteriores
.
Tribunal Regional Eleitoral da Bahia
0704.0307.2009
Inativos
.
Tribunal Regional Eleitoral do Espírito
Santo
0707.0106.2014
Equipamentos € Instalações
.
Tribunal Regional Eleitoral de Goiás
0'708.0106.2016
outros serviços de Terceiros
.
Material Permanente
'
.
Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso
0711.01lJ6.2022
Salário-Família
.
Tribunal Regional Eleitoral do Pará
0713.0106.2026
outros Serviços de Terceiros ....
Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba
0714.0307.2029
Inativos
.
Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco
0716.0106.2032
Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas
.
Tribunal Regional Eleitoral do Rio de
Janeiro
0718.0106.2036
Material Permanente
.
0718.0307.2037
Inativos
.
Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande
do Norte
0719.0106.2038
Outros Serviços de Terceiros
.
Despesas de Exercícios Anteriores
.
Pessoas
.

80.000
192.ooü
119.700
35.000

44.00J
17.900
3.000
400
9.400
6.700

8.200

32.000
55.000

5.000
1.000
1.000
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07.20 -- Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande
do Sul
Atividade - 0720.0106.2040
4.1.4.0 -- Material Permanente
.
07.21 -- Tribunal Regional Eleitoral de Santa
Catarina
Atividade - 0721.0106.2042
3.1.3.2 - Outros Serviços de Terceiros
.
07.22 - Tribunal Regional Eleitoral de São PaUlO
Atividade -- 0722.0106.2044
.
3. 1. 3.2 - outros Serviços de Terceiros
TOTAL

.

19.000

25.200

6ô.700
721.200

Art. 39 Este Decreto entrará em vigor na data de SUa pUblicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 15 de dezembro de 1972; 1519 da Independência e 849 da
República.
EMíLIO G. MEDICI

Alfredo Bueaui
José Flávio Péccrc
João Paulo dos Reis velloso

DECRETO

N° 71. 571 08
DEZEMBRO DE 1972

18

DE

Declara de utilidade pública e interesse social, para fins de desapropriação pelo .Departamento Nccíonal de Obras Contra as Secas, áre.a
de terreno necessária à implantação do Projeto de trríçoçco de Jaguaruana, no município do mesmo
nome, Estado do Ceará.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o ar..
tígo 81, item lIl, da Constituição, e
na conformidade do artigo 0:;.0, da Lei
na 4.593, de 29 de dezembro de 1964,
decreta:
Art. 1° Fica declarada de utilidade
pública e interesse 'Social, para fins
de desapropriação pelo Departamento
Nacional de Obras Contra as Secas. a
área de terreno com 320, 4,100 ha
(trezentos e vinte hectares e quatro
mil e cem metros quadrados), necessária a implantação do Projeto de Irrigação de .Iaguaruana, no município
do mesmo nome, Estado do Ceará,
descrita nas plantas constantes do
Processo n'' 12.204-MI-S.COM-BSB-

72, devidamente rubricadas pelo Secretário-Geral do Ministério do Interior.
Art. 2 0 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrárío ,
Brasília, . 18 de dezembro de 1972;
1519 da Independência e 849 da
República.
EMíLIO G.

MÉDICI

Jose Costa Cavalcanti

DECRETO N° 71.572 - DE
DEZEMBRO DE 1972

18 DE

Declara de utüuuuie pública, para fins
de constituição de servidão tulministrativa, uma faixa de terra destinada à
passagem de linha
de
transmissão, no Estado de São Pau-

lo.

O Presidente da Republíca, usando
da atribuição que lhe confere o artdgo 81, item IH, da Constituição,
e
tendo em vista o disposto no artigo
151, letra c, do Código de águas, regulamentado pelo Decreto n" ;J5.851,
de 16 de julho de 1954, decreta:
Art. 1° Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de constituí-
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ção de servidão administrativa, as
áreas de terra situadas na faixa Variando de 30 (trinta) a 90 \ noventa)

metros de largura. tendo corno eixo
a Unha de transrmssào a ser' estabeJecrda entre a torre n'' 21-1 da linha
Vtracopos- vannhos e a subestação de
Tanquinho, no município de Campinas, Estado de São Paulo, cujo projeto e planta de srtuaçáo n" BX-D-I0086
(fls. 7 a 15' foram aprovados por ato
do DIretor da Divisão de Energia EIétrrca e Concessões, do Departamento
Nacional de Aguas e Energia Elétrica,
no processo MME-705 864-72.

Art. 2" Fica autortzada a Compa-

ntua Paulista de Fôrça e Luz a promover a constttuiçâo de servidão
admmístratrva nas referidas arcas de
terra, na torma da Iegíslaçao vigente, onde tal se fizer necessário, para
a passagem da Unha de transmissão
referida no artigo }O,

Art. 3<) Fica reconhecida a conveniência da conettturção de .s ervidão
admimstratíva
necessária em favor
da Companhia Paulista de Fôrça e
Luz. para o rim indicado, a qual compreende o direito atrrbutdo à empresa conccssronana de praticar todos
os atos de construção, operaçao e
manutençao da mencionada linha de
transmissão e de unhas telegráficas
ou reíeromcae auxíhares, bem como
suas possíveis alterações 0U reconstruçoes, sendo-lhe assegurado, ainda
o acesso à are-a da servidão através
de prédio serviente, desde que não
haja outra VIa praticável.
§ 10 Os proprtetàrtos das áreas dó
terra atingidas pelo ônus, Iímítarâc
u uso e gozo uas mesmas .ao que ter
compatível com a existência da servidão, abstendo-se, em consequêncía,
da prática, dentro das mesmas, de
quaisquer atos que embaracem ou
causem danos, incluídos entre eles os
de erguer construção ou fazer plantação de elevado porte.
§ 2° A Companhia Paulista de Força e Luz poderá promover, em .Ituzo,
as mectdas necessárias à constituição
da servidão admmtstratíva .íe caráter urgente, utilizando o processo judicial estabelecido no Decreto-Lei ... ,
n'' 3.365, de 21 de junho de i941, com
as modificações tntroduaídas pela Lei
nv 2.786, de 21 de maio de 1956.

Art. 4° Este Decreto entrará em VIgor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 18 de dezembro de 1972;
1519 da Independência e 849 da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Benicmim Mário Baptista

DECRETO N° 71.573 - DE 18 DE
DEZEMBRO DE 1972
Declara de utüuiaâe pública, para fins
de constttunção de servidão oamsnistrativa, uma uuaia de terra destinada
à passagem de Unha de
transmissão no
Estado de Minas

Gerczs.
O Presidente da República, usando
da atrfbuíçao que lhe confere o artigo 81, item III da Constituição, .endo em vista o disposto no artigo 151,
letra c, do Oodígo de Aguas, regulamentado pelo Decreto n'' 35.851, de
16 de julho de 1954 e o constante do
processo MME 705.571-72, decreta:
Art. 1° Ficam declaradas de utilidade publíca, para fins de constituição de servídâo administrativa, as
áreas de terra situadas na faixa de 25
(vinte e cinco) metros de largura, tendo como eIXO a linha de transmissão
estabelecida entre a subestaçào da
Centrais Elétricas de
Minas Gerais
S. A. e a subestação Centro Alto do
Megiolaro, da Companhia Mineira de
Eletrtcídaâe. no munícípío de .JUIZ de
Fora, no Estado de Minas Gerais, cujo
projeto e planta de situação foram
aprovados por ato do Diretor da "1iVisão de Energta Elétrica e concessões
do Departamento Nacional de Agnas
e Energia Eletrtca. no proce5S0
.
MME n- 705.571-72.
Art. 20 Fica autorizada a Companhia. Mineira de Eletrrcídade a promover a constituição de servidão
admíntstrauva nas referidas áreas de
terra, na forma da regtslaçào vtgente, onde tal se neer necessárto, pura
a passagem da linha de transmissão
referida no artigo primeiro.
Art. 3° Fica reconhecida a conveniência da conatíturçào de servidão
admmistrativa
necessária em ravor
da Companhia Mrnetra de Eletrtcrdade para o fím indicado, a qual cem-

Arras

DO

preende o direito atribuído à empresa concessionarta de praticar todos os
atos de construção. operação e manutenção da mencionada rmna de
transmissão e de unhas telegráficas
ou telefônicas auxiliares, cem como
suas possíveis alterações -iu reconstruções, sendo-lhe assegurado, ainda.
o acesso à area da servidão através
de prédio serviente. desde que nâo
haja outra via praticável.
§ 1° Os proprietários das áreas de
terra atingidas pelo ônus limitarão o
uso e gozo das mesmas ao que tor
compativer com a existência da servidão, abstenco-se, em consequêncla,
da pratica, dentro das mesmas, de
quaisquer atos que embaracem ou
causem danos incluídos entre eles os
de erguer construcôes ou fazer plantações de elevado porte.
§ 2° A Companhia Mineira de Eletricidade poderá promover, em Juízo,
as medidas necessárias à constttuição
da servidão administrativa de caráter urgente, utilizando o processo judicial estabelecido no Decreto-lei ....
n'' 3.365. de 21 de Junho de 1941, com
as modificações introduzidas pela Lei
n- 2.786, de 21 de maio de 1956.
Art. 4° Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposíçóes em contrário.
Brasília, 18 de dezembro de ;972;
da Independência e 841,) da
República.
151Q

EMíLIO G.

MÉDIC!

nenicmvni Mário Baptista
DECRETO

N° 71. 574 DE
DE 1972

18

DE

DEZ~:MBRO

Declara de utilidade pública_, para fins
de constituição de servidão administrativa, uma. ttuxa de terra destinada
à passagem de linha
de
transmissão, no Estado de Séo Paulo.

o
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Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item III da Constituição, -endo em vista o disposto no artigo 151,
letra c, do Código de Águas, regulamentado pelo Decreto n'' 35.851, de
16 de julho de 1954, decreta:
Art. 1° s'Icam declaradas de utdlídade pública, para fins de constitui-

cao de servidão admíntstrattva, as
áreas de terra situadas na faixa de 25
(vinte e cinco)
metros de largura.
tendo como eixo a linha de transmíssão a ser estabelecida entre as subestações de Itaí e Taquarituba, DOS
munícípíos de Itaí e 'I'aquarttuba. no
Estado de São Paulo, cujo projeto e
planta de situação foram aprovados
por ato do DIretor da Divisão de l:!;.nergia Eletnca e Concessões, do Departamento Nacional de águas f' Energia Elétrica, no processo MME
U'

7U2.74::1-?::l.

Art. 2° FIca autorizada a Compa"Santa Cruz" a
promover a constituição de servidão
udmtnístratíva nas referidas áreas de
terra. na forma da legislação vigente,
onde tal se fizer necessário. para b.
passagem da linha de transmissão referida no artigo 1°.
orna Luz e Força

Art. 3° FICa reconhecida a conveniência da constituição de servidão
adrmmstratíva ncccssana em lavor
oa Companhia Luz e Força "Santa
Cruz". para o fim mdícado, a qual
compreende o direito atribuído à empresa concessionária de pra ticar toucs os atos de construção, operação e
manutenção da mencionada Imha ce
transrmssâo e de linhas telegráficas
ou telefônicas auxtlíares, bem como

suas possíveis

alterações

viu

recons-

truções, sendo-lhe assegurado, ainda,
LI acesso à área da servidão através
de prédio serviente. desde que não
naja outra via pratícaveí .
§ 1° Os proprietários das áreas de
terra atingidas pelo ônus, Iírmtarâo o
uso e gozo da:' mesmas ao que for
compatível com a existência da servidão, abstendo-se, em conseqüência, da
prática dentro das mesmas, de quais
quer atos que embaracem ou causem
danos. Incluídos entre eles os de etguer construções ou fazer plantações
de elevado porte.
§ 2"
A Companhia Luz e Força
"Santa Cruz" poderá promover, em
Juizo, as medidas necessárias à constítuiçâo da servídâo
adminlstratlva
de caráter urgente, utlizando o processo judicial estabelecido no Decreto-Lei n'' 3.365, de 21 de junho de
1941 com as modificações introduzidas pela Lei n" 2.786, de 21 de maio
de 1956.
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Art. 4° Este Decreto entrará em VIgor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 18 de dezembro de 19'12;
1519 da Independência e 849 da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Beniomim Mário Baptista

DECRETO NQ 71.575 -

DE

18

DE

OEZio.'MBRQ DE 197'2

Concede à Mineração AbeL S.A. o dZ-

retto de lavrar areia quartzosa e
feldspato no município de Peruibe,
Estado de Sao Paulo.

o Presidente da República. usando
da atribuição Que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, nos
termos do Decreto-lei n« 227, de 28
de fevereiro de 1967 (Código de Mi-

neração), alterado pelo

Decretc-Iet

no 318, de 14 de março de 1967, de-

creta:
Art. 19 Fica outorgada à Minera..
ção Abel S.A. concessão para lavrar
areia quartzosa e feldspato em terrenos de propriedade de Mitra Díocesana de Santos e de Leão Benedito
de Araújo Novais no lugar denomtnado Taniguá, distrito e município de
Peruibe, Estado de São Pauto, numa
área de duzentos e oitenta e um hectares trinta e três ares (281,33ha.),
delimitada por um polígono irregular
que tem um vértice a três mil e quinhentos metros (3. 500m) , no rumo
verdadeiro de cinqüenta e dois graus
sudoeste (529SW), do centro da eS
tação de 'I'aníguá, e os lados a partir desse vértice os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: tresentos e sessenta metros (360m), {leste
(W); cento e cinqüenta metros ...
(l50m) , norte (N); cento e setenta e
cinco metros (175m), oeste (W); duzentos metros (200m), norte (N); duzentos e quarenta metros (240m), oeste (W); trezentos e cinqüenta metros
(350m), norte, quatrocentos metros
(400m), oeste (W); duzentos e noventa metros (290m), norte (N); trezentos e cinqüenta metros (350m), oeste
(W); duzentos e quarenta metros
(240m), norte (N); duzentos e oitenta e cinco metros (285m), oeste (W);
setecentos e quinze metros (715m) ,
norte (N); oitocentos e cinqüenta me4

tros (350m), oeste (W); oitocentos e
cinqüenta metros (350m), norte (N);
quinhentos e sessenta metros (560m),
este (E); cento e dez metros (110m),
sul (S); quatrocentos metros (400m),
este (E); oitocentos e dez metros ...
(310m), sul (S); novecentos e dez metros (910m), este (E); quinhentos metros (500m). sul (S); quinhentos t:l
quarenta e cinco metros (545m), este
(E); quatrocentos e dez metros ....
(410m), sul (S); quatrocentos e sessenta e cinco metros (465m), este
(E); cento e noventa metros (190m),
sul (S); duzentos e vInte metros ...
(220m), este (E); trezentos e vinte e
cinco metros (325m), sul (8); duzentos e trinta metros (230m), oeste
(W); cento e oitenta metros üaon» ,
sul (8); duzentos, e dez metros ....
(210m), oeste (W); duzentos e setenta metros (270m), sul (S). Esta concessão é outorgada mediante as condições constantes dos artigos 44, 47,
e suas alíneas, e 51, do Código de Mineração, além de outras constantes
do mesmo Código, não expressamente
mencionadas neste Decreto.
Parágrafo único.
Esta concessão
fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto número 51.726, de 19 de fevereiro de 1963,
e da Resolução n'' 3, de 30 de abril
de 1965, da Comissão Nacional de
Energia. Nuclear.
Art. 2° O concessionário fica
obrigado a recolher aos cofres públicos os tributos devidos à União, em
cumprimento do disposto no Decretolei n'' 1.038, de 21 de outubro de 1989.
Art. 39 Se o concesstonârio não
cumprir qualquer das obrigações que
se lhe incumbem, a concessão para
lavrar será declarada caduca ou nula,
na forma dos artigos 65 e 66. do Código de Mtneracão.
Art. 4° As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra na forma
do artigo 59 do Código de Míneraçâc .
Art. 59 A concessãc de lavra terá
por titulo este Decreto, que será
transcrlto no livro C - Registro dos
Decretos de Lavra, do Departamento
Nacional da Produção Mineral do Ministério das Minas e Energia.
Art. 69 Este Decreto entrará em
vígor na data de sua publicação, re-

Arros

vogadas as disposições em contrário.
DNPM 3.746-65.

Brasília, 18 de dezembro de 1972;
da Independência e 84º da
República.
EMÍLIO G. MÉDIcr
Benjamim Mario Baptista
151
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DECRETO N°

n. 576

DEZEMBRO

DE

- DE 18
1972

DE

Autoriza a encampação dos bens
e
instalações vinculados aos serviços
públicos de energia elétrica no mu·
nicípio
de Itabaiana" Este-do ce
Sergipe, determina intervenção ad~
ministrativa e da outras orooíaen,

das.

o Presidente da República, usando
da atribuíçâo que lhe confere o arti
go 81, item lU da Constituição, e ten,
do em vista o disposto no artigo ltn,
do Decreto n" 24.643, de 10 de julho
de 1934 (Código de Águas) e o que
consta do processo MME n- 700.894·
72, decreta:
Art , 1" Ficam encampados os

1JeIl~

e instalações vinculados aos serviços
públicos de energia elétrica existentes
no município de Itabaiana, Estado de
Sergipe, explorados pela Empresa E~
létrica de Itabaiana Ltda., por força
do Decreto n'' 56.665, de 6 de agosto
de 1965.
§ 1° Até a imissão de posse dos bens
e instalações fica determinada a intervenção na administração dos se!·
viços públicos de energia elétrica <lo
munrcípic de Itabaiana.
§ 2° Para dar

433
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execução ao deter-

minado no parágrafo primeiro deste
artigo, fica
nomeado Interventor
Administrativo nos serviços púbhcoa
de energia elétrica do município de
Itabaiana, Estado de Sergipe, o Assistente Jurídico Plinío Marques Netto.
funcionário federal que desempenhara as suas funções de acordo com ae
instruções que forem expedidas pele
Ministério das Minas e Energia.
Art. 2° Fica autorizada a centrara
Elétricas Brasileiras S. A.· .
ELETROBRAS a
promover os atos
necessários à efetivação da encam,
paçao referida no artigo anterior
Art. 3° As despesas decorrentes ela
doe

.encampação correrão por conta

recursos previstos na Lei n" 5.655, de
20 de maio de 1971.

Art. 4° O Ministério das Minas CI
Energia através o Departamento Nacional de Aguas e Energia Elétrica, o
mediante convênio, atribuirá à Empresa Distribuidora de Energia
em
Sergipe S A. - ENERGIPE a administração provisória dos serv iços de
energia elétrica no municipio de Itabaiana, bem corno sua melhoria e expansão até a outorga de nova conceesão.
Art. 5° Este Decreto entrara em VI"
gor na data da sua publicação, revogado o Decreto n'' 70.633, de 26 demaio de 1972 e demais disposrçóes em
contrário.
Brasília, 18 de dezembro de 1972,
151° da Independência e R4° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI
Benja.mim Mário Baptista

DECRETO N° 71. 577 DEZEMBRO

DE

DE

19

DE

1972

Institui Comissão para organizar e
executar as comemorações do Centenário de Alberto Santos lJumont e
dá outras providências.
O Presídente da República, mando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IIl, da Constituição, decreta:
Art. 1° Será celebrado em todo o
território nacional. o Centenário do
nascimento de
Alberto Santos Dumont, a transcorrer a 20 de julho de

1.973.

Parágrafo único. As sclenldaôes comemorativas deverão revestir-se do
mals elevado espír-ito cívico e natrrótíco, como reconhecimento da ·Pátria
ao seu gênio inventivo.
Art. 2" Para coordenar as comemorações, fica instituída, sob a presidência ao Mtmstro da Aeronáutica,
Comissão de Alto Nivel integrada por
representantes oos Ministérios das Relações Exteriores, da Educação e Cultura das Comunicações, e 'los Prestdentes das seguintes Entidades:
I - Instituto Histórico e Geograf'ico Brasileiro;
II - Instttuto de Geografia e Htstória Militar:
III - Associação Brasileira de Imprensa.
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Art. 3" O Presidente da Comissão
determinará a constituição de uma
Secretaria Executiva, sob a Chefia de
um dos seus Membros, a qual se incumbira do programa das solenídadee
e da sua execução.
Parágrafo único. O Chefe da Secretaria executiva manterá entendimentes com qualquer órgão uo Poder
Executivo, com os Poderes Legtetativo e Judiciário e com os Governos
Estaduais e Municipais, a fim de que
colaborem para o ortlhantismo elas
comemorações do Centenário de Al-

berto Santos Dumont.
Art. 4° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 19 de dezembro de 1972;
151() da Independência e 84" ca
República.
EMiLIO G.

MÉDICI

Máno Gibson Barboza
Jarbas G. Passarmno
J. Araripe Macedo
Hygino C. Corsetti
DECRETO N° 71.578 - DE 19 DE
DEZEMBRO DE 1972

Dispõe sobre a coordenação das solenidades de substituição da Bandeira Nacwnal hasteada no mastro especial mcpísmuuio na Prcusa dos
Três Poderes, em Brasília, e' dá outras providências.

O Presidente da República, usando
da atrfbuíçâo que lhe confere o artigo 81, Item IH, da Constttuíçâo, e de
acordo com o artigo 43 da Lei
.
c- 5.700, de 1 de setembro de 1971,
decreta:
Art. 1° A coordenação das soiemdades de substituição
da Bandeira
Nacional nasteada no mastro especial
implantado na Praça dos Três Poderes, em Brasilia, a serem ceaüzadas
no 1~ dommgo de cada mês, e da responsabilidade dos Ministérios da Marinha, do Exercito e da Aeronáutica
que se revezarão, mensalmente, ness~
ordem
§ 1.<:> As solenidades serão dedicanas, sucessivamente, a cada um dos
arstacos, Territórios e ao Drstrtto Federal, de acordo com a ordem de precedêncía .
~ 2.° A Unidade Federativa, à qual
e uecacada a solenidade, poderá dela

participar com manifestações de sua
cultura e a oferta da Bandeira a ser
hasteada.
Art. 2° E' fixada a data de 7 de janeiro de 1973, para a realização da
prtmetra solenidade de substituição
ua Bandeira. sob a coordenacâo . do
Ministério da VIarinha e dedicada ao
Estado da Bahia.
Art. 3° A conservação e todas as
medidas administrativas referentes ao
mastro especial e à Bandeira nele
hasteada são da atribuição do Governo do Distrito Federal.
Art. 4.° Este decreto entrará em
Vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 19 oe dezembro de 1972;
151
da Independência e 84° da
República.
0

EMÍLIO G.

MEDICI

Adalberto de Barros Nunes
Ortando Geisel
J. Araripe Macedo
DECRETO N° 71.579 - DE 19 DE
DEZEMBRO DE 1972

Fixa o valor tributável dos produtos;
do item 24.02.02.99, da Tabela anexa ao Decreto n° 70.162, de 18 de
texereuo de 1972. alterando a morgem do varejista.
O P~esidente da República, usando.
da atributçao que lhe confere o artigo 81, item III, da Constttuíçào, e
tendo em vista a delegação contida
no oaràgraro único do artigo 8° da
Lei n.s 5.368, de 1 de dezembro de:
1967 decreta;
Art. 1" U valor tributável dos produtos do item 24.02,O<l.99 (ctgarros) ,
da Tabela anexa ao Decreto
.
n'' 70.162, de 18 de fevereiro de l!:172
é de 17,903% sobre o preço de vf'nd~
a. varejo, alterada para 1l,:l0%, sobre
esse preço, a margem do varejista.
Art. 2° Este Decreto entra em vigor em 10 de janeiro de 1973, revogados os Decretos n-s. 66. ü10, de 30
de dezembro de 1969; 68.162, de 3 de
fevereiro de 1971; 69.826, de ,,:2 de
dezembro de 1971 e demais disposições em contrário.
Brasília, 19 de dezembro de 1972 ~
151.
da Independência e 84.° da
República.
EMiLIO G. MÉDICI
0

José Flávio Pécora

43&
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DECRETO N" 71.580 -

DE 20 DE DEZEMBRO DE 1972

Abre a Encargos Gerais da Unzão - Recursos sob Supervisão do Ministérío da Fazenda, o crédito especial de Cr$ 6640.000,00, para o ,+~rn
que especifica.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o'
art. 81, item lII, da Constituição, e da autorização contida no artigo I'',
da Lei n'' 5.853, de 7 de dezembro de 1972, decreta:
Art. 1" Fica aberto a Encargos Gerais da União - Recursos sob Supervísão do Ministério da Fazenda, o crédito especial de Cr$ 6.640.0nO,('c
tseís milhões, seiscentos e quarenta mil cruzeiros), para atender despesa
a seguir discriminada:
Cr$ 1,00
28.00 -

ENCARGOS GERAIS DA UNIAO

28.01 -

Recursos sob Supervisão do Ministério da
Fazenda
Superintendência das Empresas Incorporadas ao Patrimônio Nacional
Despesas de Capital
Investimentos
Serviços em Regime de Programação Especial
.

2801.0705.1007 4.0.0.0 4.1. O.O 4.1 . 2. O -

6.640 000

Art. 2" Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão
ce anulação parcial de dotação orçamentária consignada no vigente Orçamento no subanexo 28.00, a saber:
Cr$
28.00 -

ENCARGOS GERAIS DA UNIAO

28.02 -

Recursos sob Supervisão do Ministério do
Planejamento e Coordenação Geral

Atividade 3.2.6.0 -

1,00

2802.1800.2003

Reserva de Contingência

.

Art. 3° Este Decreto entrará em vigor na data
revogadas as disposições em contrário.
_ Brasília, 20 de dezembro
República.
EMÍLIO G.

de

1972;

151"

de

sua

6.640 000
publicação,

da Independência e 84" da

Mànrcr

José Flávio Pecara
Joâo Paulo dos Rezs Velloso

DECRETO N" 71.581 -

DE

20

DE DEZEMBRO DE

1972

Abre ao Ministério da Educação e Cultura, em favor do Departamento de
Assuntos Unioereíiàrioe, o crédito suplementar de Crê 400.000,00, pura
retorço de dotação consignada no vigente Orçamento.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item lII, da Constituição, e da autorização contida no d,ft:o-(,
ti", da Lei na 5.754, de 3 de dezembro de 1971, combinado com o ::tl·~-igD
3", da Lei nv 5.818, de 6 de novembro de 1972, decreta:
Art. 1" Fica aberto ao Ministério da Educação e Cultura, em lavor rtc
Departamento de Assuntos Universitários, o crédito suplementar no vaíoi
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de Cr$ 400.000,00 (quatrocentos mil cruzeiros), para reforço de dotação

orçamentária consignada ao subanexo 15.00, a saber:
15.00 -

MINISTÉRIO DA EDUCAÇAO
TURA

15.18 -

Departamento ue Assuntos

1518.0906.2024 -

E

crs

1,0(1

CUL-

Untversttarroa

Assistência Técnica e Financeira a Instituições Universitárias ou Federações de Es-

colas não Federais
Serviços em Regime de Programação Especial
•••••••••••••••. . • . . . •. •• . . . . . . . . . . .
40U.0(10
Art. 2° Os recursos necessários a execução deste Decreto, decorr erâo
de anulação parcial de dotação orçamentária consignada no vigente Orçamento ao subanexo 28.00, a saber:
4.1.2.0 -

crs

28.00 -

ENCARGOS GERAIS DA UNIAO

28.02 -

Recursos sob Supervisão do Ministério ao

1,GO

Planejamento e Coordenação Geral
Atividade -

2802.1800.2003

400 000
3.2.6.0 - Reserva de Contingência
ooo··
.
Art. 3" Este Decreto entrara em vigor na data de sua publtcaçà.o,
revogadas as disposições em contrário
Brasilia, 20 de dezembro de 1972; 151" da Independência e ô4° (~a
o

República.
EMÍLIO G. MtDICl
JOSé Flávio Pecara
Jarbas G Passarinho
Joâo Paulo «oe Reis Velloso
o

DECRETO N"

71.582 -

DE

20 DE DEZEMBRO DE 1972

Ab'te 'ao Mmtsterio dos rraneiort ee. em favor do Departamento de Ad'mintstrcçao, o crédito susüementar no valor' de Cr$ 480.000,00, para relerço de dotação consignada no vigente Orçamento
o

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item IH, 'da Constituição, e da autorização contida no artigo fi"
da Lei n" 5.754, de 3 de dezembro de 1971, decreta:
Art. 1" Fica aberto ao Ministério dos Transportes, em favor do Departamento de Administração, o crédito suplemen ter no valor de Cr$
48GJ.000,00 (quatrocentos e oitenta mil cruzeiros), para reforço de dotação
orçamentàrta consignada ao subanexo 27.00, a saber:
Cr$ 1,00
27.00 -

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

27. 06 ~ Departamento de Administração
.2706.1601.2019 - Pessoal Servindo na Diretoria de

3.1.1.1 01 ~

Obras
de Cooperação do Ministério do Exército
Pessoal Civil
Vencrmerucs e Vantagens Fixas ... ooo.....

480.000

fArto 2" Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão
.anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas no vtçente
Orçamento ao subanexo 27.00, a saber:
o-s l.OO

~de

27.00 27.01 -

.Atividade 3.1.1.1 ,01 -

MINIS'TI:RIO DOS TRANSPORTES

Gabinete do Ministro
2701.0104.2001

Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas

O"

oo.. oo.

80.000

4:r/
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27.02' -

Atividade 3.1.1_1 -

01 27.04 -

Atlvidade 3.1.1.1 01 27.05 -

Atividade 3.1.1.1 01 27.013 -

Atividade 3.1.1.1 01 -

Secretaria-Geral
2702.0108.2003

Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas
Inspetorra-Geral de Finanças

.

200000

.

66.COlJ

.

34

2704.0107.2014

Pessoal Civil

vencimentos e Vantagens Fixas
Divisão de Segurança e Informações
2705.0809.2015

Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas
Departamento de Administração

aco

27013.0101.2016

Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas

.

TOTAL

looroo
180 000

Art. 3° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publlcacào:
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 20 de dezembro de 1972; 151° da Independência e J40 dá
República.
EMíLIO G.

M~DICl

Jose Flávio Pecara
Mário David Andreazza
João Paulo aos Rets Velloso

DECRETO N° 7:1.583 _.

DE 20 DE DEZEMBRO DE

1972

Abre à Universidade Federal do Rio Grande do Sul, o crédito especial de.
crs 900.000,00 para o fim »ue especifica.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81. ítem III, da Conatituíçâo, e da autorização contida no artigo'
1", da Lei nv 5.854, de 7 de dezembro de 1972, decreta:
Art. 1" Fica aberto à Universidade Federal do Rio Grande ao :::);11 o
crédito especial no valor de crs 900.000,00 (novecentos mil cruzeiros),
como segue:
crs 1,00.
55.00 - MINISTERIO DA EDUCAÇA0 E CULTURA
- Entidades Supervisionadas
55.30 - universidade Federal do Rio Grande do
Sul
55::30.0906.1010 - Obras de Adaptação para o Centro de
Processamento de Dados
".........
900. OOC
Art. 2° Os recursos necessários à execução deste Decreto, decorrerão
de anulação ele dotação orçamentária consignada no Anexo III da Lei
nO 5.754, de 3 de dezembro de 1971, a saber:
55.00 -

55.30 Projeto -

MINISTERIO DA EDUCAÇAO
TURA

- Entidades Supervisionadas
Universidade Federal do Rio
Sul
5530.0906.1005

E

CUL-

Grande

crs

1,00

do
.

900.000

4Z8

Anos

DO PODER EXECUTIVO

Art. 3° Este Decreto entrará em vigor na data
revogadas as disposições em contrario.
Brasília, 20 de dezembro de 1972; 1510 da
Repubhca .
EMÍLIO G. Manter

de

sua

Independência

publicação,
e

84° da

José Flávio Pecara
Jarbas G. Passarmho
João Paulo dos Reis Velloso

DECRETO NIl 71.584 DEZEMBRO DE

DE

20

DE

1972

Concede autorização à empresa zepata Marine Service Ltd.
S.
A.
para operar no mar territorial do
Brasil. fixado pelo Decreto-lei n9
1.098, de 25 de março de 1970, as
embarcações M IV Paramount Service e M/V Imperial Service, de nacionalidade britânica, e M/V lnvincible Seruice, M IV Sampson Service
e M/V Blue Chip Sermce, de nacto-

tuüuiaâe panamenha, a serviço
Petróleo Brasileiro S. A. PETROBRAS.

da

.....•

o Presidente da República, usanco
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item UI, da Constituição, de
acordo com o Decreto nv 63.164, de
:26 de agosto de 1968, e tendo em vista
'0 que consta do Processo nc
.
IDOO.148-72, do Ministério das Minas c
Energia, decreta:
Art. 19. E' concedida autonzaçac
à empresa zapate. Marine Servíce Ltd ,
S. A. para operar no mar territorial
do Brasil, fixado pelo Decreto-lei nv
1. 098, de 25 de março de 1970,
&S
embarcações M/V Paramount Service,
M/V Imperial Servíce, M/V Invíncible Bervíce, M/V Sampson Service e
M/V Blue Chip Service, a serviço da
Petróleo Brasileiro S. A. - .... _...
PETROBRáS, nos serviços de reboque, suprimento e transporte de turmas das unidades de perfuraçã-O.
Art. 29. A autorizaçã-O de que trata
este Decreto vigorará pelo prazo de 3
<três) anos, prorrogável
mediante
novo Decreto, sem prejuízo de sua caducidade a qualquer tempo, se ocorrer
a conclusão dos serviços contratados
ou a extinção das obrigações respectivas, na forma da Lei e do contrato.

Art. 39. Este Decreto entrará Em
vigor na data de sua publícaçào, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 2D de dezembro de 1972;
1519 da Independência e 849 da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Adalberto de Barros Nunes
Benjamim Mario Baptista

DECRETO N9 71.585 DEZE:MBRO

DE 20 DE

DE 1972

Concede autorização à empresa Amsteriiamsche
Ballast
Bagger en
Grond (Amsterdam Ballast orecging) N. V., para operar no mar
territorial do Brasil, fixado pelo Decreto-lei n9 1.098, de 25 de março de
1970, com a âraaa "Hurnõer River",
de nacionalidade inglesa, em substituição à draga "Prins Der neaerumaer', nos serviços de dragagem
do canal de acesso ao Terminal M aritimo Almirante Barroso, no Estado
de São Paulo.

o Presidente da República, usando
das atrfbuícões que lhe confere o artigo 81, ite-m UI, da Constituição e
tendo em vista o que consta do Processo no 000.394-71, do Ministério das
Minas e Energia, decreta:
Art. 19. E' concedida autorização
à empresa Amsterdamscne Ballast
Bagger en Grond t Amsterdam Ballast Dredgtngj N. V., com sede em
Amsterdam, Holanda, para operar na
mar territorial do Brasil, fixado pelo
Decreto-lei nv 1.098 de 25 de março de
1970 com a dragá "Humber Rlver".
de riacinalidade inglesa, e respectivas
embarcações de apoio. nos trabalhos
a que se refere o Decreto nv 70.&09,
de 6 de julho de 1972, contratados entre a Petróleo Brasileiro S. A. - ..
PETROBRAS e a mencionada empresa e a firma SOTEP - Sociedade
Técnica de Perfuração Ltda., a qual
substituirá a draga "Prtns Del Nederlander ...
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Parágrafo único.
Na autorização
de que trata este a-ttvo. obsv-ve-<se-à
o disposto no Decreto n'' 70.809, de
{) de julho de 1972.
Art. 29. Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasíüa, 20 de dezembro de 1972;
1519 da Independência e 849 ca
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Adalberto de Barros Nunes
Benjamim Mário Baptista

DECRETO N9 71.586 - DE 21
DEZEMBRO DE 1972

DE

Cria, no Ministério do Exército, a Diretoria Patrimonial de Brasília.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o ar.,
tigo 81, item II! da Constituição, e
tendo em vista o artigo 46, do Decre,
to-Lei nv 200, de 25 de fevereiro de
1967, decreta:
Art. 19 Fica criada, no Ministério
do Exército, a Diretoria Patrimonial
de Brasilia, por transformação
da
Prefeitura Militar de Brasilla.
Parágrafo único. A Diretoria Patrimonial de Brasília subordinar-se-á
à Secretaria-Geral do Exército.
Art. 29 A Diretoria Patrimonial de
Brasilia supertntenderá a admímstra,
cão dos imóveis, próprios restdenclars
t' áreas livres sob Jurisdição do Mínistério do Exército em Brasília, a
gestão de móveis e utensilíos de próprios residenciais, bem como íncum,
bir-se.á de outros encargos de apoio
geral, na forma regulada pelo Mtnís,
tro do Exército.
Art. 39 O cargo de Diretor Patrt.
moníal de Brasíha é privativo de Ge.,
neral-de.Brtgada combatente.
Art. 49 O Ministro do Exercito fica
autorizado a expedir os atos necessá,
rios à efetiva execução deste decreto.

DECRETO N'? 71.587 - DE 21 DE
DEZEMBRO DE 1972
Muda a sede de Organização Militar
e dá outras providências,

O Presidente da República, usando

das atrtbuíçoes que lhe confere o ar-

tigo 81, item III da Constituição, ~
de conformidade com o d'<-ostc nos
artigos 12 e 46, do Decreto.Lei número 200, de 25 de fevereiro de 1967,
decreta:
Art. 19 E' transferido de sede:
- O 1Çl Grupamento de Fronteira
-- da cidade de Cruz Alta (RS) para
êl. cidade de Santo Angelo (RS).
Art. 29 O Ministro do Exército fica
autorizado a expedir os atos necessários à execução deste Decreto.
Art. 3(> Este Decreto entrará em
VIgor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 21 de dezembro de 1972;
1519 da Independência e 849 da
República.
EMÍLIO G.

MEDICI

Orlando Geisel

DECRETO N9 71.588 -- DE 21
DEZEMBRO DE 1972

DE

A tribui cargo de COmandante de
Grupamento a General-âe-Brtçtuia
COmbatente.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item III da Constttuição, e
tendo em vista o artigo 4fi. do Decreto-lei n.o 200, de 25 de fevereiro de
1967, decreta:
Art. 19 São privativos de Generalde-Brigada Combatente os cargos de:
- Comandante do Grupamento do
Leste Catarinense:
- Comandante do 10 Grupamento
de Fronteira;
- Comandante do 29 Grupamento
de Fronteira.

Art. 5.° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revo,
gadas as disposições em contrárro .

Art. 2º Este decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Brasília, 21 de dezembro de 1972;
1519 da Independência e 849 da
República.

Brasília. 21 de dezembro de 1972;
151º da Independência e 849 da
República.

EMÍLIO G.

MEDICI

Orlando Geisel

EMíLIO G. MÉDICI
Orlando Geisel

Anos
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DECRETO

N.O 71.589 DE
DEZEMBRO DE 1972

DO PODER EXECUTIVO

21

DE

Retifica o Decreto n° 70.859, de 25 de
julho de 1972, o qual alterou enquadmmentos de pessoal dosextin:

tos Institutos de Aposentadoria

e

Pensões, do Serviço de Aeeieténcia
Médica Domiciliar e de Urgência e
do Hospital Júlia Kubitschek.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe contere o artago 81, item lII, da Constrtutçâo, e
tendo em vista o que consta do artigo 56, da Lei n'' 3.780, de 12 de JUlho de 1960, e o que consta (lOS Processos n-s 3 e 2.344, de 1972, do Departamento Administrativo ,10 Pessoal
Civil, decreta:

Art. I'' Fica retificada, na forma
anexa, a relação nominal que acompanhou o Decreto n.v 70.859, de 25 de
Julho de 1l:l72, o qual alterou os Decr~tos números 51.667, de 17 de janeiro de 1963, 65,676, 65.677, 65.678,
65.679 e 65.680, de 29 de outubro de
1969, e 68.383, de 6 de julho de 1971,
DECRETO

N.o

71.590 -

referentes a enquadramentos de pesoal dos extintos Institutos de Aposentadoria e Pensões, do Serviço de
Assrstêncía Médica Domiciliar e de
Urgência (SAMDU) e do Hospital Júlia Kubitschek.
Parágrafo urríco . Em
decorrência
do disposto neste artigo são concjoc-.
rados revistos os quantitativos das
classes singulares e séries de classes
afetadas pela retificação.
Art. 2° Aplicam-se, para execução
deste Decreto, no que couber. as disposições do Decreto n'' 70.859, de 25
de julho de 1972.
Art. 3° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrnr:o.
Brasília, 21 de dezembro de 1972;
1510 da Independência e 84° da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Júlio Barata

o anexo mencionado no art. 19 foi
publicado no D.O. de 22-12-72.
DE

21

DE DEZEMBRO DE

1972

uieioe sobre oueroçoee no Quadro ünico de Pessoal da Universidade Federal do Espirito Santo

~

(la outros providências.

O Preszcíente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo ~1, item UI, do Ccnst.nutção. e- tendo em vista o disposto no artagc 3°,
da LeI n'' 5,539 de 27 de novembrc de 1968; no artigo 12, do Decreto-lei
n'' 46b ce 11 de fevereiro de 1969; no artigo 1"', do Decreto n'' 67.269, de 24
de setembro de 1970. e o que consta de Processo nv 2 .'274, de 1972, do Departamento Admmístrativo cio Pessoa) Civil, decreta:
Art. l"'Ficam enquacraccs. ,1 partir de 12 de fevereiro de 1969, nas
classes de Professor Titular, Professor Adjunto e Professor Assistente, respectivamente, 0S cargos de Pesquisador-Chefe, Pesquisador Associado e
Pesquisador Auxiliar, do Quadro úL:CO de Pessoal da Universidade Federal
do Esprrtto Santo, aprovado pelo Decreto n'' 61.418, de 2 de outubro de l!:i6-7.
de acareio com o disposto no artágc 12, do Decreto-lei nv 465, de 11 de fevereiro àe 1969, passando a se denominar Professor Titular. a partir dI'- 29de novembro de 1968, Os cargos de Professor Catedrático, EC-501, do mesmo
Quadro único de Pessoal, de acorde com o artigo 3'1, da Lei n'' 5.5;:S~, de
27 de novembro de 1968.
Art 2~ Picam ctassf ücados. de conformidade com a tabela numérica
anexa, a partir de 21 de outubro de 1969, de acordo com as dísposlçõea do
Decreto lI" 67.269, de 24 de setembrc de 1970, os cargos da série de classes
de Revisor. EC-3ü6, do Quadro Dntco de Pessoal da Universidade Federal
do Espirrto Santo.
Art. 3'" Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasflla, 21 de dezembro de 1072; 1510 da Independência e 841' da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Jarbas G. Paescrinho

---

O anexo mencionado no art. 21 foi publicado no D.O. de 22-12-72.
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N"

71. 591 _.

DE
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ExECUTIVO

21

DE DEZEMBRO DE

1972

Dispõe sobre o Quadro de Pessoal da Escola Técnica Federal do Rio Grande
do Norte e dá outras nrooíaéncios,

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o arttgo 81, item IH, da Constit uíção, e tendo em vista o disposto no artigo 20 da
Lei n- 3.'78U, de 12 de Julho ele 11)60 e o que consta do Processo nv 5.135-72
do Departamento Admimstrattvo d,. Pessoal Civil, decreta:
Art. 1" FIC<l, alterado, na tcrma do anexo, que constitui parte integrante deste Decreto, O Quadr... de Pessoal da Escola Técnica Federal do Rio.
Granue d& Norte, vinculada. ao Mnnsterto da Educação e Cultura, aprovado
peto Decreto n- 65.589, de 21 de outubro de 1969, para o efeito de bransfo-mar a Parte Especial em Farte Bupíementar. nos termos do artigo 20. da
LeI n'' ;:3.552, de 16 de fevereiro de 1959, e corrigir a proporcionalidade das
respectivas séries de classes, de acordo com o disposto no artigo 20, da Lei
n- 3.780, de 12 de jumo de :360, regulamentada pelo Decreto nv 48. tl~ I. de
8 de setembro de 1960.
Art. 29 As alterações a que ee refere este Decreto não acarretarao aumento de despesa, para tanto ncundo suprimidos, na forma do anexe :..3
(treze) cargos vagos ela Parte B:special, do Quadro de Pessoal da ~~(:üla
Técnica Federal do RIo Grande de, Norte.
Art. 3.° Os cargos integrantes da antiga Parte Especial continuam providos pelos seus atuais ocupantes

Art. 49 Este DFCJeto entrará om vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 21 de dezembro de 1272; 151°
República.

da

Independência e 84;>

da

EMíLIO G. MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

O anexo mencionado no art. 1,9 foi publicado no D.O. de 22-12-72.
DECRETO NQ 71.592
DEZEMBRO DE

- DE 21
1972

DE

Declarada de utilidade pública, 'Aara
fins de desap1"Opriação, uma area
de terreno urbano, com benfeitorias,
situada na cidade de Uoercuia, Estado de Mznas Gerais, destinada à
ampliação da estação de microondas e instalação de equipcmentoe
de telex, telegrafia e outros serviços
afins, integrantes do Sistema Nacional de Telecomunicações.

o Presidente da República, usando das atribuições que lhe confere o
artigo 81, item UI, da Constdtuíção,
e tendo em vista o disposto no artigo
5,° letra "h", e 6.° do Decreto número 3.365, de 21 de
junho de 1941,
decreta:
Art. 19 E' declarado de utilidade
pública, para fins de desapropriaçâo,
um terreno urbano, com benfeitorias,
situado nas confluências das Ruas

Artur Machado, Quintiliano Jardim
e Avenida Fidelís Reis, na cidade de
Uberaba, E..s tado de Minas Gerais,
com área de
1.406,80m2 (um mil.
quatrocentos e seis metros quadrados e oitenta decímetros quadrados),
de propriedade em comum de zenaíde de Oliveira Cunha Campos, Adalberto de Oliveira Freitas e Corina de
Oliveira, destinado a ampliação da
estação de microondas e insta.laçao
de equipamentos de telex, telegrafia
e outros serviços afins, integrantes do
Sistema Nacional de 'I'elecomunícações.
Art. 29 O terreno tem a forma de
um quadrtláterc Irregular. mecínco
17,35m (dezessete metros e trtnta e
cinco centímetros) para a Rua é.rturMachado, 19,20m (dezenove metros e
vinte centímetros) para a Avenida
Fidelis Reis, '75,45m (setenta P. cinco metros e quarenta e cinco centtmetros) para a Rua Quintiliano Jardim e 78,40m (setenta e oito metros.

442

A'IlOS

DO PODER EXECUTIVO

e quarenta centímetros), confrontando, parte

COm

propriedade da jtm-

presa Brasileira de 'I'elecomumcaçôes
- EMBRATEL - e parte com propriedade dos sucessores de Luiz Guaritá, Ernesto Emydio de Oliveira e
Maria Lucas de Oliveira; as benfeitorias são constituídas do prédio residencial de números 78, 81, 83 e 85 da

Rua

Artur Machado, com 8 (oito)

cômodos e mais 4 (quatro) lojas, com

mero 2.786, de 21 de maio de 1956,
para efeito de imediata imissão de
posse.
Art. 59 Este Decreto entrará em
Vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 21 de dezembro de 1972;
1519 da Independência e 34° da
República.

um cômodo cada uma, e ainda um
barracão para comércio nos tundoa,

EMÍLIO

com frente
também para a Rua
Quintiliano Jardim, e do prédio de
no 74 da Avenida Fidelis Reis, com 6

N9 71.593 DE
DEZEMBRO DE 1972

de Imóveis do 19 Ofício da Comarca
de Uberaba, Estado de Minas Gerais,
sob os números 60.658, Livro 3-BL
página 74, data de 22 de julho de
1971, 60.855, Livro 3-BL, página número 130, data de 15 de setembro de
1971 e 60.870, Livro 3-BC, página
138, data de 15 de setembro de 197L

DE

O Presidente de. República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
81, item UI, la Constituição. e tendo em vista o q 11e consta do Processo
nc 5.091-71, do Ministério das Comunicações,iecreta:
Art. 19 Fica retificado o Decreto
n\l 53.987, de 2f: de junho de 1964,
para declarar que a freqüência é
11 815 KHz e não corno constou do
referido ato.
Art. "2° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrárfo ,
Brasília, 21 de dezembro de 1972;
151
da Jndependêncía e 84Q da
República.

Art. 39 Fica a Empresa Brasüerra de Telecomunicações .
EMBRA TEL - autorizada a promover a desapropriação do referido terreno e respectivas benfeitorias, na
forma da legislação vig-ente, com seus
recursos próprios.
Art. 49 A desapropriação a que se
refere o presente decreto é declarada
de urgência, nos termos do artigo 15,
do Decreto-lei nO 3.365, de 21 de Junho de 1941, modificado pela Lei nú-

71.594 -

21

Retifica o Decreto. n 9 53.987, de 26 de
junho de 1964, que outorga concessão ao Governo do Esr.ado de Goiás
para estabelecer uma estação de radiodifusão.

tudo de acordo com a planta topográfica elaborada pela Empresa Brasileira de Telecomunicações
.
EMBRATEL - e demais documentos constantes do Processo número
2.775-72 do Ministério das Comumcacões.

N°

MÉDIC!

DECRETO

(seis) oômidos, estando os imóveis
registrados no Cartório de Regtstio

DECRETO

G.

Hygino C. Corsettt

ç

EMÍLIO G.

MÉDICI

Hygino C. Corsetti

DE

21

DE DEZEMBRO DE

1972

Abre, em favor de avoersoe órgãos, o crédito suplementar de Cr$
65.6'18. eco ,00, pam reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento.
Q P 'esídente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo dt nem lU, da Constituição, e da autorização contida no arttgo
6°, da Le; n" 5.754, de 3 de dezembro de 1971, combinado com o artigo
2.", da Lei n.s 5.818, de 6 de novembro de 1972, decreta:

Art. :i. ~ Fica aberto o crédito suplementar no valor de Cr$

65.648. 000,00 (sessenta, e cinco milhões, seiscentos e quarenta e oito mil
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'cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias consignadas no vigente Orçamento, conforme a seguinte discriminação:
Cr$ i,I)O
12.00 1200.0304.2004 3.2.3.1 3.2.3.2 -1200.0807.2015
3.1.1. 2
01 02 -

16.00
16.01
'1601.0307.2007
3.2.3.1
3.2.3.2
"1601.0805.2027
3.1.1.2
01
02

-

21. 00
21.01
"2101.0307.2003
3.2.3 J.
3.2.3.2
.2101.0806.2007

-

3.1.1.2 01 02 -

MINISTE;RIO DA AERONAUTICA
Pagamento de Inativos e Pensionistas
Inativo>; . .
Pensionistas
.
Coordenação e Execução dos Serviços Administrativos e Operacionais
Pessoal Militar
vencimentos e Vantagens Fixas
.
Despesas Variáveis . .
.
>

••••••••

3.300.0no
700.000

6.500.1)110
4.500.()f)O

MINIST"'RIO DO EX"'RCITO

Miníaterío do Exército
Pagamento de Inativos e Pensionistas
Inativo-

Pensãonlstas . .
Pagamento do Pessoal Civil e Militar
Pessoal Militar
Vencimentos e Vantagens Fixas

Despesas Variáveis

.

.

9.792000
3.315.000

.
.

15.530.0"Ü
2.711.úOO

MINIST"'RIO DA MARINHA
Secrctarfa-Geral da Marinha
Pagarr.ento de Inativos e Pensionistas
In:;"tivo~.
.
.
Pensionistas..
..
CONdenação e Execução dos Serviços Adrmnísta-atívos e Operativos
Pessoal Militar
vencimentos e Vantagens Fixas
.
Despesas Variáveis
'
.
TOTAL

4.500.000
1.300.uOO

11.700.000
1.800.uOO
65.648 . .1110

Art. 20 Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão
de anulação parcial de dotação orçamentária consignada no vigente 0<'çamento ao subanexo 28.00, a saber:
crs 1,00
28.00 - ENCARGOS GERAIS DA UNIAO
28.02 - Recursos sob Supervisão do Ministério do
Planejamento e Coordenação Geral
Atividade - 2802.1800.2003
3.2.6.0 - Reserva de Contingência
65.648.000
Art. 30 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, l'evogadas as disposições em contrário.
Brasília, 21 de dezembro de 1972; 1510 da Independência e 840 da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Adalberto de Barros Nunes
Orlando Geisel
Jose Flávio Pécora
J. Araripe Macedo
João Paulo dos Reis Velloso
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DECRETO

N.O

71.595 - DE 21
1972

DO PODER EXECU'l'IVO

DE

i,lE;t.EMBRQ DE

Concede à Empresa de Mineração
Oremasco Ltda. o direito de lavrar
agua minera; no Mumczmo de Lindóia, Estado de São PaUlo.

o Presidente da Repubuca, usando
da atrtbuiçác que lhe contere o artigo
81, item 111, da Oonstituiçào, nos termos do Decreto-lei nv 2L,'j, de 213 de

fevereiro de Hl67 (Código de Mineraçaoj , alterado peio Decreto-Jeí nv ~18,
de 14 de março de 1967. decreta:

Art. 1.0 j-íca outorgada à Empre15a de Mmeraçao Oremasco Ltda. con-

CeSSa0 para lavrar agua mineral em
terrenos de sua propriedade, no Iugar denominado Sitio MOI.JoIo vemo
- Bairro do Rio do Peixe, Distrato
e Munícipío de Líndóia, Estado de
esâo Paulo, numa área '18 vinte e seis
hectares e dezesseis ares (26,16 ha. J,
deumrtada por um poügonc Irregular
que tem um vértice a mil quinhentos e oitenta metros (1.580m), no rumo
verdadeirc de sessenta Q sete
graus qumae minutos sucoeste
.
l67"15'bW), da barra do Córrego Sertaozinhc no Rio do Peixe e os lados
a partir desse vértice, o:: seguintes
comprrmentos e rumos verdadeiros:
duzentos e cinqüenta metros (250m),
oeste t wi ; sessenta metros têürm,
sul (8); cento e cinqüenta metros
l150m), oeste (W); setenta metros
(-70m), sul (8); cento e quarenta metros (140m), oeste (W); quatrocentos e cinqüenta metros (450m), sul
(8); trezentos e sessem:1 metros .,.
(360m), este (E) ; cíten'e metros ...'
(BOm), norte (N);
oitenta metros
(80m), este tE); cem metros (100m),
norte (N); cem metros I) OUm). este
(E);
quatrocentos
metros (400m),
norte (N). Esta concessao e outorgada mediante as condíçôes constantes dos artigos 44, 47 e suas aüneas,
e 51, do Código de Mineração, além
de outras constantes do mesmo oôdigo, não expressamente mencionadas neste Decreto.
Parágrafo Único. Esta. concessao
fica sujeita àS estípulaçoea do Regulamento aprovado pelo Decreto número 51.726, de 19 de fevereiro de
1933 e da Resolução nc 3 de 30 de
ubrrl de 1965, da oomíssào Nacional
de Energia Nuclear.
Art. 29 A concessionarra fica otmgada a recolher aos cofres públicos
na forma da lei, os u-ibutos devíuoa
à. União, em cumprimento do díspce-

to no DecretoIei nv 1.038. de 21 de
uutubro de hlbl1.
Art. 39 St: Il" concesstonárta nàe
cumprir qualquer das cotrgaçóea que
se lhe inc •nuoem a concessao para.
lavrar será oec.arada caduca ou nula,
na forma Cio'> artdgos 6fi e 66, do Código de Mineração.
Art. 49 Aú proprtedaues vtztnnae
estão sujeitas às servidores de solo e
subsolo para fins de lavra, na forma do artigo 59, do CÓdIgO de M1neraçao,
Art. 59 A concessão de lavra terá
por titulo este
Decreto, que sera
transcrito no livro C - Registro dos
Decretos de Lavra, do Deparbamento Nacional da Produção Mineral, do
Ministério das Mim..s e Energia.
Art. 69 Este Decreto entrará em
VIgor na data de sua pubhcaçáo no
Dtarto orcuu da üníâo, revogadas
as disposições em contrário
.
lDNPM-804.148-69) .
Brasília, 21 de dezembro de 1972;
1519 da Independência e 849 da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Benjamin Mario Baptista

DECRETO

N.? 71.596 - DE
DEZEMBRO DE 1972

21

DE

Dispõe sobre reservas de _ acidentes
não íiquiaiuios das Soczedades ce
Seguros que operavam 1/0 Ramo de
Acidentes do Trabalho.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH da oonstitutcão, decreta:
Art. 1~ As Socíedades seguradoras que, na carteira extinta de se·
t!UfOS de Acidentes do j'rabafho. mantlverem responsabilidades resíduate
poderão constituir, em :31 de dezembro de 1972, reserva de acidentes não
liquidados, calculada de acordo com
o critério fixado no artigo 2(,1, do Decreto nv 68.136, de 29 de janeiro de
1971.
Art. 29 Este decreto entrara em vtgor na data de sua pubhcaçâo. revogadas as disposições em contrário.

Brasília, 21 de dezembro de 1972;
da Independência e 849 da
República.

151 Q

EMÍLIO G.

MÉDICI

Marcus Vinícius Pratini de Moraes
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DECRETO N° 71.597 -

DE
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EXECUTIVO

21

DE DEZEMBRO DE

1972

.Abre a Encargos Gerais da União - Recursos sob Supervisâo do Ministêrio da Fazenda o crédito suplementar de Cr$ 252.000.000,00 para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento.

o e'resídente da República, usando da atribuição que lhe confere o
.artigo l:l ~ item IlI, (la Constituição, e da autorização contida no artigo
6°, da L8i n- 5.7ti·l, de 3 de dezembro de HJ71, combinado com o artigo
2°, da Lei n" 5.818 ele 6 de novembro de 1972, decreta:
Art. l° Fica aberto a Encargos Gerais da União - Recursos sob :311_pervisão do Ministério da Fazenda o crédito suplementar no valor de
Cr$ 252.000.000,00 (duzentos e cinqüenta e dois milnôes de cruzeiros), para
retorço de dotaçõc., orçamentánaa consignadas ao subanexo 28,00 a saber:
Cr$
28.00 -

28.01

~

·2801.0107.2004 3.1.3.2 3.2.4.1 01 -

.2801.0307.2008 3.2.3.2 -

ENCARGOS GERAIS DA UNIAO
Recursos sob Supervisão do Ministério da
Fazenda
Encargos da Dívida Pública Fundada Interna Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional
Outros Serviços de Terceiros
Juros da Dívida Pública
Fundada Interna
Encargos com Inativos e Pensionistas da
União
Pensionistas . .

1,00

34.600.UOO
215.400.000
2.000.000
252.000.UOO

Art. 2° Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão
-de anulação parcial de dotação orçamentária consignada no vigente ..):1:'çamentc ao suba.nexo 28.00, a saber:

crs

28.00 -

28.02 -

1,00

ENCARGOS GERAIS DA UNIAO
Recursos sob Supervisão do Ministério do
Planejamento e Coordenação Geral
2802.1800.2003
Reserva de Contingência

Atividade 3.2.6.0 ~
252.000.000
Art. 3° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, re-vogadas as disposições em contrário.
Brasília, 21 de dezembro de 1972; 151.° da Independência e 84.° da
.Repúblíca .
EMíLIO G.

MÉDICI

José Flavio Pécora
João Paulo dos Reis Velloso

DECRETO N° 71.59[( -

DE

21

DE DEZEMBRO DE

1972

_Abre ao Ministério do Planejamento e Coordenação Geral em favor da Diretoria de Atimittistraçõo o crédito suplementar de Cr$ 400.000,00 para
retorço de dotação consignada no vzgente Orçamento.

o .1" (,!"',.:j",.,te da República, usando da atribuição que lhe confere o
.artigc 31. item IH, da Constituição, e da autorização contida no artigo
6.°, da Lei n.'' 5.754 de 3 de dezembro de 1971, decreta:
Art. 1° Fica aberto ao Ministério do Planejamento e Coordenação Georal, em favor da Diretoria de Administração, o credito suplementar no va-

446

A'l10S DO PODER EXECUTIVO

Ior de Cr$ 400.000,00 (quatrocentos mil cruzeiros), para reforço de dota-o
ção orçamentacta consignada ao subanexo 23.00, a saber:
Cr$
23.00 -

MINISTÉRIO
DO PLANEJAMENTO
COORDENAÇAO GERAL

23.04 ::l3ü4.UlOl. ::lUl:::: 3.1.3.2

1,OG

E

Diretoria de Administração
Coordenação dos Serviços Admímstratívos

~

Outros Serviços de Terceiros

400.000-

Art. 2'" Os recursos necessários à execução deste Decreto decorreraode anulação parcíaí de dotações orçamentárias consignadas no vigente Orçamento ao subanexo 23.00, a saber:
23.00 23.01 Atividade -

3.1.3.1 -

23.02 -

Cr$

MINISTÉRIO
DO PLANEJAMENTO
COORDENAÇAO GERAL

Gabinete do Ministro
2301.0108.2002

Remuneração de Serviços Pessoais

3.1.3.1 -

.

100.00ry

Secretaria Geral

Atividade - 2302.0108.2006
3.1.3.1 - Remuneração de Serviços Pessoais
23. 04 ~ Diretoria de Administração

Atividade -

1,00

E

100.000

2304.0101.2012

Remuneração de Serviços Pessoais
TOTAL.

400.0W

Art. 3° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 21 de dezembro de 1972; 151° da Independência e 84° na.
República.
EMÍLIO

G.

MÉDICI

José Flávio Pécora
João Paulo dos Reis Velloso

DECRETO

Nº 71. 599 DE 22 DE
DEZEMBRO DE 1972

Concede íauno a sentenciados primários e dá outras providências.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
81, nv XXII, da Constituição d- República Federativa do Brasil, e o artigo
734, in fine, do Código do Processo Penal, e, ainda,
Considerando salutar a tradição
comemorativa do Natal de Nosso Senhor Jesus Cristo de conceder perdão
aos sentenciados em condições de merecê-lo e proporcionar novas oportunidades aos que se mostram recuperados
para o convivi o SOCial, decreta:
Art. 1° Consideram-se indultados os
sentenciados prímáríos, condenados a

penas privativas de liberdade até 3
anos e 1 dia e que tenham efetivamente, cumprido com boa conduta carcerária, pelo menos 1/3 da pena, até o
dia 25 de dezembro de 1972.
Parágrafo único O indulto referido
neste artigo não abrange os ben-riciáríos de anterior indulto ou comutações individuais ou decorrentes de decreto coletivo, bem como os condenados por crime contra a segurança nacional.
'l.rt. 29 Reconhecida a perlculosrcade
do sentenciado, na sentença condenatória, a concessão da graça fica subordinada à verificação de cessação 1'3.quele estado.
Art. 3° Os Conselhos Penitencíártos,
ex otticto ou por provocação de qualquer Interressado, relacionarão os sen-

ATOS DO PODER

tenciados beneficiados pelo presente
decreto emitindo, em cada '~a30, o pa ~
recer a' que alude o atrigo 736 do co.
digo de Processo penal, que aerá remetido ao Juiz da Execução para os
efeitos previstos no artigo 738 elo
mesmo Código.
Art. 4° Quando se tratar oe col?denados pela Justiça Militar, que. nao
estejam cumprindo pena em penítenetária civil o parecer referido do Conselho Penltenciário será subsutuido
pela informação da autoridade sob
cuja custódia estiver o preso.
Art. 5° Este decreto entrará im vigor na data de sua publicação. revogadas as disposições em contrário.
Brasília 22 de dezembro de 1972;
1519 da' Independência e 849 da
República.
EMÍLIO G. MÉDIcI

Alfredo Buzaid

DECRETO N° 71. 600
DEZ:EMBRO DE

~

DE 22 J:.E

1972

Estabelece normas de execução orçamentária, define a proüra-nocao 11nanceira do Tesouro
Nacional no
exercício de 1973 e dá outras providénctas.

o Presidente da República,usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e
tendo em vista o disposto no artigo
5.°, da Lei número 5.847, de 6 de dezembro de 1972, e no artigo 17, do
Decreto-Ieí número 200, de 25 de fevereiro de 1967, decreta:
CAPITULO I

Da Despesa Autorizada

Art. 1° A despesa de caixa co
Tesouro Nacional, no exercício financeiro de 1973, não poderá exceder a
Cr$ 43.833.500.000,00 (quarenta e três
bilhões. oitocentos e trinta e três milhões e quinhentos
mil cruzeiros).
salvo se o comportamento da receita
o permitir.
CAPITULO II

Da Programação de Desembolso

Art. 2.° Para efeito da programação de desembolso, a disponibilidade
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orçamentária atribuída ao Poder Exe.,
cutivo dividir-se-á em "Despesa com
Programação Imediata" e "Despesa
Diferida", na forma do quadro que
acompanha o presente Decreto.
Parágrafo único. Não se aplica o
disposto neste artigo aos gastos com
"Pessoal" .
CAPITULO III

Do Cronograma de Desembolso

Art. 3.° Os órgãos
Setoriais do
Sistema de Programação Financeira
enviarão à Comissão de programação
Financeira. até 30 dias após a data
da publicação deste Decreto, em duas
vias, c cronograma de
desembolso,
elaborado segundo o modelo anexo I
e as disposições seguintes:
I - A primeira parte do cronograma de desembolso, referente à "DesImediata".
pesa com Programação
contemplara obrigatoriamente, dentro
do limite fixado, os gastos decorrentes de compromissos contratuais. inclusive os correspondentes a pagamentos no exterior, bem como os gas.,
tos inadiáveis e imprescindíveis
à
atividade própria da unidade.
II - A segunda parte do cronograma de desembolso, referente a despesa de pagamento de pessoal, será
estabelecida de acordo com OS gastos
efetivos verificados no segundo semestre de 1972.
Parágrafo único. A programação
de desembolso para a despesa relativa
ao pagamento de pessoal será revista
trimestralmente, comunicando-se
a
Comissão de Programação Financeira
os gastos efetivos mensais, ocorridos
em cada trimestre, de acordo com o
modelo anexo II e instrução própria,
também anexa, até o dia 30 do primeiro mês subseqüente ao trrmestre
vencido.
Art. 4.° A Comissão de Programação Financeira solicitará aos órgãos
Setoriais do Sistema de Programação
Financeira o cronograma de desembolso da "Despesa Diferida" a que
se refere o artigo 2.° deste Decreto.
se a posição de caixa do Tesouro Nacional o permitir.
Art. 5.0 A Comissão de Programa;
ç ã o Financeira, uma vez aprovados os
cronogramas, encaminhará à Delegacia do Tesouro Brasileiro no Exterior
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'o cronograma global dos desembolsos
em moeda estrangeira.
Art. 6." A Comissão de Programa-

ção Financeira poderá ajustar os cronogramas de desembolso,
propostos
pelos órgãos Setoriais do Sistema de
Programação
Financeira, ao efetivo

fluxo de recursos, informando o interessado das alterações necessárias.
Parágrafo único.O cronograma de
desembolso em moeda
estrangeira.

uma vez aprovado, somente será modificado mediante solicitação à CO'missão de Programação Financeira.
CApITULO IV

Das Liberações de Cotas e dos Créditos
em COnta Bancária

Art. 7.0

A Comissão de Programa-

cao Financeira processará pertodlcamente as liberações de recursos mediante cotas globais, efetivando
os
respectivos créditos mensalmente nas
.contas bancárias dos órgãos Setoriais
do Sistema de Programação Finan-

EXECUTIVO
CAPITULO V

Do

Empenho da Despesa

Art. 10. As unidades orçamentárias e administrativas poderão processar as contratações e aquisições
de bens e serviços com base nos cronogramas aprovados na forma do artigo 2.° deste Decreto, procedendo os
devidos empenhos de despesa, independentes do saldo existente em suas
contas de depósito junto ao Banco
do Brasil S.A.
§ 1.0 A Delegacia do Tesouro Brasileiro no Exterior,
com base nas
transferências globais de recursos em
moeda estrangeira e nos limites dos
créditos orçamentários distribuídos,
procederá ao pagamento dos gastos
das unidades orçamentárias e administrativas no exterior, bem como ao
pagamento para com credores estran.,
geíros, nas épocas oportunas, em observância estrita às despesas discrrmínadas nos cronogramas de cada órgão ou Ministério encaminhados pela
Comissão de Programação Financeira.

-ceíra..

Parágrafo único. A liberação das
cotas da "Despesa Diferida", a que
se refere o artigo 2.°, será procedida
.ainda no exercício de 1973, sendo os
respectivos créditos efetivados nas
contas junto ao Banco do Brasil S.A.
até 31 de março de 1974.
Art. 8.° As liberações de cotas pela
Comissão de Programação Financeira
ficam condicionadas à observância do
-disposto nos arts. 69 . e 79 , do Decreto
número 62.102, de 11 de janeiro de
1968, bem como do disposto no artigo
,5.°, do Decreto-lei número 836, de 8
de setembro de 1969, e Decreto número 67.991, de 30 de dezembro de
1970.
Art. 9.° Com base nas dotações
-orçamentárías e nos referidos crono·gramas dos órgãos e Ministérios. a
Comissão de Programação Financeira
no .at? de liberação de cotas, proce-'
'dera Junto ao Banco do Brasil S.A.
ao
aprovisionamento em cruzeiros,
para transferência à Delegacia do
Tesouro Brasileiro no Exterior
dos
recursos necessários ao atendimento
.dos compromissos em moeda estran.geira .

CAPITULO VI

Das Disposições Diversas

Art. 11. O Banco do Brasil S.A.
cobrará dos beneficiários, em proporção aos recursos creditados aos mesmos as despesas bancárias .nctcentes sobre as "Receitas Vinculadas".
Art. 12. Fica limitado a 8 (oito)
dias para todos os órgãos e Ministérios, o prazo para recolhimento dos
descontos incidentes sobre a folha de
pagamento de pessoal e, também, daqueles descontos obtidos no ato de
pagamento de faturas ou contas de
despesa.
Art. 13. Él vedado o aumento de
capital das Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista, salvo se
os correspondentes recursos do Tesouro Nacional eatlverem previstos em
créditos orçamentários ou adicionais.
Art. 14. As solicitações de créditos suplementares ou especiais serão
dirigidas ao Ministério do Planejamento e Coordenação Geral, na forma a ser definida em Portaria Interministerial dos Ministros da Fazenda
e do Planejamento e Coordenação Geral.
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§ 1.0 Não serão apreciadas solicitações de créditos suplementares ou
especiais que não apresentarem compensação com fonte própria, inclusive
com relação a dispêndios de pessoal,
excetuados, neste último caso, os reajustamentos autorizados em lei.
§ 2.° O prazo para o recebimento
das solicitações de que trata este artigo
expirará a 31 de outubro de
1973.
Art. 15. Os órgãos e Ministérios
comunicarão à comissão de Programação Financeira os valores dos "Restos aPagar", para os fins dos artigos
3.° e 7.°, do Decreto número 67.991,
de 30 de dezembro de 1970, segundo
o quadro próprio, anexo a este decreto.

Art. 16. Os valores relativos aos
"Restos a Pagar" apurados pela Delegacia do Tesouro Brasileiro no Exterior, conforme estabelece o artigo
6.° do Decreto-lei número 849. de 9
de setembro de 1969, serão comunicados à Comissão de programação
Financeira por aquela Delegacia, até
o dia 15 de março de 1973, díscrlmí-

nados pelos órgãos e Ministérios que
promoveram a distribuição do crédito.
Art. 17. O Ministério do Planejamento e Coordenação Geral promoverá a elaboração e publicação dos Quadros de Detalhamento da despesa
constantes da Lei número 5.847, de
6 de dezembro de 1972, desdobrandose os projetos e atividades pela natureza da despesa a ser realizada.
obedecidos os limites fixados para cada Unidade Orçamentária.
Art. 18. Fica o Ministério da Fazenda autorizado a definir as medidas e baixar as normas necessárias
ao aprimoramento dos mecanismos de
acompanhamento da execução de caixa do Tesouro Nacional.
Art. 19. Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 22 de dezembro de 1972;
151° da
Independência e 84° da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Antônio Delfim Netto
João Paulo dos Reis veuoeo

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA UNIÃO

197'

CR$

A) Receita Orçamentária

mi lhares

(I)

43.353.500,0

Receitas.Correntes
1 - Tributária
2 - Patrimonial
3 - Lndus e-z'LaL

4 - Diversas

5 - Transferências Correntes

43.353.000,0
40.550.899,9.
69.100,0
·49'.700,0

6,54;600,0
2.028.700,,1:

Receita de Capital
B) Despesa
B -

.16.990.772,3

1= Pessoal

Dotações especificas
Reserva de contingência
B - 2= .Outros Custeios e Capital
Orçamento
Despesa a frogramar
3= Vinculações
B - 4= Programas Especiais
B - 5= Reserva de diferimepto
B -

C)· Deficit

1). Exclui Operações de crétiLto

14.872.318,0
2'.118.454,3
9.659.088,2,

ao, 351. 475, 7
692.387,5

13.890.452,0
2.600.800,0
'692.387,5

480.000,0

DESPESAS CORRENTES E DE CAPITAL
CR$ milhares

6RGÃOS

TOTAL

PROGRAMAÇÃO
IMEDIATA

DIJ;'ERIr1ENTO

PODER EXECUTIVO
üabinete da Presidência da República
Gabinete da Vic~-presidência da República
Conselho Nacional de .Pesquisas
Conselho de Segurança Nacional
Estado Maior das Forças Armadas
Serviço Nacional. de Informações
Escola Superior de Guerra
comiss~o de Readaptação 90~ Incapazes das Forças Armadas
Consu1toria,Gera~ da' República
~gência Nacional
Departamento Administrativo do Pessoal c~vi1
Escola Nacional de Informações
Hospital das Forças Armadas

17.867,4
666,9
54.475,9
4.592,0
14.640,0
12.457,4

15.105,7

2.761,7

563,8
46.055,7
'3.882,2

8.

103,1
420,~

12.377,1

'709,8
2.262,9

10.~31,9·

1. 925,~

1.176,5

~94,7

181,8

185,2
194,8

.157,2
164,7

28,0

5.9l8~l

5.003,1
8.628, '3

914,1

10.205,8
4.100,0

-3.466;3

;1...012,9

856,3

30,1
1.577,5

633,7
156,6

óRGãOS

TOTAL

PROGRAMAÇãO
IMEDIATA

DIFERIMENTO

Ministéri.~

da Aeronáutica

373.300,0

315.600,0

57.700,0

Hinistério
Hinistério
l1inistério
Ministério
Ministério
Ministério

da Agricultura

176.027,8

148.819,6

27.208-1'2

das Comunicações
da Educação e Cultura

·71.600,0

60.533,0

11.067,0

920.998,1

778.641,8

142.356,3

do Exército

641. 816,5

542.612,6

99.203,9

Fàzenda
da Indústria e do Comércio

98.408,4

17.991,6

da Justiça

116.400,0
15.425,ú
446.600,0
54.546,2

da Harinha

302.715,-0

46.115,1
255.925,1

46.789,9

das Minas e Energia
do Planejamento e Coordenação Geral

149.500,0

126.392,2

23.107,81

50.000,0

42.271,6

7.728,4

lUnistério das Relações Exteriores

144.020,0

l21.759,~

22.260,8

Ministério da Saúde

147.939,4

125.072,8

22.866,6

88.830,0

75.099,8

13.730,2

6~2.31l,5

551.485,4

100.826,1

4.479.522,4

3.787.134,9

692.387,5

d~

Ministério do Interior

Ministério
11inistério
Hinlstério
Ministério

Hinistério do Trabalho e Previdencia Soçial
Min1s.tério dos Transportes
TOTAL

13.040,8

2.384,2

377.570,2

69.029,8
8.431,1

INSTRUÇÔES

I.

2.

3.

4.

o

Quadro Demonstrativo de Despesas com Pagamento de
Pessoal c Remuneração de Serviços Pessoais - QDP - tem
por objetivo apresentar o comportamento mensal da despesa dentro de um.trirncstrc, detalhando a FONTE DE RECURSOS empregada c o tipo de DESPESA com pessoal ou com
remuneração de serviços pessoais prestados.
Toda e qualquer unidade orçamentária da Administração
Direta e entidades da Administração Indireta, "que receba rccursos da União através da Lei Orçamentária, destinados a
pagamento de pessoal e de serviços pessoais, deverá proceder
ao preenchimento ~o QDP.
A cada QDP corresponderáo preenchimento de dados rcfc ~
rentes a despesa ou parcela de despesa realizada com rccursos provenientes de somente uma única PONTE.
.
O preenchimento do QDP deve ser procedido a cada trimcstre, fazendo-se constar dados da despesa mês a mês do trimestre vencido.

5.

Entende-se por despesa de determinado mês o montante de
compromissos a ele relativos, ainda que o pagamento tenha
sido efetuado no mês subscqucnte.

6.

Caso não haja despesa COm pessoal ou COm serviços pessoais'
em qualquer dos meses, cabe ao responsável pelo preenchimento do QDP fazer menção" explícita ao fato, 'la corpo do
formulário - no espaço reservado a OBSERVAÇOES - inutilizando a coluna do respectivo mês com traços.

7.

Sempre que ocorrer uma diferença de 10% na despesa fixa Ou
20% na despesa variável, em relação áqucla indicada para o
mês imediatamente anterior, deverá ser resumido no espaço
reservado a observações as razões da variação.
As despesas com pessoal e com remuneração de serviços
pessoais devem ser informadas por UNIDAI?E ORÇAMENTARIA, por FONTE DE RECURSOS e por TIPO DE DESPESA mensal corrcspondendo um QDP para cada Fonte
de Recurso.
O preenchimento do QDP obedece à seguinte sistemática:
9.1
FOLHA N9 .••..• DE ..... - Refere-se, respectivamente à indicação do número de .ordcm de
uma página e do número de páginas que compõem
o lote de QDP's. Suponha-se que uma mesma: unidade orçamentária realize pagamento a pessoal com
recursos provenientes de três (3) fontes diferentes.
Nesse caso haverá necessidade de preencher três (3 )
QDP's, um para cada uma das fontes. Assim sendo
ao primeiro, ao segundo e ao terceiro QDP corresponderão os preenchimentos FOLHA N9 1 DE 3,
FOLHA N? 2 DE 3 e FOLHA N? 3 DE 3, respectivamente.
9.2
ÓRGÃO OU MINISTBRlü - Neste campo deve-se
preencher o nome completo, sem abreviações, do
Orgãç Central ou Ministério, compreendendo-se
por ORGAO aquele que consta da Lei Orçamentária; como tal. Por exemplo: Presidência da República, Ministério da Fazenda, etc.
ANO, - TRIMESTRE - Neste campo preeneha-se
9.3
apenas o ano e o número de ordem do trimestre no
ano. POI exemplo: 1973 --: 19_

8.

9.

CRO~OGRAMA DE DESEMBOLSO DA DESP~SA PROGRAMADA

Documento reservado

Anexo I

Unidades: CR$ 1,00
US$ 1,00
l'

DISCRIMINAÇÃO

Jan.

Trimestre
2' Trimestre
4' Trimestre
J' Trimestre
Fev. Mar. Total Abr. Hai. Ju'n. Total .roa, Ago. Se u, Total Out Nov, Dez. TotaJ

Total
Pr:ogramado

Primeira Parte
Outros Custeios e
Capital
li
. no, País
"

(*)no

E~terior

"

"

"

US$

Segunda Parte
Pessoal"

€)

no
(*)no
"

"

País
Exterior

"

"

US$

"

I

e

!.Q.I&

no
(*·)no

I

Pa:Cs
Exterior

"

"
"
US$

Os valores ce r-r-e s po n den t.es ;l. c o n v e r-s ji o em cruzeiros das
"indicações e~ dólares, consta~les na linha imediata "no Exterior US$II
A conversão rar-se-á à taxa de ~ 6,50 por dólar.

COMISSÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
De acordo:

Secretário-Executivo

ANEXO

SERViÇO PÚBLICO FEDERAL

ANO.TRIMESTRE~o

CCÓOIGO~
FONTES DE RECURSOS

I

TESOURO. ORDINÁRIOS· DOTAÇÃO PRÓPRIA

RECURSOS PRÓPRIOS

TESOURO - ORDINÁRIO - DESTAQUE DE ENCARGOS

OUTRAS FONTES

TESOURO - VINCULADOS

®

o

DESPESAS COM PESSOAL

PESSOAL CIVil
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS

PESSOAL CIVIL
DESPESAS VARIAVEIS (exclus C.q.)
. PESSOAL CIVIL
SALÁRIOS _ REGIME CLT.

o

NO EXTERIOR

ME S E S

."

TIPO DE DESPESAS

NO PAIs

2."

30"

I
I
I

PESSOAL MILITAR
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS

I ,

PESSOAL MILITAR
DESPESAS VARIAvEIS

I
I ,
I
,
I ,
,
I

INATIVOS
PENSIONISTAS

SALÁRIO _FAMluA
CONTRIBUIÇOES DE PREVIDl':NC1A

SOCIAL

I

SUBTOTAL DOS PAGAMENTOS

(])

DESPESA~ COM

SERViÇOS PRESTADOS

TIPO DE DESPESAS
REMUNERACAo DE SERViÇOS PESSOAIS
(CONTRA RECIBO)

m

MEses
t.o

20°

;'."

0

110TAL DOS PAGAMENTOS

1

.+-

------1

OBSERVAÇÕES---------

DATA

,

ElABORADO POR

RESPONSAvEL

(.. P A • $EGRAF

08972·A

9.4

9.5

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA ou ENTIDADE SUPERVISIONADA - Neste campo deve-se colocar o
nome da unidade, conforme consta da Lei Orçamentária. Rex.: Agência Nacional, Casa da Moeda, etc .•
CODlGO - Neste campo deve se colocar código
numérico da unidade, composto de quatro (4) algarismos, segundo consta da Lei Orçamentária.

P. ex.: 63.03 (Fundação Instituto Brasileiro de

9.6

9.7

Geografia e Estatística).
FONTE DE RECURSOS - Neste quadro Q)» preenchimento consiste em colocar X no espaço que
.designa a fonte dos recursos: Tcsouro-OrdináriosDotação própria: O]; Tesouro-Drdinârios-. Destaque de Encargos: 02; Tesouro-Vinculados: 03;
Recursos Próprios: 04; Outras Fontes: 05. Convém
ressaltar mais uma vez que a cada QDP correspondem gastos efetuados com recursos de uma única
fonte.
_
DESPESAS COM PESSOAL - Do quadro(6)dcvem constar informações discriminadas ao nível
de detalhe que se segue:
PESSOAL CIVIL - VENCIMENTOS E V ANTAGENS FIXAS - Nesta linha, nas três colunas, devem ser lançadas as despesas realizadas à conta do
subelemcnto de despesa - 3.1.1.1 item de despesa
01 (código completo 3.1.1.1- 01.00).
•
PESSOAL CIVIL - DESPESAS VARIAVEIS
(exclusivo CLT) ..... Das três colunas desta linha de-

vem constar os gastos realizados à conta de 3.l.U02.00 ~ exceto os gastos com salários de pessoal
contratado pelo regime de Consolidação das Leis
Trabalhistas - CLT (código 3.1.1.1 ~ 02.09).
.
(!]]- PESSOAL"CIVIL - SALARIOS - REGIME CLT
- Constam desta linha os gastos mensais efetuados
à conta da rubrica 3.1.1.1·02.09.
PESSOAL MILITAR - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ~ Constam desta linha os gastos
mensais efetuados à conta da rubrica 3.1.1.2 01.00:
_
[lE- PIiSSOAL MILITAR - DESPESAS VARIAVElSNesta 'linha devem ser apontados os gastos realizados mensalmente à conta da rubrica 3.1.1.2 02.00.
INATIVOS - Devem apontar-se nesta linha as despesas mensais àconta das rubricas 3.2.3.1, 3.2.7.2
- 04,3.2.7.3. - 04,3.2.7.5 ·04.
PENSIONISTAS - A esta linha correspondem os
gastos mensais à conta das rubricas 3.2.3.2 3.2.7,2 - 05,3.2.].3 - 05, 3.2.7.5 - 05.
SALARIO~F AMILlA - Desta linha constam os gastos mensais à conta das rubricas 3.2.3.3
3.2.7.2·06,3.]..7.3.- 06. 3.2.7.;; - O 6.
[í]J- CONTRIBUIÇOES A PREVIDENCIA SOCIAL Os gastos mensais à conta das rubricas 3.2.5.0,
3.2.7.2·07,3.2.7.5 - 07 devem constar nesta linha. Dentre estes se incluem toda e qualquer despesa caracterizada como transferência corrente de
caráter previdenciário social.
SUBTOTAL DOS PAGAMENTOS - Esta linha
9.8
reserva-se às somas de cada uma das colunas corresoondcntcs a cada mês do trimestre..

9.9

10.
11.

12.

13.

14.

·OESPESAS COM. SERVIÇOS PRESTADOS O quadro Q) diz respeito às informações relativas
a gastos com pessoal realizados à COnta do elcmcnto de despesa 3.1.3.0 - Serviços de Terceiros.
I]] - REMUNERAÇAO DE SERVIÇOS PESSOAIS Nesta linha devem constar-os valores da despesa à
conta da rubrica 3.1.3.1-Pcssoa\ pago mediante
recibo.
9.\0
TOTAL DOS PAGAMENTOS - Nesta linha dcstina-se à soma geral das colunas correspondentes.a
cada mês do trimestre.
9.11
OBSERVAÇÕES:- Reserva-se este campo a anotações explicativas e objetivas.
9.12
DATA - Deve constar neste campo o dia, mês c
ano de preenchimento do QDP.
9.13
ELABORADO POR - Deve constar neste campo
a assinatura, o nome c o cargo ou função, do funcionário que organizou o QDP.
9.14
RESPONSÃ VEL - Deve constar neste campo a rubrica, o nome e a função do superior imediato do
funcionário que procedeu ao preenchimento do
QDP.
Nota:
. .
As despesas de pessoal efetuadas no exterior devem
ser informadas pela Delegacia do Tesouro Brasileiro em Nova York, devendo a mesma preencher um
QDP, para cada Ministério, a que se refere a dcspésac encaminhá-los através de ofício à Comissão
de Programação Einanccíra, no prazo de ató.Sü dias
a partir do encerramento do trimestre.
Deverá ser indicado no QDP, o nome do "Órgão
ou Ministério" a-que se refere a despesa o respectivo código que consta da Lei Orçamentária, e a
referência que se trata de despesa no exterior.
O preenchimento do QDP deve ser efetuado à máquina.
Após o seu preenchimento completo; o QDP deve ser encaminhado à Secretaria Geral do Ministério ou Órgâo.cquivalente, até o dia 15 do mês subscqucntc ao término do trimcstre a que se refere, capcado por ofício da unidade orçamentária respectiva.
Compete às Secretarias Gerais dos Ministérios, ou Órgãos
equivalentes, proceder ao exame prévio da exatidão do preenchimento e da precisão das informações fornecidas nos
Quadros Demonstrativos de Despesas com Pagamento de Pessoal e Remuneração de Serviços Pessoais.
Caso sejam constatados erros de preenchimento, falta ou imprecisão das informações. cabcâs respectivas Secretarias Gcrais dos Ministérios Ou Órgãos equivalentes restituir e solicitar
à unidade orçamentária informante a correção e o reencaminharncnto previsto.

As Secretarias Gerais dos Ministérios, ou Órgãos equivalentes,
ficam incumbidos de encaminhar os QDP's de todas as suas
unidades orçamentárias c entidades supervisionadas à Comissão de Programação Financeira, até o dia 30 do mês subseqüente ao trimestre vencido.

SERVIÇO pdBLICO FEDERAL
MINIST~RIO

ORGAO

R E S TOS

A

P A G A R

CR$ 1,00
S A L D O S

J1.12.1972

E M

OISCRIMINAÇÃO
À CONTA DE REC.
ORDINÁRIOS

,Exerci:cio de

À CONTA DE REC.
VINCULADOS

À CONTA DE

VISõES'

(1 )

~RO

À CONTA DE DES_
TAQUES RECEBIDOS

1~72

Exerc:rcio ue 1971
Exercício de 1970
Exerc:!cio da 1969
.Exercício de 1968

RESrABELECIDOS

S O M A

(ass.)

IGF"ou Órgão equivalente.

:-..~) Portaria If.iFF ~i '2 253, de, 24/9/71 que' modif'i~ou' o i tem 8 da Portaria IGFF ne 15, de 28/1/1;970

TOTAL

A1\OS

DO PODER

DECRETO N." 71.601 - DE 22
DEZEMBRO DE 1972

DE

Concede reconhecimento da Faculdade
de Direito de Anápolis, mantida
pela Associação Educativa Evangélica.

o

Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição. de
acordo com o artigo 47, da Lei número
5.540, de 28 de novembro de 1968,
alterado pelo Decreto-lei n." 842, de
9 de setembro de 1969 e tendo em
vista o que consta do Processo número
220.201-72, do Ministério da Educação
e Cultura, decreta:
Art. 1.0 E' concedido reconhecimento da Faculdade de Direito de
Anápolis, com o curso de Direito,
mantida pela Associação Educativa
Evangélica, com sede na cidade de
Anápolís, Estado de Goiás.
Art. 2.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 22 de dezembro de 1972;
151.° da Independência e 84.° da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

DECRETO N." 71.602 - DE 22
DEZEMBRO DE 1972

DE

Concede reconhecimento do Curso de
Comunicação Social
(habilitação
Jornalismo Polivalente), da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal de
Minas Gerais.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição, de
acordo com o artigo 47, da Lei número
5.540, de 28 de novembro de 1968,
alterado pelo Decreto-lei n,e 842, de
9 de setembro de 1969 e tendo em
vista o que consta do Processo número
269.828-72, do Ministério da Educação e Cultura,decreta:
Art. 1.0 E' concedido reconhecimento do curso de Comunicação Social (habilitação Jornalismo Polivalente), da Faculdade de Filosofia e
Ciências Humanas da Universidade
Federal de Minas Gerais, com sede
na cidade de Belo Horizonte, Estado
de Minas Gerais.

ExEcunvo

Art. 2.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 22 de dezembro de 1972;
151.° da Independência e 84.° da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

DECRETO N.O 71.603 - DE 22
DEZEMBRO DE 1972

DE

Concede reccnh.ecimenio da Faculdade
de Educação Física de Batatais, da
Sociedade Civil Colégio São José.
São Paulo, com os cursos de Licenciatura em Educação Física e Técnica Desportiva.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição. de
acordo com o artigo 47, da Lei número
5.540, de 28 de novembro de 1968,
alterado pelo Decreto-lei n.s 842, de
9 de setembro de 1969 e tendo em
vista o que consta do Processo número
212.623-72, do Ministério da Educação
e Cultura, decreta:
Art. 1.0 E' concedido reconhecimento da Faculdade de Educação
Física de Batatais. com os cursos de
Licenciatura em Educação Física e
Técnica Desportiva. mantida pela Sociedade. Civil Colégio São José, com
sede na cidade de Batatais, Estado de
São Paulo.
Art. 2.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 22 de dezembro de 1972;
151.° da Independência e 84.° da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

DECRETO N.o 71.604 - DE 22
DEZEMBRO DE 1972

DE

Concede reconhecimento à Faculdade
de Administração de Empresas do
Alto Vale do ltajaí - SC.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item 111, da Constituição, de
acordo com o artigo 47, da Lei número
5.540, de 28 de novembro de 1968,
alterado pelo Decreto-lei n." 842, de

A:ros DO ~ODER EXECUTIVO

9 de setembro de 1969 e tendo em
vista o que consta do Processo número
246.630-72, do Ministério da Educação e Cultura, decreta:
Art. 1.0 E' concedido reconhecimento à Faculdade de Adminístráção
de Empresas do Alto Vale do Itajaí,
com o curso de Administração de Empresas, mantida pela Fundação Educacional do Alto Vale do Itajaí, com
sede na cidade de Rio do Sul, Estado
de Santa Catarina.
Art. 2.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 22 de dezembro de 1972;
151." da Independência e 84.° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

DECRETO

N.O 71.605 DE
DEZEMBRO DE 1972

22

DE

Concede reconhecimento do Curso de
Relações Públicas da Federação de
Estabelecimentos de Ensino Superior
em Novo Hamburgo, mantido pela
Associação Pró-ensino Superior em
Novo Hamburgo - R8.

O Presidente da República, usando
das atrlbuiçôes que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, de
acordo com o artigo 47, da Lei número
5.540, de 28 de novembro de 1968,
alterado pelo Decreto-lei n." 842, de
9 de setembro de 1969 e tendo em
vista o que consta do Processo número
233.380-72. do Ministério da Educação e Cultura, decreta:
Art. 1.0 E' concedido reconhecimento do curso de 'Relações Públicas
da Federação de Estabelecimentos de
Ensino Superior em Novo Hamburgo,
mantida pela Associação Pró-ensino
Superior em Novo Hamburgo, com
sede na cidade de Novo Hamburgo,
Estado do Rio Grande do Sul.
Art. 2.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 22 de dezembro de 1972;
151.° da Independência e 84.° da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

DECRETO N° 71.606 - DE 22
DEZEMBRO DE 1972

459
DE

Autoriza o funcionamento da Faculdade Ideal de Letras e Ciências
Humanas, do Instituto de Desenvolvimento Educaciona.l e Assistencial Novo São Paulo, com os cursos de Pedagogia. Turismo, Letras
e Estudos Sociais.

O Presidente da República usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição,
de acordo com o artigo 47, da Lei
n,v 5.540, de 28 de novembro de 1968,
alterado pelo Decreto-lei n'' 842, de
9 de setembro de 1969, e tendo em
vista o que consta do Processo número 233.689-72, do Ministério da
Educação e Cultura, decreta:
Art. 1° Fica autorizado .o funcionamento da Faculdade Ideal de Letras e Ciências Humanas, com os
cursos de Pedagogia, Turismo, Letras e Estudos Sociais. mantida perc
Instituto de Desenvolvimento Educacional e Assistencial Novo São Paulo,
com sede na cidade de São Paulo.
Estado de São Paulo.
Art. 2° Este Decreto entrará -m
vigor na data de sua pubucaçác, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 22 de dezembro de 1972;
151.° da Independência e 84.° da
República;
EMíLIO G. MÉDTCI

Jarbas G. Passarinho

DECRETO N° 71. 607 - DE 22
DEZEMBRO DE 1972

DE

Concede reconhecimento do curso de
Matemática da Faculdadó -íe Filosotic. Ciências e Letras l1e Sorocaba, mantida pela l<'unar[cüo Dom
Aguirre - Sorocaba .- SP.

O Presidente da Repúbt.ca, usando
das atribuições que lhe contere o artigo 81. item IH, da Oonstttuíçao,
de acordo com o artigo 47, da Lei
n" 5.540, de 28 de novembro de 1968,
alterado pelo Decreto-lei n'' 842 de
9 de setembro de 1969, e tendo em
vista o que consta do Processo número 240.835-72, do Ministério da
Educação e Cultura, decreta:
Art. 1° E' concedido reconhecimento ao Curso de Matemática da

460

ATIOS
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Faculdade de Filosofia., Ciências e

Letras

de

Sorccaba, mantida pela

DECRETO N° 71. 609 -

DE 22 DE

DEZEMBRO DE 1972

Fundação Dom Aguírre, com sede na
cidade de Sorocaba, Estado de São

Paulo.
Art. 2" Este Decreto entrar-a em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em centrário.
Brasília, 22 de dezembro de 1972;
151." da Independência e 84.0 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

DECRETO N" 71.608 - DE: 22
DEZEMBRO DE 1972

Concede reconhecimento

do

DE

curso de

Psicologia e à autorização de nmcionamento da moaoiuuuíe Psicótogo, na Faculdade Salesi r.f1w (te Fi-

loso/ia, Ciências e Letras de L,Jrena, mantida pela tnepetoria Salesiana do Sul do Brasa, Estado de
São Paulo.

o Presidente da

aeocnxca,

usando

das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição,
de acordo .com o artigo 47, da Lei
n'' 5.540, de 28 de novembro de 1968,
alterado pelo Decreto-Jer n- H42. de
9 de setembro de 1969, e tendo em

vista o que consta do Processo número 252.099-72, do Ministério da
Educação e Cultura, decreta:
Art. 1° E' concedido reconhecimento ao curso de Pslcologfa e cutorização de funcionamento da modalidade Psicólogo, na Faculdade Salesiana de Filosofia, Ciências e Letras de Lorena, mantida pela Inspetoria Salesiana do Sul do Brasil, com
sede na cidade de Lorena, Estado de
São Paulo.
Art. 2° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.
Brasilia, 22 de dezembro de 1972;
151.° da Independência e 84.° da
República.
à

EMíLIO G. MÉDICJ
Jarbas G. Passorínno

Autoriza o tumcíonamerüo de Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras
sõc
Manuel, mantida pela
Instituição Toledo de Ensino, cem
sede em São Paulo.

O Presidente da Repúbttca, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IH, ria Constituição,
de acordo com o artigo 47, da Lei
n'' 5" 540, de 28 de novembro de 1968,
alterado pelo Decreto-lei n'' 842, de
9 de setembro de 1969, e tendo em
vista o que consta do Processo número 244.610-71, do Ministério da
Educação e Cultura, decreta:
Art. 1° Fica autorizado o funcionamento da Faculdade de Filosofia,
Ciências e Letras São Manuel, com
licenciatura de 1° grau em Letras.
Pedagogia e Estudos Sociais, mantida pela Instituição Toledo de Ensino, com sede na cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo.
Art , 2° Este Decreto entrara em
vigor na data de sua pubücaçâo. revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 22 de dezembro de 1972;
151° da Independência e 84° da
República.
EMÍLIO G. MÊDICI

Jarbas G. Passarínno

DECRETO N° 71. 610 -

ne 22 DE
DEZEMBRO DE 19'72

Concede reconhecimento da Faculdade de Engenharia S()UZrL Marques,
da Fundação recnsco -Btiucacunuü
Souza Ma1"ques, :Jom os C'ctTSOS de
Engenharia Civil e Engenhnrin Mecânica, na Guanaõura,

O Presidente da Repúbttca, usando
das atribuições que lhe contere o artigo 81. item IH, da Consttt-üçâo,
de acordo com o artigo 47, da Lei
n'' 5.540, de 28 de novembro de 1968,
alterado pelo Decreto-lei n- 842. de
9 de setembro de 1969, e tendo em
vista o que consta do Processo número 254.821-71, do MInistério da
Educação e Cultura, decreta:
Art. 1° E' concedido reconhecimento da Faculdade de Engenharia
Souza Marques, com os cursos de
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Engenharia Civil e Engenharia, Mecânica, mantida pela Fundação Técnico-Educacional
Souza
Marques,
com sede na cidade do Rio de Janeiro, Estado da Guanabara.
Art. 2° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.
Brasília, 22 de dezembro de 1972;
151° da Independência e 84" da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

DECRETO N° 71.611 -

DE 22 DE

DEZEMBRO l)E 1972

Concede reconhecimento ao Cursa de
Ciências e Curso de Setuâon Sociais, ministrados pela Faculdade
Salesiana de Filosofia, Ciências e
Letras de
Lorena, mantiâc pela
Inspetoria Salesiana do Sul do
Brasil.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, Item IIl, áa Constituição,
de acordo com o artigo 47. da Lei
nv 5.540, de <l8 de novembro de 1963,
alterado pelo Decreto-Iel n'' 842. de
9 de setembro de 1969, e tendo em
vista o que consta do Processo número 265.004-71, do Mtnístérlo da
Educação e Cultura, decreta:
Art. 1° E' concedido reconhecimento ao Curso de Ciências e Curso
de Estudos Sociais, mtntatrados pela
Faculdade Salesiana de
Ftlosona,
Ciências e Letras de Lorena, mantida
pela Inspetoria Salesiana do sul do
Brasil, com sede na cidade de Lorena, Estado de São Paulo.
Art. 2° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 22 de dezembro de 1&72;
151° da Independência e 84° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

DECRETO N° 71.612 -

DE: 22 DE

DEZEMBRO DE 19';2

Concede reconhecimento ao curso de
Engenharia Industrial e do CU1'SO
de Engenheiros de Operaçâo, mantidos pela Fundação rte Oiénciae
Aplicadas, em São eemarao do
Campo - SP.

O Presidente da Repúbhca, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IIl, da Constituição,
de acordo com o artigo ·17, da Lei
n'' 5,540, de 28 de novembro de 1968,
alterado pelo Decreto-lei n'' 842, de
9 de setembro de 1969, c tendo em
vista o que consta do Processo número 268.418-71, do Ministério da
Educação e Cultura, decreta:
Art , 1° E' concedido reconhecimento ao curso de Engenharia In..
dustrtal, nas modalidades Elétrica,
Mecânica, Química e do curso de
Engenheiros de Operação, nas moda ..
lidades Mecânica, Elétrica e Química
Têxtil, bem como do curso de Engenharia Industrial, modalidade "Metalúrgica" e sua opção "Produção", Engenharia de Operação, modalidade
"Metalúrgica" e curso de Engenharía
Industrial, modalidade "Quimica",
opção "Têxtil", mantidos pela Fundação de Ciências Aplicadas, tom sede na cidade de São Bernardo do
Campo, Estado de São Paulo.
Art. 2° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua pubücação, revogadas as díaposiçôes em contrário.
Brasília, 22 de dezembro de 1972;
da Independência e J4° da
151°
República.
EMÍLIO G. MÉl)!CI

Jarbas G. Passarinho

DECRETO N° 71.613 -- DE 22 DE
DEZEMBRO DE 1972

Autoriza o funcionamento da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo
"Farias Brito", mcnuãa pela Associação Paulista de l~dJ;caçã() e Cultura, de Guarulhos, Sã? Paulo.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81. item IIl, da Constatutção,
de acordo com o artigo 47. da Lei
n- 5.540, de 28 de novembro de 1968,
alterado pelo Decreto-lei n- 842, de
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9 de setembro de 1969, e tendo em
vista o que consta do Processo número 245.610-71, do Ministério da
Educação e Cultura, decreta:

Art. 1" Fica autorizado o funcionamento da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo "Farias Brito". mantida
pela
Associação Paulista de
Educaçáo e Cultura, com sede na cidade de Guarulhos, Estado de São
Paulo.
Art. 2" Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as

dísposíçôes em contra-

rio.
Brasília, 22 de dezembro de 1972;
da
Independência e 84° da
1510
República.
EMÍLIO G. M:.tOICI

Jarbas G. Passarinho

DECRETO N° 71.614 -

DE

22

DE

vogadas as
rio.

disposições em centrá-

Brasília, 22 de dezembro de 1972;
da Independência e 84° da
República.
151°

EMíLIO G. MÉ')ICI

Jarbas G. Passarinho

DECRETO N9 71.615 -

DE 22 DE
DEZEMBRO DE 1972

Regulamenta o õecreio-iei n Q 1.164,
de 1 de abril de 1971, alrerado pelo
Decreto-lei n Q 1.243, àe 30 de outubro de 1972, e fixa as normas para a implantaçâo de projetos de colonização, co-tceeeõo de terra e estabelecimento cu expioração de indústrias rif3 interesse da Segurança
Nacional, nas terras devolutas localizadas ao longo de rodovias, na
Amazônia Legal.

DEZEMBRO DE 1972

Concede reconhecimento da Faculda-

de de Filosofia, Ciências e Letras
de Dracena. mantida pela Fundação Dracenense de Educação e Cultura - ' Dracena - SP.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição,
de acordo com o artigo 47, da Lei
n- 5.540, de 28 de novembec de 1%8,
alterado pelo Decreto-lei n'' 842, de
9 de setembro de 1969, e tendo em
vista o que consta do Processo número 200.393-72, do Ministério da
Educação e Cultura, decreta:
Art. 1° E' concedido
reconhecimento da Faculdade de Filosofia,
Ciências e Letras de Dracena, com
os cursos de Letras, Pedagogia
e
Ciências, no período noturno; Pedagogta, Letras e Ciências, no período
diurno, mantida pela Fundação Dracenense de Educação e Cultura, com
sede na cidade de Dracena, Est-ado
de São Paulo.
Art. 2° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, re-

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e
tendo em vista o artigo 4°, do Decreto-lei nc 1.164, de 1 de abril de 1971,
após ter ouvido o COnselho de Segurança Nacional, decreta:
Art. 19 A colonização e a concessão de terras devolutas incluídas entre os bens da União, pelo Decretolei nc 1.164, de 1 de abril de 1971,
alterado pelo Decreto-Lei nc 1.243, de
30 de outubro de 1972, far-se-ão através de projetos de colonização, de empresas rurais e de ativíuades industriais de interesse agrícola pecuário
ou agrc-Industrlal, apresentados por
órgão público ou particular pessoa fisica ou jurídica, obedecido o disposto
neste Decreto.
§ 19 Os projetos de que trata o
presente artigo serão aprovados pelo
Ministério da Agricultura através do
Instituto Nacional de Colomzaçâo e
Reforma Agrária (INCRA). nos termos das disposições legais e regulamentares pertinentes ao assunto.
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§ 29 Os projetos beneficiados pela
aplicação de incentivos fiscais dependerão de aprovação prévia da Superintendência do Desenvolvimento da
Amazônia (SUDAM), nos termos da
legislação pertinente.
§ 39 Os projetos de colonização, destinados a implementar-se com a participaçâo de imigração estrangeira,
estarão sujeitos, quanto à seleção de
imigrantes, às exigências de caráter
especial, previstas nas normas de que
trata o Artigo 19 do Decreto-lei
n.v 941, de 13 de outubro de 1969.
Art. 29 Dependerão de assentimento
prévio do Conselho de Segurança Nacional:
a) a instalação ou exploração de
fontes de energia com potência superior a 150 kVA bem como de meios
de comunicações, salvo quando executados por órgãos oficiais, os quais
deverão remeter ao Conselho de Segurança Nacional, atraves da sua Secretaria-Geral, os dados estatísticos e
informativos de suas instalações; e
b) o exercício de outras atividades
industriais, quando forem disciplinadas por lei especial e expressamente
consideradas de interesse para Segurança Nacional.
Parágrafo único. Continuam a reger-se pela Lei no 2. 5J7 de 12 de setembro de 1955, as terras devolutas
localizadas na Faixa de P'rcnteíra ,
Art. 39 A aquisição de imóvel rural por estrangeiro obedecerá ao disposto na Lei nc 5.709, de 7 de outubro de 1971Art. 49 No estabelecimento de critérios para o assentamento de colonos, os Órgãos responsáveis terão em
conta reoríentar a emigração de mãode-obra do Nordeste brasileiro à nova
fronteira econômica da Amazônia.
Art. 59 Na aprovação dos projetos
de que trata o artigo 19 terão prioridade os empreendimentos nacionais
ou de capital nacional majoritário.
Art. 69 Os projetos de colonização
em áreas contíguas a reservas, parques, áreas interditadas e aldeíamentos Indígenas, serão elaborados e implementados em estreita ligação com
o Ministério do Interior. através da
Fundação Nacional do L;)clll) (FUNAI),
de modo que as comunidades indígenas, dependendo do respectivo grau
de integração, possam participar ati-
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vamente dos referidos programas e
projetos, visando à melhoria de suas
condições de vida.
Art. 79 A implantação de projetos
mineralógicos, hidrológicos, ou de
qualquer outra natureza industrial,
bem como a utilização e o aproveitamento de terras devolutas existentes em áreas urbanas ou de expansão
urbana, serão realizadas mediante entendimento prévio junto aos Ministérios interessados.
Art. 89 Em circunstâncias especiais,
o Conselho de Segurança Nacional
poderá avocar o exame de qualquer
projetos e atividades relacionados com
as terras devolutas de que trata o
Decreto-lei nv 1.164, de 1 de abril
de 1971.

Art. 9° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 22 de dezembro de 1972;
151.0 da Independência e 84.0 da
República.
EMÍLIO G. MfDlcr
Alfredo Buzaid
Adalberio de Barros Nunes
Orlando Geisel
Mário Gibson Barbosa
Antônio Delfim Netto
Mario David Andreazza
L. F. Cirne Lima
Jarbas G. Passarinho
Julio Barata
J. Ararípe Macêdo
Mário Lemos
Marcus Vinicius Pratími de

raee
Benicmim: Mario Baptista

Mo~

João Paulo dos Reis VelUJso
José Cosia Cavalcanti
Hygi"no C. Ccrsetti

DECRETO NQ 71.616 - DE 22
DEZEMBRO DE 1972

DE

Aprova a reforma parcial dos Estatutos da EMBRAER Empresa
Brasileira de Aeronáutica S. A. e
dá ouiras provzdênczas

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item lH, da Constituição, e
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tendo em vista o disposto no artigo
33. dos Estatutos da EMBRAER -

Empresa Brasileira de Aeronáutica
S.A., aprovados pelo Decreto número
65.482, de 21 de outubro de 1969, alterados pelo Decreto nv 71. 316, de 6
de novembro de 1972, decreta:
Art. 19 Ficam aprovadas as deliberações da Assembléia Geral Extraordinária de acionistas da E!\[BRAER
- Empresa Brasileira de Aeronáutica
S.A., realizada em 17 de novembro
de 1972, que autorizou a transformação da Empresa em Svctedade de Capital Autorizado a elevação do capital social para o capital autorizado
de Cr$ 250.000.000,00 (duzentos e
cinqüenta milhões de cruzeiros), a
instituição de ações preferenciais, bem
como conseqüente reforma parcial dos
Estatutos Sociais.
Art. 29 Os Estatutos da EMBRAER
- Empresa Brasileira de Aeronáutica
S. A. passam a vigorar com a redação dada no instrumento que este
acompanha, assinado pelo Ministro de
Estado da Aeronáutica.
Art. 39 Este decreto entrará em
vigor na data de sua publícaçâo, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 22 de dezembro de 1972;
1519 da Independência e 849 da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

J. Araripe Macêdo

ESTATUTOS DA EMBRAER
EMPRESA BRASILEIRA DE
AERONAUTICA S.A.
CAPíTULO I

Da Denominação, Sede, Objeto
e Duração

Art. 19 A Sociedade de economia
mista EMBRAER - Empresa Brasileira de Aeronáutica S.A .. organizada sob a forma de sociedade anônima
de capital autorizado, reger-se-á pelo
Decreto-lei no 770, de 19 de agosto de
1969, pela legislação aplicável às sociedades anônimas e pelos presentes
Estatutos.

Parágrafo único. A EMBRAER é
vinculada ao Ministério da Aeronáutica competindo ao Ministro da Aeronáutica exercer a supervisão de
suas atividades, nos termos e na forma prevista no Titulo IV do Decreto-lei no 200, de 25 de fevereiro de
1967.
Art. 29 A EMBRAER tem sua sede
e foro na cidade de São José dos
Campos, Estado de São Paulo, podendo abrir filiais, escritórios ou agências e nomear agentes ou representantes em qualquer ponto do Pais ou
do Exterior, bem como agir como representante de companhias nacionais
e estrangeiras.
Art. 39 A EMBRAER tem por objetivo:
I - Promover o desenvolvimento
da indústria aeronáutica brasileira e
atividades correlatas;
II - Projetar e construir aeronaves
e respectivos acessórios, componentes
e equipamentos;
III - Promover ou executar atividades técnicas vinculadas à produção e manutenção do material aeronáutico, de acordo com programas e
projetos aprovados pelo Poder Executivo;
IV - Contribuir para a formação
de pessoal técnico necessário à indústria aeronáutica e preparação de
operários qualificados, podendo, para
isso, organizar cursos, conceder auxilias a estabelecimentos de ensino do
Pais, bolsas de estudo e. ainda, assinar convênios com entidades públicas
ou privadas para a formação de pessoal técnico-especializado, e
V - Participar, na qualidade de
acionista, de sociedades anônimas
que tenham por objetivo atividades
complementares ou correlatas às da
Sociedade.
Art. 4\l A EMBRAER recorrerá,
sempre que possível, à execução indireta, mediante contrato, desde que
exista, na área, iniciativa privada capacitada a desenvolver os encargos
de execução.
Parágrafo único. A implantação
progressiva da indústria. aeronáutica
observará critérios de racionalidade
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econômica. inclusive quanto à necessidade de assegurar escalas mínimas
de produção eficiente.
Art. 51? O prazo de duração da
EMBRAER é indeterminado.
CAPíTULO

n

Do Capital Social, das Ações e
Dos Acionista.')

Art. 69 O capital soclaí autorizado
é de Cr$ 250.000.000,00 (duzentos e
cinqüenta milhões de cruzeiros) dividido em 250.000.000 ações no valor
\ nominal de cr$ 1,00 (um cruzeiro)
cada uma, das quais:
a) 31.671.000 ações ordinárias subscritas necessariamente pela União;
b) 30.429.000 ações orrünárías nominativas;
C) 187.900.000 ações preferenciais
nominativas.
Parágrafo único. O atual capital social subscrito e já integralizado é de
crs 6.:l.100.000,OO (Sessenta e dois milhões e cem mil cruzeiros) .
Art. 79 O aumento do capital subscrito, dentro do limite do capital autorizado, será deliberado pelo conselho Diretor. por .proposta da Diretoria
Executiva e ouvido o Conselho Fiscal.
§ 19 Em cada aumento do capital
subscrito. o Conselho Diretor poderá
deliberar sobre a emíssâo de ações or .
dinártas. de ações preferenciais ou de
ações de ambas as classes.
§ 2º Independerá de prévia autorízação da Assembléia Geral:
a) a emlssâo de ações ordinárias
'Para integralização em bens,
pela
União;
b) a emissão de ações preferenciais
para integralização com fundos oriundos de incentivos fiscais;
c) a emissão de ações ordinárias ou
preferenciais para integralização em
créditos.
§ 3V O valor das ações poderá ser
realizado em até dez prestações iguais,
mediante chamada da Diretoria Executiva.
Art. 89 compete ao Conselho Dire·
tor, por proposta da Diretoria Executiva, observado o disposto nestes Es-
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tatutos e na legislação aplicável. deliberar sobre as condições de emissão.
subscrição e integralização das ações.
Parágrafo única. A deliberação do
Conselho Diretor deverá indicar:
a) a quantidade e a classe ou classes
de ações lançadas à subscríçâo;
t» se o aumento do capital subscrito
será público, particular ou se para
atender à aplicação de incentivos ns.
cais;
c) se a integralização far -se-é, no
todo ou em parte, em bens ou créditos, observado o disposto no artigo 79 ,
§ 29 ;
d) o valor a ser pago pelos subscritores, admitida a fixação de ágio in,
clusíve para as ações integralizadas
com aplicação de Incentivos fiscais;
e) prazo não inferior a 30 (trinta)
dias, para exercício do direito de preferência à subscrição, quando houver.
Art. 9Ç As ações preferenciais terão
preferência no reembolso do capital.
Art. 10. As ações preferenciais não
terão direito a voto.
Art. 11. Observado o disposto na
artigo 46, § 3º: da Lei no 4.728, de 14
de julho de 1965, as ações preferenciais não terão direito de preferência.
à subscrição de novas ações; as ações
ordinárias terão díre.to de prererêncía na subscrição de ações novas da
mesma classe. excetuada a emissão de
ações ordinárias para integralização
em bens pela união.
Art. 12. As ecoes serão representadas por títulos simples OU múltiplos,
facultado aos acionistas a respectiva
substituição, f.cando a seu cargo as
despesas correspondentes, limitadas ao
preço de custo.
§ 1 Os trtulos ou certificados representativos das ações serão assinados
pelo Diretor Superintendente e por um
outro Diretor Executivo.
§ 29 Os títulos ou certificados representativos das ações nominativas
poderão ser assinados por procuradores
para esse f.m constituídos pela Diretoria Executiva, representada pelo Diretor Superintendente e por um outro
Diretor Executívo.

º
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§ 39 Poderá a Diretoria Executiva
determinar quantidades mínimas e
máximas de ações a serem representadas pelos títulos múltiplos.
Art. 13. Os dividendos aprovados em
Assembléia Geral e a distribuição de
ações provenientes de aumento de ca
pital, serão pagos ou entregues aos
acionistas no prazo máximo de sessenta dias, contados da data da publicação da respectiva ata.
CAPÍTULO III

Dos órgãos da EMBRAER

Seção I

DO Conselho Diretor
Art. 14. O conselho Diretor. ao qual
incumbem as funções normativas das
atividades da EMBRAER, é constituído de:

I -

Um presidente, nomeado pelo

Presidente da República, por índíca-

çâo conjunta dos Ministros da Aeronáutica e da Indústria e do Comércio,
demissível "ad nutum";
II - Três conselheiros, nomeados
pelo Presidente da República, por in
dícação dos Ministros da Fazenda. da
Indústria e do Comércio e do Planejamento e Coordenação Geral, com
mandato de três anos, podendo ser
reconduzidos;
In - Dois Conselheiros, eleitos pela
Assembléia Geral, com mandato de
três anos, podendo ser reconduzidos;
IV - Um Diretor Superintendente
eleito pela Assembléia Geral,
§ 19 E' privativa de brasileiro a investidura como membro do Conselho
Diretor.
§ 29 O Presidente e os Conselheiros
perceberão gratificação de presença por
reunião a que comparecerem fixada
pela Assembléia Geral.
Art, 15. Compete ao Presidente do
Conselho Diretor:
I - Presidir as Assembléias Gerais
e convocar e presidir as reuniões do
Conselho Diretor;
II Dar posse aos membros do
Conselho Diretor;

IH - Apresentar, anualmente, à As
sembléia Geral, o relatório. o balanço
e a demonstração de lucros e perdas,
COm parecer do Conselho Fiscal;
IV - Baixar as normas de gestão
aprovadas pelo Conselho Diretor,
Parágrafo único. O Presidente, nos
seus impedimentos ou ausências, será
substituído pelo Diretor Superintendente.
Art. 16. O Conselho Diretor reunirse-á, ordinariamente, seis vezes por
ano, podendo transcorrer. no máximo,
três meses entre duas reuniões conse.
cutivas e, extraordinariamente, por
convocação do Presidente ou de quatro membros.
§ 1.0 Para deliberar validamente,
é necessária a presença de pelo menos
quatro membros. do Conselho cabendo
ao Presidente o voto de qualidade,
além do seu próprio.
§ 2.° Em caso de vaga ou impedimento de qualquer Conselheiro, o Presidente convocará o respectivo suplente, que deverá ser indicado, ou
eleito, juntamente com o titular.
SEÇÃO II

Da diretoria' executiva

Art. 17. A Diretoria Executiva, à
qual incumbem todas as funções executivas e de administração da
EMBRAER, será constituida de:
I - Diretor Superintendente;
II - Diretor de Relações Industriais;
In - Diretor de Produção;
IV - Diretor Técnico;
V - Diretor Financeiro; e
VI - Diretor Comercial.
§ 1.0 O Diretor Superintendente e
os demais Diretores Executivos serão
eleitos pela Assembléia Geral, dentre
brasileiros de ilibada reputação, residentes no Pais, e que possuam notória experiência técnica ou administrativa.
§ 2.° A Assembléia Geral fixará a
remuneração do Diretor Superlnten-
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dente e dos demais Diretores Executivos, de acordo com o mercado regional de trabalho, observado o princípio de hierarquia salarial vigente nos
quadros de pessoal da Empresa.
3.° Cada Diretor caucionará em
garantia de sua gestão, vinte ações
próprias ou oferecidas por terceiros.
§ 4.° A investidura no cargo se fará
por termo lav-rado em livro próprio.
§ 5.° Em caso de vaga ou renúncia, o Diretor Superintendente será
substituido, interinamente. pelo Diretor de Produção até que o seu sucessor seja eleito pela Assembléia
Geral.
§ 6.° Em caso de vaga, por renúncia, morte ou impedimento definitivo
de qualquer outro membro da Diretoria Executiva, será o mesmo substituido pelo Diretor que o Diretor Superintendente designar, perdurando
essa substituição até que seja eleito o
efetivo, pela Assembléia Geral.
ê

Art. 18. Cada Diretor responderá
pessoalmente pelas deliberações que
tomar e atos que praticar e.vsolídartamente. nas decisões coletivas de que
tenham participado.
Art. 19. Os atos, documentos ou
contratos que importem em responsabilidade comercial, bancária, financeira ou patrimonial para a Sociedade,
inclusive a abertura e movimentação
de contas' em estabelecimentos de crédito, a compra, oneração e alienação
de bens e nas quitações em geral,
obedecidas as prescrições legais aplicáveis, terão obrigatoriamente duas
assinaturas, sendo uma do Diretor Superintendente e a outra de qualquer
dos outros Diretores Executivos, ou
por dois procuradores constituídos
para esse fim.
Art. 20. E' da competência da Diretoria Executiva administrar e gerir os negócios da Empresa, exercendo
rodos os poderes necessários a assegurar o funcionamento regular da
EMBRAER, observadas as normas de
gestão baixadas pelo Conselho Diretor.

4!l7

§ 1.0 A Diretoria Executiva reunirse-á, ordinariamente, uma vez por
mês e, extraordinariamente, sempre
que o Diretor Superintendente a oonvocar. deliberando por maioria de:
votos.
§ 2.° Compete à Diretoria Executiva;
convocar as Assembléias Gerais aos
casos previstos em lei e nestes Estatutos.
Art. 21. Compete ao Diretor Superintendente:
I - Superintender as atividades de
administração da EMBRAER;
II - Representar a Empresa, ativa
e passivamente, em juízo ou fora dele,
inclusive perante as autoridades e poderes públicos;
In - Assinar, com outro Diretor
Executivo, em nome da Empresa, contratos, acordos, convênios, ajustes e
todo e qualquer compromisso, inclusive internacional, em que a
.
EMB'RAER for parte, na forma em
que forem autorizados pelo Conselho
Diretor;
IV - Movimentar os recursos financeiros da Empresa;
V - Constituir procuradores "adt
negotia" e "ad judicía'";
VI - Convocar e presidir as reu-·
níôes da Diretoria Executiva;
VII - Submeter ao Conselho Diretor 05 planos de atividades, assím,
como o balanço e os relatórios anuais.
dos negócios da Empresa;
VIII - Manter o Conselho Diretor
informado sobre as atividades da Empresa e resultados de suas operações}.
IX - Admitir, contratar, comissfonar, classificar, promover, transfertr..
licenciar, premiar, punir, demitir e·
dispensar empregados da Empresa e
aplicar a tabela salarial proposta pela
Diretoria Executiva, aprovada pelo.
Conselho Diretor;
X - Fixar e conceder gra ttfícação
a servidores públicos requisitados para a EMBRAER, de acordo,
com o nivel salarial da função pelos
mesmos desempenhada na Empresa;.
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XI - Autorizar a alienaçâo de .nateriais, maquinas, componentes, equipamentos e matérias-primas, ate o
limite de duzentas vezes o valor do

salárro-mtnimo da região;
XII - Autorizar despesas até o
limite de dez mil vezes o valor do
salário-mínimo da região, acima do
qual será necessária autorização previa do Conselho Diretor;
XIII - Autenticar livros de atas
das Assembléias Gerais, das reuniões
da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal e o livro de presença dos
acionistas à Assembléia Geral ~
XIV - Assinar com outro Diretor
Executivo, os tit~los ou certificados
representativos das ações da
.
EMBRAER;

XV - Designar, em caso de impedimentos ou ausência, substituto
para qualquer dos Diretores Executivos;
,. XVI Dar posse aos Diretores
Executivos.
Parágrafo único. O Diretor Superintendente será. substituido em seus
impedimentos temporários ou ausência pelo Diretor Executivo por ele
índícado, o qual, no periodo de substttuica.. .). terá obrigações e díreítoe
idênticos aos do Diretor Superintendente.
Art. 22. O Diretor Superintendente
'Será obrigatoriamente pessoa de reconhecida competência no campo-aeronáutíco e da administração geral.
Art. 23. Compete aos demais Dis-etores Executivos o desempenho das
atribuições especificas de seus car-

.gos.
Art. 24. O prazo de gestão dos
membros da Diretoria Executiva será
.d.~ cinco anos, permitida a reeteíçao ,
Parágrafo único. Os membros da
Diretoria Executiva, não reeleitos,
.permxnecerâo no exercício u.s re-spectrvos cargos até o dia 30 de abril
'de ano subsequente quando deverão
'ser empossados os respectivos substitutos.

ExEcuTIvo
SEÇÃO

m

Do Conselho Fiscal
Art. 25. O Conselho Fiscal é composto de três membros efetivos, indicados de acordo com o parágrafo
primeiro do art. 10 do Decreto-lei
n- 770, de 19 de agosto de 1969, e
eleitos pela Assembléia Geral.
§ 1° Os membros do Conselho Fiscal terão mandato de um ano, podendo ser reeleitos.
§ 2° Cada membro do Conselho Fiscal terá um suplente, eleito na forma
deste artigo.
§ 3" Os membros do Conselho Fiscal perceberão gratificação de presença por reunião que comparecerem
fixada pela Assembléia Geral.
Art. 26. As reuniões do Conselho
Fiscal serão presididas pelo membro
indicado pela União.
Art. 27. No caso de renúncia, falecimento ou impedimento, os membros efetivos do Conselho Fiscal serão substituídos pelos respectivos suplentes.
Art. 28. Além dos impedidos legalmente. não podem ser membros do
Conselho Fiscal, os parentes entre si,
os empregados da EMBRAER e os
parentes dos membros do Conselho
Diretor ou da Diretoria Executiva.
Art. 29. O Conselho Fiscal terá as
atribuições e poderes fixados na legislação em vigor.
SEÇÃO IV

Da Assembléia· Geral
Art. 30. A Assembléia Geral é a
reunião dos acionistas, convocada e
instalada na forma da lei e destes
Estatutos, a fim de deliberar sobre
matéria de Interesse social, cabendolhe, especialmente, tornar as contas
da Diretoria, examinar e discutir o
balanço e o parecer do Conselho Fiscal e resolver os casos omissos nestes Estatutos.
Art. 31. A Assembléia Geral reunír-se-á ordinarramente uma vez por
ano, e extraordínartamente, quando
convocada nos termos da Lei ou destes Estatutos,
§ I" A Assembíeia Geral Se constitui, funciona e delibera sempre com
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a presença de acionistas que representem. no minimo, cinqüenta e um
por cento do capital com direito a

voto.

§ 20 As deliberações da Assembléia
Geral são tomadas por maioria absoluta de votos.
§ soA Assembleía Geral só poderá

deliberar sobre assuntos da ordem do
dia constante dos respectivos editais
de convocação.
Art. 32. A Assembléia Geral será
presidida pelo Presidente do Conse-

lho Diretor e nos impedimentos -ieste, pelo Diretor Superintendente, nuxiliado por um secretário, acionista,
de sua escolha.
Art. 33. A União será representada
nas Assembléias Gerais por pessoa
designada pelo Mimstro da Aeronau-

tica.

IV - Dez por cento para o Fundo de Investimentos.
Parágrafo úmco. O saldo, ficará
à disposição da Assembléia Geral que
decidira a respeít- 1 de sua aphcaoão
por proposta da Di retorfa Executiva.
Art. 36. Os utvtdenuos nao reclamados pelos acíornstas dentro do prazo de cinco anos prescreverão em
favor da Empresa.
CAPiTULO V

Da Liquidação da Empresa
Art. 37. A Empresa entrará em Iíquidaçâo nos casos determinados -m
lei, cabendo à Assembléia Geral ele-

ger o üqutdante -iu -rquidan-.-s r-em
como o Conselho s'íscal que deverá
funcionar nesse período, obedecidas
as formalidades legais.
CAPíTULO

VI

CAPÍTULO IV

Da Distribuiçào dos Lucros

Art. 34. O exerctcío socíar, que coincidirá com o ano civil, obedecerá
quanto ao balanço, amortazaçáo, reservas e dividendos, aos preceitos da
legislação sobre as sociedades anônimas e aos presentes Estatutos.
Art. 35. Levantado o naranço, com
estrita observância das normas legais, do lucro tíqtndo deduzir-ae-áo:
I - Cinco por cento para constatuíçâo do Fundo de Reserva Legal, até
que este alcance o valor de vinte por
cento do capital social;'
II - Vinte por cento para o Fundo de Pesquisa e Desenvolvimento,
para aplícaçãc nos programas da própria Empresa;
In - Dez por cento para o Fundo de Reserva Financeira;
DECRETO N.O 71.617 -

Disposições Gerais
Art. 38. A reforma destes Estatutos fica subordinada a aprovação do
Poder Executivo, expressa em ueereto.
Art. 39. E' vedado à Empresa conceder financiamento ou fiança a
terceiros, sob qualquer modalidade.
para negócios estranhos aos mteresses sociais, ressalvada a contribuição
ao Fundo de Assistência Social dos
Empregados.
Art. 40. O pessoal da EMBRAER
fica sujeito a Consoudaçào das Leis
do Trabalho e Legrslaçao Complementar e ao regime de quarenta e
oito horas de trabalho por semana.
Brastlía, 22 de dezembro de 1972.
Joetmtr Campos de Aranpe Macedo. Ministro da Aeronáutica.
DE 25 DE DEZEMBRO DE

1972

l!'2Xa a atstrunuçac em cada Arma e no Quadro de Material Bélico, em
caaa posto, aas nmçoee privatwas e gerais dos Oficiais do Exército, a
mqoror a partir de 25 de dezembro de 1972.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item lU, da Constituição e tendo em vista o paragrato primeiro
do artigo 36 da Lei n.s 4.448, de 29 de outubro de 1964, decreta:
Art. 1º São os efeitcs globais das Armas, atualmente em vigor, dístríbuíuos em cada Arma e no Quadro de M·,ter"l
"'lL'{) »n- caua posto,
pelas funções gerais CQEM.G c QSG) e pelas junções privativas da seguínte forma:

I

ARMAS E QMB

POSTOS

.

.
.
.
.
.
.
.

) I Cavalaria . .
Artilharia . .
) I Engenharia. .

) I

) 1 Infantaria . .

,

Tenente-Coronel . .

) I Cavalaria
) I Artilharia . .
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _--')--'.-1---:cE_n"g_enharia • • ••••••...........•••..••.••
) I Infantaria . .
.
) I

Cavalaria

,

1

,

.

32

)

EMíLIO G. MÉDICI

Orlando Geisel

I"

FUNÇõES
GERAIS
(QEMG E QSG)

I

I

EFETIVO
PREVISTO

15
15
78
39
51
55

238
103
12"
11

I
I

705

90
396
75

I

I

1438

296
185
226
O
O
O

I

lO

220
95
158

I

~

POR POSTO

118
54
105
7

.. . . . . . . . . . . . . . . .. ) I Artilharia . .
.
) I Engenharia . .
.
107
571
) I Infantaria.. .
.
226
) I Cavalaria
.
325
.
Capitão . .
) I Artilharia . .
) I Engenharia . .
.
276
112
) I Comunicações . .
.
167
) I Material Bélico
..
621
) I Infantaria. .
,
.
256
) I Cavalaria. .
.
322
1.° Tenente
) I Artilharia . .
.
138
) I Engenharia . .
.
78
) I Comunicações . .
.
109
) I
Material Bélico
.
) I Infantaria. .
, ...............•
) I Cavalaria
,
.
0
) I Artilharia . .
.
2. Tenente
Engenharia
""""
,
.
)
Comunicações
.
I
)
Material Bélico
Art. 2.0 Este Decreto entrará em vigor a partir de 25 de dezembro de 1972.
Brasília 25 de dezembro de 1972; 151.0 da Independência e 84.0 da República.
Major .

I

I PRIVATIVAS I

) I Infantaria . .
Coronel .

FUNÇÕES

I

1

355

I

- -I
297

!

---

205

1

I

I
I

2513

i

I
I
I

I
II

~

o

1730

Variável

I(Lei n.v 5.394-68)
I
I

I

Aros DO PODER
DECRETO N" 71. 618, DE 26 DE
DEZEMBRO DE 1972
Regulamenta a aplicação da Lei Complementar n" 8. de 3 de dezembro de
1970, que instituiu: o Programa tie
Formação do Patrimônio do Servidor
Público - PASEP.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
81, item IH, da Constituição, decreta:
DISPOSIÇÂO PRELIMINAR

Art. 1" O Programa de Formação do

Patrimônio do Servidor Público -PASEP, mstítuídc pela Lei Complementar n- 8, de 3 de dezembro de 1970,
será executado em conformidade com
as normas regulamentares constantes
deste Decreto.
CAPíTULO I

Das Finalidades

Art. 2" O Programa de Formação do
Patrimônio do Servidor PÚbl.CO PASEP, tem por finalidade assegurar
especificamente ao servidor púbtlco,
como definido neste Decreto. a rrurçâo
de patrimônio individual progressivo,
estimulando a poupança e possibilitando a paralela utilização dos recursos acumulados em favor do deeenvolvímento econômico-social.
CAPíTULO II

DoS Recursos

Art. 3" Constituirão recursos do
PASEP as contribuições que serão recolhidas mensalmente ao Banco do
Brasil S. A. pela União, Estados, mstrito Federal, Territórios e Munícipios,
e por suas respectivas entidades da -idministração indireta e fundações supervisionadas .
Art. 4" M contribuições arrecadadas
para o PASEP. qualquer que seja o órgão ou entidade que as tenha recolhido, acrescidas de juros, correção monetária e resultado líquido das operações (art. 18, § 1", I, II e HI). constituirão um fundo único que serà dtsteibuído em favor dos beneficiários
independentemente da natureza, localização 011 volume das contribuições do
órgão ou entidades a que o servidor
prestar ou tenha prestado serviços e
segundo critérios que forem estabele-
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cidos pelo Conselho Monetário Nacional.
Art. 5" A contribuição da União corresponderá à aplicação, sobre suas r&ceitas correntes e efetivamente arrecadadas, deduzidas as transferências
feitas a outras entidades da Admimstração Pública, dos seguintes percentuais:
I - 1 % (um por cento), a partir de
1 de julho de 1971 até 31 de dezembro
do mesmo ano;
II - 1,5% (um e meio por cen'o) em
197':' e
HI - 2% (dois por cento) em 1973
e exercícios subsequentea.
ATt. 6" Os Estados, Distrito Federal,
Territórios e Municípios contribuirão:
I - com 1% (um por cento) das receitas correntes próprias, deduzidas as
transferências feitas a outras enttcades da Admmístração Pública, a partir
de 1 de julho de 1971 até 31 de detembro do mesmo ano;
H - com 1,5% (um e meio por ccnto) desse total em 1972;
IH - com 2% (dois par cento) desse
total no ano de 1973 e subsequentes; e
IV - com 2% (dois por cento) das
transferências recebidas do Governo
da União através do Fundo de Parttcipação dos Estados, Distrito "tederal e
Territórios e Fundo de Partccípaçào
dos Munlcipíos, a partir de 1 de Julho
de 197!.

Art. 7" A contribuição das autarquias e fundações supervisionadas da
União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos vrumcroíos
corresponderà à aplicação sobre :3,13S
receitas orçamentárias e transferências recebidas, dos seguintes percentuais:
I - 0,4% (quatro décimos por cento), nas contribuições devidas de 1 de
julho de 1971 a 31 de dezembro do mesmo ano;
H - 0,6 % (seis décimos por cento),
nas contribuições devidas no ano de
1972; e
HI - 0,8% (oito décimos por cento) nas contribuições devidas '10 ano
de 1973 e. nos subsequentes ,

Art. 8" A contribuição das empresas
públicas e sociedades de economia mís-
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ta da União, dos Estados, do Distrito
Federal, dos Territórios e dos Municípios corresponderá à aplicação sobre
suas receitas operacionais e transíerências recebidas através dos »rçamentos da União, dos Estados, do Distrito

Federal, dos Territórios e dos Municípios dos seguintes percentuais:
I - 0,4% (quatro décimos por cento), nas contribuições devidas de 1 de
julho de 1971 a 31 de dezembro do mes-

mo ano;
II - 0,6% (seis décimos por cento),
nas contribuições devidas no ano de
1972;
IH - 0,8% (oito décimos por cento), nas contribuições devidas no ano
de 1973 e nos subseqüentes.
Art. 9° Para efeito do cálculo a que

se referem os artagos 7° e 8°, não serão
considerados os recursos oriundos de
operações de crédito.
Art: 10. Consideram-se incluídas no

conceito de receitas correntes próprias
de que trata o artigo 6°, item I, quaisquer receitas tributárias pertencentes.
por força de díspostçâo legal, aos Estados, ao Distrito Federal, aos Territórios e aos Municípios, ainda que arvecadadas, no todo ou em parte, por outra entidade da administração públí.
ca ,
Art , 11. Inclui-se na taxação prevista no Inciso II, alínea "a", do artigo
c
2 da Lei Complementar n- 8, de 3 de
dezembro de 1970, a parte de Imposto
sobre Circulação de Mercadorias,
transferida pelos Estados aos Municípios na forma da legislação em vigor, assim como quaisquer outras parcelas de receitas pertencentes a estes
e arrecadadas por aq ueles ,
Art. 12 As transferências que a
União, os Estados, o Distrito Federal e
os Munlcipíos entre si realizarem, ou
efetuadas em favor de outras entidades da Administração Pública, deverão ser incluídas em seus orçamentos
pelo valor global transferido.
§ 1° As transferências deverão .ser
registradas:
I - Como despesa, no orçamento da
entidade transferidora; e
II - Como receita. no orçamento da
entidade beneficiária da transferência.
§ 2° Se no ato da realização da transferência forem efetuados descontos em

favor do PASEP ou sob qualquer outro
título. a entidade recebedora deverá
registrar em sua receita o valor total
recebido e na despesa 06 descontos eretuados .:
Art. 13. A contribuição dos estados
e Municípios, bem como das respectivas
entidades de administração indireta e
fundações supervisionadas, para o
PASEP, será devida a partir l..e 1 de
julho de 1971 (Artigo 2", item H, da.
Lei Complementar n'' 8, de 3 de dezembro de 1970,1, qualquer que seja a data
de expedição na norma legislativa. referida no artigo 8° da mencionada Lei
Complementar .
Art. 14 A contribuição ao PAsr~p
será calculada. em cada mês, com base
na receita e nas transferências apuradas no 69 (sexto) mês ímediatamente
anterror ,
Art. 15. As contribuições devidas <,.0
PASEP serão recolhidas até o r-Jtimo
dia do mês em que forem devidas.
Art. 16. Os recolhiment05:l'fetlvados após o término do prazo prevts-o
no aetígo 15, ficarão sujeitos a Juros
de 3% r três por cento) ao ano e correção monetária, calculada esta segundo
a variação mensal do valor das Obrtgaçôes Reajustáveís do Tesouro Nacíonal.
CAPíTULO

rrr

,Dos Beneficiários

Art. 17. São beneficiários do
.
PASEP todos os servidores em atividade, civis e militares, da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 'I'errttórios e dos Municípios, bem como das
suas entidades da administração indireta e fundações supervisionadas.
§ 1° para os fins deste artigo são
considerados exclusivamente os titulares, nas entidades acima mencionadas, de cargo ou função de provimento efetivo ou em que possam adquirir
estabiliade, ou de emprego de natureza não eventual, regido pela legislaçâo trabalhista.
§ 2° A aplicação das disposições deste artigo aos servidores e empregados
dos Estados e dos Munícipíos, bem como aos das suas entidades de admrrnstração indireta e fundações supervtsionada.'> será contada a partir de 1 de julho de 1971 (artigo 2°, - item n, letra
"a", da Lei Complementar n" 8. de 3
de dezembro de 1970) na forma das
normas aprovadas pelo Conselho Mo-
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netário Nacional qualquer que seja a.
data da expedição da norma Iegtslatíva referida no artigo 8° da mencionada Lei Complementar ,
Art. 18. O Banco do Brasil S. A.
manterá contas individualizadas para
cada servidor, na forma que for estipulada pelo Conselho Monetário Nacional.
§ 1° As contas abertas no Banco -ío
Brasil S. A., na forma deste regutamento, serão creditadas:
1) pela correção monetária anual do
saldo credor, obedecidos os índices
aplicáveis às Obrigações Reajustávcís
do Tesouro Nacional;
II) pelos juros de 3% (três por cento) calculados anualmente, sobre o saido corrigido dos depósitos;
III) pelo resultado liquido das operações realizadas com recursos do Programa. deduzidas as despesas admínistratlvas e a..s provisões e Teservas
cuja constituição seja indispensável,
quando o rendimento for superior à
soma dos itens I e 11.
§ 2° As importâncias creditadas nas
contas do PASEP não se cjassiüca,n
como rendimento do trabalho, .,ara
qualquer efeito da legislação ríscal,
trabalhista ou de previdência social e
são inalienáveis e impenhoráveis.
§ 3° Ao final de cada ano, contado
da data da abertura da conta em conformidade com as normas estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional
será facultado ao servidor o levantamento dos juros e da correção monetária, bem como dos rendimentos referidos no item IH do parágrafo 1°,
se. existirem.
§ 4° Por ocasião de casamento, aposentadoria, transferência para a reserva, reforma ou invalidez do servidor
titular da conta, poderá o mesmo receber os valores depositados em seu
nome; ocorrendo a morte esses valores
serão atribuídos aos dependentes e,
em sua falta, aos sucessores.
§ 5° Na forma das normas aprovadas
pelo Conselho Monetário Nacional, o
servidor poderá requerer a überaçrío
do saldo de seus depósitos, para ut.íltzação total ou parcial na compra de
casa própria.
Art. 19. As importâncias credita-res
nas contas do PASEP e do Programa
de Integração Social serão obrigatonamente transferidas de um pare o ou-

tro. no caso de passar o servidor, peja
al teraçâo de relação de emprego. do
setor público para o setor privado e
vice-versa.
CAPíTULO IV

Da Administração

Art. 20. Os recursos do PASEP seTão administrados pelo Banco do Brasil S. A., que, para iSSO, é investido
dos necessários poderes de gestão e receberá uma comissão de serviços, tudo
na forma que for estipulado pelo Conselho Monetário Nacional, de acor.io
com o artigo 5°, da Lei Complementar
n- 8, de 3 de dezembro de 1970.
Art. 21. A comissão do Banco do
Brasil S. A. será calculada, anualmente. sobre o patrimônio líquido do Fundo e deduzida dos reCUTSOS do PASEP
antes de sua distribuição aos tencnciários.
Parágrafo único. O patrimônio Iíquído será representado por quotas de
participação correspondentes a partes
ideais do Fundo, distribuídas entre os
beneficiários.
Art. 22. Os encargos de Implantação,
administração, custeio das operações
e todas as despesas que sejam realizadas diretamente na administração e
gestão do Fundo, por este serão suportados.
Art. 23. O Conselho Monetário Nacional, nas instruções que baixar para
administração do PASEP, incluirá as
normas que entender necessárias para
o cadastramento dos beneficiários, d.strfbuíção das quotas e acréscimos, saques e aplicação dos recursos.
§ 1° Para orgamaaçâo do cadastro
dos beneficiários. todos os órgãos e entidades da administração direta e indireta e fundações supervisionadas ":a
União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Mumcíptos
ficam obrigados a prestar as necessárias informações, no decurso do primeiro trimestre de cada ano, na forma que o Banco do Brasil S.A. estabelecer.
§ 2° O Banco do Brasil S. A. t r)l1 var-se-à, para os efeitos de organização de cadastro, nos dados que receber dos órgãos mencionados neste e.rtrgo, não lhe cabendo responsabilídades por erros ou omissões decorrentes
das informações prestadas.
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Art. 24. O Banco do Brasil S. A. c';)-

munícará periodicamente ao Conselho
Monetário Nacional ocorrências relacíonadas com o descumprimento do
presente regulamento, por parte cos
órgãos e entidades vinculadas ao
PASEP, indicando as psovidêncías já
tomadas e sugerindo outras que estejam fora da sua esfera de competência.
Disposições Finais

Art. 25. Ficam ratificados os atos
praticados, até a data de vigência deste Decreto, com base nas Resoluções
de ns , 183 e 196. de 27 de abril de ;.971
e de 30 de novembro de 1971, respecti-

vamente, do Conselho Monetário Nacional.
Art. 26. Vinculam-se ao PASEP co-

mo contribuintes, dada a sua natureza autárquica, as entidades criadas
por lei com atríbuíções de fiscalização
do exercício das profissões liberais, inclusive as que trata o Decreto-lei número 968 de 13 de outubro de 1969.
Art. 27. Este Decreto entrara em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília: 26 de dezembro de 1972;
1510 da Independência e 840 da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Alfredo Büzcua
Atiaíoerto de Barros Nunes
Orlando Getset
Mario Gibson Barbcza
Aniõmo Dettrm: Netto
Mario Daoui Andreazza
L. F. cmie Lima
Jarbas G. Passarinho
Júlio Barata
J. Aroripe Macêdo
Mário Lemos
Marcus Vinic2Us Pratmi de Mo] ccs
Beníaarum: Mar20 Baptista
João Paulo dos Reis Velloso
José Costa Cavalcanti
Hygino .C. corsetti

DECRETO

N9 71. 619 DE
DEZEMBRO DE 1972

26

DE

Declara de utilidade públ2ca as ins_
tíiuiçães que menc20na.

O Presidente da Repubüca, no uso
da atribuição que lhe contere o artago 81, item IH, da Constrtutçáo, decreta:
Art. 19 São declaradas ce uunuace
pú bJíca nos termos do artigo 19 , da
Lei 91, de 28 de agosto de 1935, combinado com o artigo I'" do Regula;
mento aprovado pelo Decreto núme,
ro 50.517, de 2 de maio de 1961, as
seguintes mstíturçôes:
J

MJ-SO .362-70 - Associação Barba;
cenense de Assisténcra aos Excepctonaís ABAE, com sede em Barbacena,
Estado de Minas Gerara;
MJ-00.179-70 - associação de Pais
e Amigos dos Excepcionais - APAE,
com sede em Santa Cruz do Sul, Es.,
tado do Rio Grande do Sul;
MJ_36.400.69 - Associação Beneficente Nossa Senhora do Amparo, com
sede em Teresina, Estado do Piauí,
MJ-12.245-71 - ASSOCIaçâo Projetora da Infância - ,qospItaJ Atvaro
Ribeiro, com sede em Campinas, E~
tado de São Paulo;
MJ-62.187-71 - Casa da Criança
Selencína Caldas Sarkts, com sede em
Itapira, Estado de São Pauío ;
MJ-12.258~71 Centro Social -ca,
ritas-CESCA", com sede em Píracíca.,
ba, Estado de Sâ<1 Paulo;
MJ-09.068-71 - Centro Promocío,
nat de Menores Padre vl'etxeíra, com
sede em São Carlos, Estado de São
Paulo;

MJ-29.215-72 - Creche São José,
com sede em Belo Horizonte, Estado
de Minas Gerais;
MJ-38.561_70 - Irmandade da San,
ta Casa de Miserrcórdía de Lucena,
com sede em Lucélía, Estado de São
Paulo;
MJ-17.532-72 - Instatutçao Bene,
rícente Retiro Evangenco "Be,
naiah", com sede em Amerrcana, Es,
tado de São Paulo;
MJ-55.361-72 - Instituto das Ir.
más Sacramenttna de Nossa Senhora
com sede em Belo Horizonte, Estado
de Minas Gerais;
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MJ-20.303-72 ~ Instituto Pronssio,
nal São José, com sede em Campos.
Estado do Rio de Janeiro;
MJ _55.561_71
Instttu içao Assis,
tenciaí "João Ramalho", com sede em
Santo Anure, Estado de Sao Paulo;
MJ_56.033.71 -

instituto Combo,

ntano, com sede em jbiraçu, Estado
do EspirIto Santo;
MJ-18.782-71 - Legião Mirim de
Bauru, com sede em Bauru, Estado
de São Pa u10;
MJ-12.562-72 Obra Assistencial
Nossa Senhora do Rosário, com sede
em Itapartca, H:stado da Bama ;
MJ_36.871_70 - Obra São Teodoro,
com sede em São Paulo, Estado de
São Paulo;
MJ-55.576-72 - Prelazia Nullíus de
Humaitá. COm sede em Humaítá, Estado do Amazonas;
MJ-55.791-71 - Santa Casa de MI~
sertcórdía de pedregulho, com sede
em Pedregulho, Estado de São Paulo;
MJ _55.540_70 - Santa Casa da Bo.,
cledade ae São Vicente de Paulo, com
sede em Monte oarmeto, Estado de
Minas GeraIS;
MJ_37.561_10 - Sociedade São vt.
cente de Paulo de Santo Antônio do
Monte com sede em Santo AntOnIO
do M~nte, Estado de Minas Gerais;
MJ _53.961-71

-

SOCiedade Para-

naense Divina providência, com sede

em Curitiba, Estado do Paraná.
Art. 29 E' declarada ae utilidade
pública, nos termos do artigo zv, "in

i~~~:\g~b~~~d~l,C~~ 2~ ~:tI;~o~~. ~~

fine". do Regulamento aprovado pelo
Decreto nv 50.517, de 'l de maio de
1961, a segumte mstttuíçào:
MJ.60.540-72 - ASSOCIaçao de Oredito e assistência Rural do 'I'errttofio Federal de aondónIa - ACAR Rondonía, com sede em Porto Velho,
'I'errttórrc Federal de Ronuoma .
Art. 39 Este Decreto entrara em vr,
gor na data de sua publicação, revo.
gadas as disposições em contrário.

Brasuía, 26 de dezembro de 1972;
1519 da Independência e 849 da
RepUblica.
EMILIO G. MEDICI
ALfredo Buzaut

DECHETO

N° 71.620 DE
DEZEMBRO DE 1972

27

DE

Retifica Decreto que reâistrímusi cargo, com o respectivo ocupante, do
Ministérw da Saúde para o Deportamento Nacional de Obras de Saneamento.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere Q artrgo 81, item lII, da Constttuição, tl
tendo em vista o que consta do Proce&SO. 1?-0 5.934-72, do Departamento
Adminístratlvo do Pessoal Civil, decreta:
Art . 1° Fica retificado o Decreto ..
nv 70.377, de 7 de abril de 1972, publicado no Diário Oficial de J II se~
guinte. que redistribuiu um cargo de
Engenheiro, código TC-602.22.B, r-cupado por Cyro Junqueira Bastos, do
Quadro de Pessoal - Parte vermanente, do Ministério da Saúde pala
idênticos Quadro e Parte do ôepart.amento Nacional de Obras .te -Saneamento, a fim de considerar o cargo
ocupado pelo referido servidor como
de Engenheiro, código TC-ri01.21.A.
Art. 29 Os efeitos deste Decreto re-

troagem a 10 de abril de 1972, revogadas as disposições em contrartc.
Brasília, 27 de dezembro de 1972;
151" da Independência e 84~ da
Hepública.
EMÍLIO G. MÉDIl-'I
Mario Lemos
José Costa Cavalcanti

DECRETO N° 71. 621 ~ DE 27
DEZEMBRO DE 1972

DE

Au~oriza

a cessão, sob a forma de uque
m!!ncwna, situado no Mumc~pw iie
Sao Gonçalo, Estado do Rio de Janeiro.

tíueoçno gratuita, do terreno

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição, e de
a~ordo com o artigo 1°, do tieeretolei n- 178, de 16 de fevereiro rte 1967
decreta:
,,
Art. 1" Fica autorizada a cessão,
sob a forma de utilização gratuita, ao
Estado do Rio de Janeiro, do terreno
de marinha e de acrescidos medn ido
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27.823.484450m2 (vinte e sete mil, oitocentos e vinte e três metros qua-

drados e quatrocentos e oitenta ~ quatro mn. quatrocentos e cínquenta milímetros quadrados), situado na H-lia
Oliveira Botelho, no local deno.ntnado

Neves

Munícipto de São Gonça-

lo, naquele Estado, de acordo com os
elementos constantes do processo pro-

tocolizado no Mírusterto da ê'azenda
sob o

li"

44.464, de 1972.

Art. 2" O terreno a que se refere o
artigo anterior se destina à conetrução de novo quarteJ para o 4" Ratalhão da Policia Militar do Estado.
Art. 3° E' fixado o prazo de três (3)

anos, a partir da data da assinatura
do contrato de cessão, para que se
concretize a finalidade prevista no
artigo 2", tornando-se nulo o ato. sem
direito a qualquer indenização. inclusive por benfeitorias realizadas, se ao
terreno, no todo ou em parte, vier
a ser dada utilização diversa ou. ainda. se ocorrer inadimplemento de
cláusula do referido contrato, aue deverá ser lavrado em livro próprio do
Serviço do Patrimônio da União.
Art. 4" Caberão ao cessíonãrto os
ônus da desocupação da área cedida,
inclusive indenizações eventualmente
devidas a terceiros por benfeitorias
erigidas no local.
Art. 5" Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições -nn contrário.
Brasrla, 27 de dezemorc de 1972;
151'1 da Jndepenpêncía e 84 da
República.
Ç

EMÍLIO G.

MÉDICI

E:x:Ec'oTIvo

58.400, de la de maio de 1966, passa
a ter a seguinte redação:
"§ 2" Em se tratando de juros
de debêntures de portador identificado. o imposto a que se refere o inciso 2", letra "d", do artigo 301, descontado na fonte, como
antecipação, será deduzido do que
for apurado na declaração de rendimentos da empresa beneficiária" .

Art. 2° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília. 29 de dezembro de 1972;
151° da Independência e 84" da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio Delfim Netto

DECRETO N" 71.623
DEZEMBRO DE

DE 29 DE

Altera o artigo 166, item I. letra j, do
Decreto n° 60.501, de 14 de março

de 1967.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
81, item IH, da Constituição, decreta:
Art. 1° A letra f, item 1, do artigo
166 do Regulamento Geral da Previdência Social, com a redação dada pelo
Decreto n'' 60.501, de 14 de março de
1967, fica assim redigida:
"Art. 166 ~
.
1-

Antônio Delfim Netto

~

1972

·

Cr$ 0,0001 (um déctmo-mtIésímo do cruzeiro) por litro de
carburante entregue ao consumo
(artigo 4°, item IV, letra "b" do
Decreto-lei n- 651, de 26 de agosto de 1938)".
f) -

DECRETO N" 71.622 DEZEMBRO

DE 29 DE

DE 1972

Dá nova redação ao parágrafo 2", do
artigo 213 do Regulamento do Imposto de Renda.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição, decreta:
Art. 1" O parágrafo 2" do artigo 213.
do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto número ..

Art. 2" Este Decreto entrará. em vlgor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 29 de dezembro de 1972;
151" da Independência e 84° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Júlio Barata
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DECRETO N9 71.624 -
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DE 29 DE DEZEMBRO DE 1972

Fixa os preços mmimos liquidas btuacos para jinanciamento ou aquieiçao de

amenaorm, arroz, iarmna de mandioca, jeiJao, çeroeum, girassol, milho,
SOJa e sorço da safra de 1973 produzzdOs nos Estados do Acre, Amazonas,
Para, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, serowe, Bahia e nos Terrücríoe do Amapa e Rsmuma,

o Presidente da República, usando das atrlbulçôes que lhe confere o
artigo 81, item IH da Constituição, e de acordo com o disposto no Decretolei no 79, de 19 de dezembro de 1966, decreta:
Art. 1° Fica assegurada ao amermoim em ca-sca, arroz em casca,
Iartnha de mandioca, feijao, gergeüm, girassol, milho, soja e sorgo, da safra
de 1973 produzidos nos Estados do Acre, Amazonas, Pará, Maranhão, Pia ui,
Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia
e nos Territórios do Amapá e Roraima, a garantia de preços mínimos dê
que trata o Decreto-lei no 79, de 19 de dezembro de 1966, atendidas as
condições deste Decreto.
§ I'! Os preços mínimos líquidos para os produtos, estabelecidos em
função de grupos, subgrupos, classes, tiPOS e suntcpos, segundo as zonas
geo-econômicas, são aqueles que deverão ser efetivamente pagos aos produtores ou ás cooperativas de produtores.
.
s 2Q OS preços minímos üquídos são livres de quaisquer despesas adicíonaas, inclusive Impostos e taxas, atendidas as especifícaçóes estabelecidas
no artigo 2Ç1 deste Decrete.
Art. 29 Ficam estabelecidas as seguintes condições para as operações
de financiamento e aquistçao dos gêneros mencionados no Art. 19;
I - Amenaozm - O preço constante da tabela anexa refere-se ao
produto acondicionado em sacaria nova de juta ou similar, em volumes de
25 (vinte e CinCO) quilos, do Grupo Amendoim em Casca, subgrupos A, B e C,
classe comum, tipo 1 tum) , subtipo "C", conforme as especificações constantes da Resolução nv 76, do Conselho Nacional do Comércio Exterior
tCONCEX). de 23 de novembro de 1971, ou outras equivalentes que vierem
a ser oftcíalmente estabelecidas.
11- ArrOz em Casca - Os preços constantes da-tabela anexa referem-se
ao produto acondicionado em sacaria nova de juta ou similar, em volumes
de 50 (cinqüenta) quilos, da classe médio do tipo 2 (dois) com renda oase
de 68% (sessenta e oito por cento), constltutda de um rendimento de 40%
(quarenta por cento) de grãos inteiros e mais 28% (vinte e oito por cento)
de graos quebrados conforme as especiífcaçôes constantes da Resolução n.. . 61,
de 23 de setembro de 1970, do Conselho Nacional do Comercio Exterior
lCONCEX), ou outras equivalentes que vierem a ser oficialmente estanelecrdas .

lU - Farinha de Mandioca - Os preços constantes da tabela anexa
referem-se ao produto aconmcionado em sacaria nova de algodão ou similar,
em volumes de 50 (cinqüenta) quilos, do grupo industrial, da classe branca,
do tipo 1 (um), conforme as especificações constantes da Resolução nv 66,
de 14 de maio de 1971, do Conselho Nacional do Comércio Exterior
(CONCEX). ou outras equivalentes que vierem a ser oüciaimente estabelecidas.
IV - Fetião Anão -. Os preços constantes da tabela anexa referem-se
ao produto acondicionado em sacaria nova de juta ou similar, em volumes
de 60 (sessenta) quilos, das classes Preto, Rajado e de Cores, do tipo 3,
conforme as eepecífícaçôes constantes da Resolução nc 40, de 14 de novembro
de 1968, do Conselho Nacional do Comércio Exterior (CONCEX), ou outras
equivalentes que vierem a ser oficialmente estabelecidas.
V - Fezjáo Macaçar - Os preços constantes da tabela anexa referem-se
ao produto acondicionado em sacaria nova de juta ou similar, em VOlumes
de 60 (sessenta) quilos, da classe vermerbo, do tipo 3 (três) conforme as
especificações constantes da Resolução ri? 40, de 14 de novembro de 1968,
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co Conselho Nacional do Comércio Exterior (CQNCEX). ou outras equlvalemes que vierem a ser oficialmente estabelecidas.

VI - Gerçenm. - O preço constante da tabela anexa refere-se ao
produto acondicionado em sacana nova de aígodào ou similar, em volumes
de 60 (sessenta) quilos, do tipo 3 (três.r , conforme as especificações constantes do Decreto nc 8.177, de 7 de novembro de 1941, ou outras equivalentes

que vierem a ser oficialmente estabeíecidas ,
VII - Girassol - O preço constante da tabela anexa refere-se ao
produto acondicionado em sacaria nova de juta ou similar, em volumes ae

40 (quarenta) quilos, do tipo 2 (dois), conforme as especificações constantes
do Decreto nv 8.178 de 7 de novembro de 1941, ou outras equivalentes que
vierem a ser otictaímen te estabelecidas.
VIII - Mllho - Os preços constantes da tabela anexa referem-se ao
prortuto acondicionado em sacaria nova de juta ou similar, em volume: de
60 (sessenta) quilos, dos grupos semiduro, mole, das classes Amarelo, Branco
e Mesclado. do tipo 3 (três), conforme as especificações constantes da ResoIvçao nv 78, de 20 de fevereiro de 1972, do Conselho Nacional do Comércio
Exterior (CONCEX), ou outras equivalentes que vierem a ser oficialmente
estabelecidas.
IX - SOJa - O preço constante da tabela anexa refere-se ao produto
acorrdícíonado em sacaria nova de juta ou similar, em volume de 60 (sessenta) quilos, da classe Amarelo, do tipo 3 (três), conforme as especifícaçôes
constantes do Decreto no 471 de 5 de Janeiro de 1962, ou outras equivalentes
que vierem a ser oficialmente estabelecidas.
X - Sorço - Os preços constantes da tabela anexa referem-se ao
produto acondicionado em sacaria nova de juta ou similar, em volumes com
cerca de 60 (sessenta) quilos, das classes Branco, Amarelo, Vermelho e
Castanho, do tipo 3 (três), conforme as especificações constantes do Decreto
nv 6!:l.279, de 23 de setembro de 1971, ou outras equivalentes que vierem a
ser oficialmente estabelecidas.
Parágrafo trntco. Os níveis de preços correspondentes aos demais
grup-s, subgrupos, classes, tipos, subtipos ou padrões não especificados no
presente artig-o. serão estabelecidos em instruções a serem baixadas pela
Comissão de Financiamento da Produção, observadas as condições fixadas
neste artigo.
Art. 39 As operações a que se refere o Art. 29 deste Decreto serão
realizadas de preferência com produtores ou suas cooperativas, podendo,no
entanto, as de financiamento, ser estendidas, em caráter excepcional, a
terceiros.
§ 19 Para a extensão a terceiros das operações em questão, será
necessário que estes comprovem ter pago aos produtores ou às cooperativas
de produtores, livres de quaisquer despesas adtcionaís, inclusive impostos e
taxas. preços nunca inferiores aos mínímos Iíquidos estabelecidos nas tnstruçôes da Comissão de Financiamento da Produção, de que trata o Parágrafo
único do Artigo 29 deste Decreto.
§ 29 Os fabricantes de farinha de mandioca, poderão ser incluídos nas
operações de financiamento, desde que comprovem ter pago aos produtores
ou ai'; cooperativas de produtores, no mínimo, os preços estabelecidos para
a raiz de mandioca, expressos nas Instruções estabelecidas pela Corníssao
de Financiamento da Produção, segundo zonas geo-econômicas livres de
quaisquer despesas adicionais, inclusive impostos e taxas.
Art. 49 Fica a Comissão de Financiamento da Produção autorizada a
estender as operações de que trata o artigo 29 deste Decreto ao arroz neneficíado, de acordo com as normas a serem baixadas pelo Conselho Monetár-o
Nacional, atendidas as condições deste Decreto.
Art. 59 A Comissão de Financiamento da produção baixará as instruções necessárias à execução deste Decreto.
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Art. 6Q Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação 00
Oncuü da União, revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 29 de dezembro de 1972; 151Q da Independência e 84Q da
República.

DUJ,no

EMíLIQ G. MtDICl

cvme Lima

L. F.

TABELA ANEXA AO DECRETO N' 71.624, DE 29 DE DEZEMBRO DE J972
PREÇOS MíNIMOS LíQUIDOS
AMENDOIM

Grupo: Amendoim em Casca, Subgrupos A, B e C
Classe: Comum -

Tipo 1 -

ZONA GEO-ECONõMICA
Todos os Estados e

Subtipo: C

Cr$/25 kg

rerruonos

única

17,00
ARROZ EM CASCA

Classe: Médio

Tipo 2
ZONAS GEO-ECONõMICAS

Cr$/50 kg

Bahia

Arroz
Arroz
Arroz
Arroz

1
2
3
4

26,00
24 00
23,00
25.50

Arroz 1
Arroz 2

28,50
27,00

Serçipe

Alagoas

Arroz 1
Arroz 2

28,50
27,50

Pernambuco

Arroz 1
Arroz 2

28,00
27,50

Para~ba

única

26,50

Rzo Grande do Norte

única

25,50

Arroz 1
Arroz 2

27,50
26,50

Cearâ
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ZONAS GEO-ECONôMICAS

Cr$/50 kg

Pzaut

27,50
28.50
25,50

Arroz 1

Arroz 2
Arroz 3

tâorannao

Arroz 4

29,50
28,00
26,50
26,00

Arroz 1
Arroz 2

26,00
24,00

Arroz 1
Arroz 2
Arroz 3
Pará

Amapá

única
Rorazma
única
Amazonas
única

22,50

22,50
22,50

Acre

22,50

única
MANDIOCA

Farinha do Grupo Ituiustruü, Classe Branca, Tipo 1

FARINHA

RAIZ

Cr$/50KG

Cr$/TON

22,50
21,00
18,50

87,50
80,00
72,50

21,00

80,00

21,00

80,00

22,00
21,50
21,00
20,00

85,00
82,50
80,00
75,00

ZONAS GEO-ECONOMICAS

i
I

Bahia

Mandioca 1
Mandioca 2
Mandioca 3

\

I
I

I

I

Sergipe .

Irnica

/

Alagoas

Única

.

Pernambuco

~~g~i~~ § :::::::::::::::::: I
~~~~i~~ ~

::::::::::::::::::1
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FARINHA

RAIZ

Cr$/50KG

Cr$/TON

ZONAS GEO-ECONôMICAS

II

i

Paraiba
única

.

20,00

Rio Grande do Norte
única

.

20,00

ceará
Mandioca
Mandioca
Mandioca
Mandioca

1

22,00
20,50
21,00
19,00

2
3,

4

80,00

I
I

I
I
1

i

80,00

90,00
77,50
80,00
75,00

I

Piauí

Única

.

20,00

Maranhão
Mandioca 1
Mandioca 2
Mandioca 3

1

"

.

22,00
21,00
20,00

I
Pará única

\

17.00

I
A maP:nica

",1

17.00

I

75,00

I

85,00
80,00
75,00

I

I
i
I

65,00

65,00

I

Roraima
única

.

17.00
1

Amazo;::ca

\

A_

I,
I
única

1

I
I
I

17,00

15,00

I
I
I
I
II
I'

65,00

65,00

54,50

4Z2
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FEIJÃO ANÃO

Classe: Preto

Tipo 3
ZONAS GEO-ECONOMIeAS
Bahia

Feijão 1
Feijão 2
Feijão 3
Feijão 4
Feijão 5

58,80
54,00
55,80
56,40
51,60

Sergipe

única

58,20

Alagoas

única

58,20

Pertuimnuco

4

58,20
58,80
58,80
57,00

Feijão 1
Feijão 2
Feijão 3

56,40
57,60
57,00

Feijão
Feijão
Feijão
Feijão

1

2

3

Paraiba

Rio Granae do Norte

Feijão 1
Feijão 2

57,00
56,40

Feijão :1
Feljào 3

57,00
56,40
55,20

única

54,60

Iâorannao
única

54,60

Ceará
Feijão 2

Ptaui:

Pará

única

51,00

Amapá

única

51,00

Rorcama

única

51,oe

A'l'OS DO PODER
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ZONAS GEO-ECONôMICAS

Cr$/60 kg

Amazonas

51,00

única
Acre

única

"

,",

,

", .. ""..

49,20

FEIJÃO ANÃO

Classe: De Cores

Tipo 3

.Cr$/60kg

ZONAS GEO-ECONôMICAS

Bania

Feijão 1
Feijão 2
Feijão 3

55,80
52,80
54,60
53,40
50,40

Fetjào 4

Feijão 5
Serçípe

tJnica

55,20

Alagoas

única

55,20

Pemamouco

Feijão
Feijão
Feijão
Feijào

1
2
3
4

55,20
55,80
55,80
54,00

paralba

Feijão 1
Feijão 2
Feijão 3

53,40·
55,80
54,00

Rzo Grande do Norte

Feijão 1
Feijão 2

,

, .. ,

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

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

54,00
53,40

Ceará

Feijão 1
Feijão 2
Feijão 3

54,00
53,40
52,20

única

51,60

Ptauí
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ZONAS GEO-ECONõMICAS

Cr$/60 kg

Maranheto
única

51,60

Pará

única

48,00

Amapá

48,00

única
Roraima

única

48,00

Amazonas
'única

48,00

Acre

46,20

única
FEIJAO ANÂO

. Classe: Rajado

Tipo 3

Cr$/60 kg

ZONAS GEO-ECONõMICAS
Bahia

Feijão rajado 1 .,".......................
Feijão rajado 2
2................

55,80
53,40

FEIJÃo DE CORDA (MACAÇAR)

Classe: Vermelho

TipO 3
ZONAS GEO-ECONõMICAS

Cr$/60 kg

Bahia

Feijão
Feijão
Feijão
Feijão

1
2
3
4

30,60
27,00
27,00
25,80

Sergipe

única

30,60

Alagoas

única

30,60
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ZONAS GEO-ECONôMICAS

Cr$/60 kg

Pernamouco

Feijão 1
Feijão 2
Feijão 3

30,60
31,20
30,00

Parcuba

Feijão 1
Feijão 2
Feijão 3

31,80
31,20
30,60

Rio Grande do Norte
Feijão 1
Feijão 2

.
.

31,80
31,20

Ceará
Feijão 1
Feijão 2
Feijão 3

31,80
31,20
30,60

Única

30,00

Pzauí

õâarannac
única

30,00

única

26,40

Amapa
única

26,40

Rorazma
única

26,40

Pará

Amazonas
única

26,40

única

26,40

Acre

GERGELIM

Tipo 3
ZONA GEO-ECONôMICA

Todos os Estados e Territórios
única

Cr$/60 kg

34,20

':Í:86
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GIRASSOL

Tipo 2
ZONA GEO-ECONõMICA

Cr$/40 kg

Todos os Estados e Territortos

única

.

19,20

!l-l1LHO

Grupos: Mole e Semuiuro: Classes: Amareto, Branco e Mesclado
Tipo 3
ZONAS GEO-ECONOMICAS

Cr$/60 kg

Banui
MIlho
Milho
Milho
Milho

1
2

20,40
18,60

3

17,40

4

16,80

Sergzpe

única

20,40

Alagoas

única

20,40

Pernambuco
Milho 1
Milho 2
Milho :3

Milho 4

21,60
21,00
21,00
20,40

Fara1ba
MIlho 1
Milho 2
Milho 3

20,40
21,00
20,40

RiO Grande do Norte

Milho 1 """.,., .. " .•. "."""",,...
Milho 2 " " " " " .. " . " " " " " " . , , ' "

21.00
20,40

Milho 1
Milho 2
Milho 3

21,60
21,00
20,40

Milho 1
Milho 2
Milho 3

19,80
19,80
18,60

Ceara

Ptanü

Al.ros

DO

PODER
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EXECUTIVO

Cr$/60 kg :

ZONAS GEO-ECONOMICAS
Marannao
Milho 1

2040

Milho 2

17,40

única

16,80

Amapa

16,30

única
Roraima

única

16,30

Amazonas
única

16,80

Acre

única

15,60

SOJA

Classe: Amarelo -

Tipo 3

ZONA GEO-ECONOMICA

Cr$/60 kg

Todos os Estados e Territoríos
única

30,00

SORGO

Classes; I, it, III e IV
Tipo 3
ZONAS GEO-ECONOMICAS

Cr$/60 kg

Bahia
Sorgo 1
Sorgo 2
Sorgo 3
Sorgo 4

18,60
16,20
14,40
13,30

serame
única

17,40

Alagoas
única

17,40

ATiOS DO

PODER EXECUTIVO

ZONAS GEO-ECONOMrCAS

Cr$/60 kg

Pernambuco
19,20
17,40
19,80
17,40

Sorgo
Sorgo 2

Sorgo 3
Sorgo 4
Paraíba

16,80
17,40
17,40

Sorgo 1

Sorgo 2
Sorgo 3
Rio Granâe do Norte

Sorgo ]
Sorgo 2

18,60
17,40

Sorgo 1

Sorgo 3

20,40
19,20
18,00

Sorgo 1
Sorgo 2
Sorgo 3

16,80
1680
15,00

Ceará
Sorgo 2

Plauí

Maranhao
Sorgo 1
Borgo 2

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

17,40
14,40

Pará

única

13,80

Amapã

única

13,80

Roraima

única

13,80

Amazonas

única

13,80

única

12,60

Acre

DECRETO N° 71.625 DEZEMBRO DE 1972

DE

29

DE

Altera o Decreto n° 20.397, de 14 de
janeiro de 1946.

o Presidente da República, no uso
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, decreta:
Art. 1° O § 1° do art. 63 do Decreto
nO 20.397, de 14 de janeiro de 1945.

com a nova redação que lhe foi dada
pelo art. 1° do Decreto nv 43.702 de 9
de maio de 1958, passa a vigorar' como
segue:
"Arh. 63 -

" " " " .. " " . " "

§ 1° Fica assegurado aos laboratórios o direito de requererem
licenciamento de produtos similares a qualquer outro que haja sido licenciado como especialidade
farmacêutica por apresentar novidade ou aplicação terapêutica
vantajosa. ,.
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Art. 2° Não se aplicam as dlspostdo § 10 do art. 63, do Decreto
n" 20.397, de 14 de janeiro de 1946.
com a nova redação que lhe foi dada
pelo art. 1° deste Decreto, aos simnares de produtos que hajam sido ücenciados há mais de um ano, na forma
da legislação anteríor .
Art. 3° Fica revogado o § 20 do art.
63 do Decreto n'' 20.397, de 14 de janeiro de 1946, com a nova redação que
ções

DECRETO

N9 71. 626

-

lhe foi dada pelo Decreto n- 43.702,
de 9 de maio de 1958.
Art. 4° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília 29 de dezembro de 1972;
151.0 da' Independência e 84.0 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI
Mário Lemos

DE

29 DE DEZEMBRO DE 1972

Reconhece a existência do estado de calamidade pública do Município de
Baçe, no Estado do Rio Grande do Sul, abre o crédito extraordinária
de Cr$ 200.000,00, na forma do que estabelece, e da outras prOVZdenczc::!..

O Presidente da República, no uso das atribuições que lhe confere o
artigo 81, item lII, combinado com o Art. 61, § 2 Q, ambos da Constituição,
e de acordo com o Artigo 44 da Lei nv 4.320, de 17 de março de 1964\
decreta:
Art. 19 E' reconhecida a existência do estado de calamidade pública
no Mumctpío de Bage, no Estado do Rio Grande do Sul, em face ao
temporal verificado em 9 de novembro de 1972;
Art. 2Ç E' aberto ao Ministério do Interior o crédito extraordinário

de

crs 200.000,00 (duzentos mil cruzeiros) para o Munícipío de Bagé desti-

nado a atender despesas com a execução de obras publicas e serviços de
emergência nas áreas afetadas pelo temporal;
Art. 39 Os recursos necessários a abertura do crédito, referido no artigo
anterior, serão obtidos mediante anulação do Projeto a seguir especificado;
Ministério do Interior
Secretaria Geral
1902.1800.1007 - Fundo Especial para calamidade Pública
4.1.2.0 - Serviços em Regime de Programação Especial
,.........................
19.00 19.02 -

200.000,00

Art. 49 O Ministério do Interior poderá aplicar diretamente, ou me~
diante convênio com a Superintendência do Desenvolvimento da Região
Sul - SUDESUL, os recursos do crédito extraordinário ora aberto;
Art. 5" Aplica-se às adjudícaçôes e aqulsiçoes realizadas com os memcionados recursos e para os fins previstos neste Decreto, o disposto no artigo
126 § 29, letra a. do Decreto-lei nc 200, de 25 de fevereiro de 1967;
Art. 69 Este Decreto, entrará em vigor na data de sua publicação, re,
vogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 29 de dezembro de 1972; 1519 da Independência e 849 da
República.
EMÍLIO G. MÊDICI

Antônio Delfim Netto
João Paulo dos Reis Velloso
José Costa Cavalcanti

490

Anos

DO

PODER

DECRETO NQ 71. 627 -

DE

EXECUTIVO

29

DE DEZEMBRO DE

1972

Abre a Encargos Gerais da Utuão - Recursos sob Supervisão do Ministêrio
da Fazenda, () credito especial de Cr$ 2.605.000,00, para o fim que es-

iectnoa,

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81, Item lU, da Constdtuíçào, e da autorização contida no artigo
lv da Lei nc 5.852, de 7 de dezembro de 1972, decreta:
Art. 19 Fica aberto a Encargos Gerais da União -

Recursos sob Su-

pervisão do Ministério da Fazenda, o crédit-o especial de Cr$ 2.605.000,00
t dois milhões, seiscentos e cinco mil cruzeiros). para atender despesa a
seguir discriminada:

crs

1.00

28.00 - ENCARGOS GERAIS DA UNIAO
28.01 - Recursos sob Supervisão do Ministério da
Fazenda
2801.0107.2005 - Encargos da Dívida Pública Fundada Interna - Titulos da Dívida Agrária
4.3.0.0 - Transferências de Capital
4.3. 1. O - Amortização
4.3.1.1 - Amortização da Divida Pública
01 - Fundada Interna
.
2.605.00D
Art. 29 Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão
de anulação parcial de dotação orçamentária consignada no vigente Orçamento ao subancxo 28.00, a saber:
Cr$ 1,00

28.00 - ENCARGOS GERAIS DA UNIAO
28.01 - Recursos sob Supervisão do Minístérlo da
Fazenda
Atividade - 2801.0107.2005
3.2.4.1 - Juros da Dívida Pública
01 - Fundada Interna
.
2.605.00D
Art. 39 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, re.
vogadas as disposições em contrário.
Brasrna, 29 de dezembro de 1972, 1519 da Independência e 849 da
República.
EMÍLIO G.

MEDICI

Antônio Delfim Netto
João Paulo dos Reis Velloso

DECRETO N9 71.628 -

DE

29

DE DEZEMBRO DE

1972

Abre ao Ministério do EXército, o credite suplementar de C1'$ 19.460.000,00,
para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento.

O presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item UI, da Constituição, e da autorização contida no artigo
se da Lei nv 5.754, de 3 de dezembro de 1971, decreta:
Art. 19 Fica aberto ao Ministério do Exército, o crédito suplementar
no valor de Cr$ 19.460.000,00 (dezenove milhões e quatrocentos e sessenta
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mil cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias consignadas ao sub,
anexo 16.00, a saber:
crs 1,GO
16.00 - MINISTIlRW DO EXIlRCITO
16.01 - Ministério do Exército
1601.0307.2007 - Pagamento de Inativos e Pensionistas
3.2.3.1 - Inativos
.
9.500.000
5.500.000
3.2.3.2 - Pensionistas
.
3.2.3.3 - Salarío-Famílía ......................•...•.
1.0GO.000
1601.0805.2027 - Pagamento do Pessoal Civil e Militar .•
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas .........•
60.000
2.200.000
02 - Despesas Variáveis ....................••. ~
1.200.000
3.2 . 3.3 - Salário-Família
.
Total ........................................•..

19.460.~00

Art. 29 Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão de
anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigente Orça.
mento ao subanexo 16.00, a saber:
crs 1,00
16.00 - MINISTIlRIO DO EXIlRCITO
16.01 - Ministério do Exército
Atividade
3.1.1.2
01
02

- 1601.0805.2027
- Pessoal Militar
- Vencimentos e Vantagens Fixas ....• " ...•
- Despesas Variáveis
, .. , •......
Total

........................•............

17.000.000
2.460.000
19.460.000

Art. 39 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, re ..
vogadas as disposições em contrário.

Brasília, 29 de dezembro ce 1972; 151Q da Independência e 84Q da
República.
EMíLIO G. MÉDICI

ortanac Geisel
Antônio Delfim Netto
João Paulo dos Reis vezzose

DECRETO

N°

71.629 -

DE 29 DE DEZEMBRO DE

1972

Abre a Encargos Gerais da União - Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda e ao Fundo de Desenvolvimento de Areas Bstrateçtcas
o crédito suplementar de Cr$ 631.870.000,00 para reforço de dutações
consignadas no vigente Orçamento.

o Presidente da República, usando da atribuição que lho confere o
artigo 81, item lU, da Constituição, e da autorização contida no artigo
6", da Lei ns 5.754, de 3 de dezembro de 1971, combinado com o artigo 2"
da Lei n? 5.818, de 6 de novembro de 1972, decreta:
Art. 1" Fica aberto a Encargos Gerais da União - Recuraoe sen >.'5'.1pervísâo do Ministério da Fazenda e ao Fundo de Desenvolvimento do
Areas Estratégicas, o crédito suplementar no valor de Cr$ 631.870.000,00
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(seiscentos e trinta e um milhões, oitocentos e setenta mil cruzeiros). paf'\
reforço de dotações orçamentárias consignadas ao subanexo 28.00, a saber;

c-s
28.00 -

ENCARGOS GERAIS DA UNIAO

28.01 -

Recursos sob Supervisão do Ministério Otl.
Fazenda
Encargos da Dívida Pública Fundada Ex-

2801.0107.2006 -

3. 1. 3.2 -

terna
Ou tros Serviços de 't'erceíroa ..... ~ ..... "

3.2.4.1 - Juros da Dívida Pública
02 - Fundada Externa
4.3.1.1 - Amortização da DIvida Púbüca
02 - Fundada Externa •.....••••..••...••••••••
2801.1800.2011 - Reserva para Diferença de Câmbio
4.3.2.0 - Diferença de Câmbio .........•...........

Fundo de Desenvolvimento de Areas Eí)tratégícaa
2803.010B.I002 -- Projetos Especiais- para o Desenvolvimento
de Areas Estratégicas
4.1.2.0 -- Serviços em Regime de Programação sspecial
.. _.................................

1,00

270.000

241.200.000
378. soe. ij:'IO

2.tiOU.llf)Q

28.03 -

9.4UO.000
631. 870. ao~

TOTAL

Art. 2° Os recursos necessários à execução deste 'Decreto decorrerão
de anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigenr e
Orçamento ao subanexo 28.00, a saber:
Cr$

1,QO

28.00 - ENCARGOS GERAIS DA UNIAO
28.02 -- Recursos sob Supervisão do Minlstéríc ar"

Planejamento e Coordenação Geral
Projeto -- 2802.1800.1017
4.1.2. O -- Serviços em Regime de Programação E~·
pecial
"
'. . . . . . . . . . . . . .
Atividade -- 2802.1800.2003
3.2.6.0 -- Reserva de Contingência
TOTAL

•.. .......•.............. ..••

~. 400. '100

622.470.0nd
631.870.lm

Art. 3° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrárfo ,
Brasília. 29 de dezembro de 1972; 1510 da Independência e 84° da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Antônio Delfim Netto
João Paulo dos Reis Velloso

DECRETO N° 71.630 --

DE

29 DE

DEZEMBRO DE

1972

Retifica, o Decrete n° 71.566, de 15 de dezembro de 1972, que abre a diversos orçnoe, o credito suplementar de Cr$ 433.011.600,00.

o Presidente ela República, usando das atribuições que lhe confere o
artigo 81, item In, da Constituição, decreta:
Art. 19 Fica retificado, na forma abaixo,
artigo 29 do Decreto
nv 71.566, de 15 de dezembro de 1972\ que abre a diversos órgãos, o crédi-

°
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to suplementar de Cr$ 433.011.6ÚC,OO (quatrocentos e trinta e três milhões,
onze mil e seiscentos cruzeircsj .
Onde se lê:
07.12 Attvídadc -

3.1.1-1 -

Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais
0712.0106.2024
Pessoal Ci\I.i.1

02 - Despesas Variáveis
3.2.3.1 - Inativos
3.2.3.3 - Salário-Família
Atívídade - 0712.0307.2025
3 ..z.3.3 ~ Salário-Família
Leia-se:
07.12 -

.
.
.

58.800
226.400
21.800

.

23.000

Tribunal Regional Eleitoral de Minas Ge-

rais
Atividade - 0712.0106.2024
3 1.1.1 - Pessoal Civil
02 - Despesas Variáveis
3.2.3.3 -- Salário-Família
Atividade - 0712 0307.2025
3.2.3.1 -

c-s

Inatívo.,

.
.

.

58.800
21. 8ÜO
226.4']0

3.2.3.3 - Salário- Família .
•..
23. OÚO
Art. 20 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contra-to.
Brasília, 29 de dezembro de 1972; 1510 da Independência e 840 da
República.
EMíLIO G. MÉDICl

Al]redo Buzaid
Antônio Delfim Netto
Joã':J Pedro dos Reis Velloso

DECRETO N° 71. 6~1 -

DE 29 DE DEZEMBRO DE 1972

Abre ao Mínístério da Bâucaçõo e Cultura em favor do Departamento áe
Educação Complementar, o crédito suplementar de Cr$ 60.000,00, pr:,ra
reforço de dotação consignada no vigente Orçamento.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IIl, da Constatuioão. P da autorização contida no arttco 60 da
Lei n- 5.754, ele 3 ele dezembro de 1971, decreta:
Art. I" Ftca aberto ao Mlnísterío da Educação e Cultura, em favor do
Departamento de Educação Complementar, o crédito suplementar no valor
de Cr$ 60.000.00 (sessenta mt; cruzeírosj , para reforço de dotação crçamentária consignada ao subanexo 15.00, a saber:
Cr$ 1,00
15.00 15.21 1521.0901.2166 -

MINISTJ>RIO DA EDUCAÇAO E CULTURA

Departamento ce Educação Complementar
de Organismos de Educação
Especial
3.1.3.1 - Remuneração de Serviços Pessoais.... ....
60.GOO
Art. 20 Os recursos necessár-oa à execução deste Decreto decorrerão «e
anulação parcial de dotação -ircan.entárra consignada no vigente Orçarnento ao subanexo 15.00, a saber:
15.00 15.21 -

Manutencao

MmISTJ>RIO 1 A EDUCAÇAO E CULTURA

Departamento O€ Educação Complementar
Atividade - 1521.09G1.2156
3.1.:3. 1 - Remuneraçâo de Serviços Pessoais
.

o-s 1.00

60.000
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Art. 3° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as díspostçôes em contrario.
Brasília,
República.

29

EMÍLIO G.

de

dezembro de 1972; 1510 da Independência e 84° da.

MÉDICI

Antônio Delfim Netto
Jarbas G. Passarinho
João Paulo dos Reis Velloso

DECRETO
Retitíca o Decreto

'li"

N~

71. 632 -

71.550 de

t~)

DE

29

DE DEZEMBRO DE

1972

de dezembro de 1972, que abre aos Minis-

terioe âo Ptaneiamento e C'or;rdenaçâo Geral e Fazenda, o créâuo

s~q)~e

mentor de Cr$ 45.222.50U,00.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe contere c artigo 81, item IIl, da ConstItuíçã- .. decreta:
Art. 1" Fica retificado na forma abaixo, os artigos 1° e 3° ':1.0 Decreto
n- 71.550, de In de dezembro de 1972, que abre aos Ministérios do Planejamento E Coordenação Gerai e f'<I~:t-'nda, o crédito suplementar de ..... """.
ões 45.222.500,..:U (quarenta e c.ncc milhões, duzentos e vinte e dois mil e
qutnnentos cruzeiros) .

era 1,OU

No artigo 1",
Onde se 1&:

23030102.2009

Atividades fi. Cargo da Fundação Instituto
Brasilen c de Geografia e Estatística

3.2.1.5 - Fundações Insntuidas pelo Poder Público
01 - Pessoal. .
.
02 - Serviços de 'rercetros - Remuneração de
Serviços f'Pssl,dr:,
.
03 - Outros Custeies
:
.

0:1: - Inativos .........•.....•..........•..•.....
06 -- Salário- Família. .
.
Leia-se:
2303.0102.2009 - Atividades a Oargc da Fundação Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística
3.2.7.5 - Fundaçóes .ln::'f.1ruídas pelo Poder Público
.
01 -- Pessoal. .
O" - Serviços de 'Te tceíros - Remuneração de
Serviços PeSSVaJ~..•.......••...••.......••.
0:\ - Outros Cust.eius
.
CÔ -

2303'.0307.2010 3.2.7.5 04 N·:> artigo 2°,

! .422. ;;01)

1.349.600

33 399.200

74.600

.

3.200. COO
1.349.600

Atividade a Cargo da Fundação Instituto
Brasileiro de Q€ografia e Estatlstica
P'undações Instituídas pelo Poder Público
Inativos
.

1.422.500

Salario-Parmlia

(J-nrl ",

se lê:

631J3.0102.2002

Aomtrustcação Central
.
Levantamentos Geodésicos, Cartográficos,
Geográficos e sua Divulgação
.

6303.0102.2003

Levantamentos Estatísticos,
Censitáríos e
sua Dtvulgaçac ..................•..........

63r.3.G102.2.001

·i4.60C

:3.200.000

5.433,6ro

9.296.000
2.4';'16.30U
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Formação de 'I'écnícos pela Escola Nacional
de Ciências Es~cltisticas
.
Leia-se:
6303.0102.2001 - Administração Central
.
6303.0102.2002 - Levantamentos Geodésicos,
Cartográficos,
Geográfrcos e ~LlP. Divulgação
.
6303.0102.20['3 - Levantamentos Estatísticos, Censttáríos e
sua Dtvulgaçâo ...........•.................
63ü3.ü307.2005 - Pagamento de Inativos e Pensionistas
.
6303.0906.2006 - Fcrmaçâc de -recnicos pela Escola Nacional
de Ctêncías EH8tísticas.....................
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6303.0906.2006 -

276.

ecn

5.433.600
8.943 ':lDO

23.644.400
i, 422. 50U

276, SuO

Art. 2 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publlcaçâo, revogadas as dísposíçóca em contrário.
0

Brasília,
República.
EMíLIO

29
O.

de

dezembro de 1972; 1510 da Independência e 84 0 r.l a

MÉDICI

Antônio Delfim Netto
João Paulo dos Reis Velloso

DECRETO

N° 71.633
DEZEMBRO DE

- DE 29
1972

DE

Altera o artigo 1°, letra e, do Decreto
nU 71. 244, de 11 de outubro de 1972.
que estabelece normas para a concessão de auxílio tmanceiro aos sistemas estaduais de ensino.

o Presidente da República, no uso
da atribuição que lhe confere o artigo
81, item IlI, da Constituição, decreta:
Art. 1° A letra e do artigo 1° do
Decreto n'' 71.244, de 11 de outubro de
1972, passa a vigorar com a seguinte
redação:
"Art. 1° .
e) fixação, pelo órgão competente do sistema estadual, do
prazo máximo para inicio do pagamento dos avanços verticais aLI
horizontais resultantes de maíor
titulação, devidamente comprovada."
Art. 2° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 29 de dezembro de 1972;
151° da Independência e 84° da
República.
EMíLIO G. MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

Decreto nv 71. 634 ainda não foi
publicado no Diário Oficial.

DECRETO N° 71.635 - DE 29 DE
DEZEMBRO DE 1972
Dispõe sobre o recolhimenio das parceias deduzidas do imposto de renâc
pelas pessoas iuruncas, a título de
incentivos tíscam nu como contrrbUições para Programas Sspecuus, e
dá outras providêncws.

o Presidente da República. usanrto
da atribuição que lhe confere o arügo 81, inciso III, da Constituição, deereta:
.
.
Art. 1" As parcelas deduzidas ar.
Imposto de Renda devido pelas pessoas jurídicas a titulo de incentivos
fiscais ou as correspondentes a contribuições para Programas Especíats,
na forma da Iegtslação em vigor, serão recolhidas em documentos proprios, conjuntamente com as parcelas
do Imposto de Renda. no mesmo e~
tabelecimento arrecadador.
§ 19 Os estabelecimentos arrecadadcres credenciados somente. receberão .a
parcela do Imposto de Renda se o
contribuinte comprovar o recolhímcnto do incentivo e parcelas destinadas
a Programas Especiais, ou a não obrrgaçao ae fazê-lo.
~ 2° O Banco do Brasil S. A., co-u
o encargo de recolher os incentivou
nara a 8UDEPE, IBDF e EMBRAE1t
na forma do disposto no artigo 81, parágrafo 40 do Decreto-lei nv 221, do
28 de fevereiro de 1967. artigo 7° 00
Decreto-lei n- 770, de 19 de agosto 00
1969 e artigo 3" do Decreto-lei n- ..
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1.134, de 16 de novembro de 1970, credenciará estabelecimentos bancârtoa
integrantes da rede arrecadadora M
receitas federais. para também efe-

tuarem os recolhimentos mencíonadoe
neste parágrafo.
§

3" Os demais incentivos e contrt-

buíções a Programas Especiais serac
recolhidos pela rede arrecadadora do!)

receitas federais na forma dos credeucíamentos já existentes ou a serem
providenciados, se necessário.
, Art. 2" Os atos necessários ao cumprimento deste Decreto serâo expedidos pelo Ministro da Fazenda.

Art.

3° O presente Decreto entra

em vigor em 1<> de janeiro de 1973. Te-

vogadas as disposições em contrário.
Brasília, 29 de dezembro de 1972'
151<> da Independência e 84" d~
República.

Art. 2° Ficam acrescentados ao ar
tígo 16 do Regulamento do FGTS 03
parágrafos 1°, 2° e ao artigo 19, os parágrafos 3" e 4", com a seguinte redação:
"Art. 16 .
§ I" A empresa deverá informar.
mensalmente, ao empregado optante, o valor do depósito devido
à sua conta vinculada. na confor-.
midade do que dispõe o art. 9'
deste Regulamente.
::lO O Banco Nacional da Ha-.
bítação distribuirá aos empregados optantes, através das empresas. Caderneta de Depósitos, des
tinada aos registros das informeçôes previstas no parágrafo anteríor" .

*

"Art. 19 _.
§ 1°
•.••••••...............

EMÍLIO G. MÉDICi

§ 2° -

Antônio Delfim Netto

DECRETO N° 71. 636 -

DE 29 DE

DEZEMBRO DE 1972
Altera o Regulamento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço.
aprovado pelo Decreto n° 59. 820, d~
20 de dezembro de 1966.

§ 4" - O Banco Depositário quo
deixar de creditar nas contas vinculadas. no prazo fixado pelo Banco Nacional da Habitação, os juros e correção monetárta a eras
devidos. ficará sujeito, até que regularize a situação, à multa de
0,1% (um décimo por cento) ao
mês calculada sobre o total apresentado por essas mesmas contas
no último dia do ano em que deva
ser efetuada a correçoo."

o

Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o item
IIl, do artigo 81, da Constituição Federal, decreta:
Art. 1° O parágrafo 2° do artigo 19
do Regulamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS)
aprovado pelo Decreto no 59.820, de
20 de dezembro de 1966, com as -nodificações introduzidas pelos Deeretoa
ns , 61.405, de 28 de setembro de 1967.
66.619, de 21 de maio de 1970 e 69.265.
de 22 de setembro de 1971, passa a
v1gorar com a seguinte redação:
"Art. 19 -

.

Os juros e correção monetár ía serão calculados sobre o saldo existente no último dia do ano
anterior, deduzidos os saqueá
ocorrtuos no ano" .
§ 2"

••••..................

3" - Os Bancos Depositãrtoa
Integrantes da rede arrecadadora
tio FGTS, ficam obrigados a informar ao Banco Nacional da Habitação, na forma e - prazos que
vierem a ser por este estabelecidos
ti soma dos saldos das contas vinculadas, bem como os valores tetais de juros e correção monetária nelas creditados.
~

Art. 3" Este Decreto entrará em vi~
gor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrárto.
Brasília, 29 de dezembro de 1972;
da Independência e 84" da
República.
1510

EMÍLIO G. M~DICI

Antónto Delfim Netto
Júlio Barata
João Paulo dos Reis Vellosu
José Costa Cavalcanti
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DECRETO

N°

71.637 -

DE 29 DE DEZEMBRO DE 1972

Atualiza os valores das anuidades e taxas a que se refere a Lei n° 2.300,
de 13 de junho de 1956.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item lII, da Constituição, e tendo em vista o disposto no artago
29 da LeI n'! 2.800, de 18 de junho de 1956, decreta:
Art. 19 As anuidades a que estão sujeitos os engenheiros químicos,
químicos tndustrtats, bacharéis: em quirmca, técnicos-químicos e demais
pronsstonais registrados nos Conselhos RegIOnaIs de Quimica serão de 1/10
(um ctecimo) do maior salàrio-mtmmo vigente no Pais.
Art. 2° As taxas de expedição e substituição de carteira profissional,
bem como as taxas de certidão ceferente a anotação de função técnica ou
de registro de firma ou empresa serão de 1110 (um decrmo) do maior "a._
lárío-mínímo vigente no Pais.
o

Art. 3° O valor da anuidade a ser paga pelas firmas individuais, sociedaoes, associações e empresas em geral e suas filiais, que explorem serviços para os quais sâo necessárias atividades de quimíco, especificadas na
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n'' 5.452, de
1 de maio de 1943 e na Lei n° 2.800, de 18 de junho de 1956, é fixado em
obedíêncía ao critério de incidência a seguir apresentado, estabeleci-to
com base no maior salárío-mínimo vigente no Pais e no capital social da
entidade, registrado na respectiva Junta Comercial, a saber:

I
I
Faixa I
Capital social
I
I
I
i
A
I Até 20 Sm
B
I Acima l..e 203m até
C
I Acuda de 40 Sm até
D
I Acima de 200 Sm até
E
I Acima de 400 Sm até
F
G
H
I
J

Acima de 2.000 Sm até

I

(em cruzeiros)

40 Bm
200 Sm

400 Sm
2.000 Sm
4.000 Sm

20.000 Sm
40.000 Sm

1 Acima de 40. 000 Sm até

80.000 Sm

Acima de 80.000 Sm

I

Pais)

I

1/4 Sm
1/2 ciro
3/4 ,;m
1 ';m
1 e 112 3m
2 Sm
2 e 112 8m
3 Rm
4 am
5 Sm

I
I

I Acima de 4.000 Sm até
I Acima de 20,000 Sm até

I
I

I

I (Anuidade em
I função do mat.ir
I sararro-rmrumo
vigente no
I

I

I
I

I
I
I
I

I
I
I

Art. 4° As anuidades referidas nos artigos 1° e 3" deverão ser recolhidas ao Conselho Regional de Quimica a cuja jurisdição estiver sujeito
o interessado, até o dia 31 de março de cada ano, acrescido de 20% (vime
por cento) de mora, quando vencido aquele prazo.
Art. 5" Este Decreto entrará em vigor em 1 de janeiro de 1973, revogadas as disposições em contrário.
Brasília,
Repúbnca .

29

EMÍLIO G.

de

dezembro de 1972; 151° da Independência e 84° da

MÉDICI

Júlio Barata
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Art. 2° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publícacão, revogadas as disposições em ccntrárto .

Retifica a relação nominal que acompanha o Decreto n° 63.566, de 6 de
novembro de 1.968, que dispõe sobre

Brasilia, 29 de dezembro de 1972;
151° da Independência e 84° da
República.

DECRETO N° 71.638 -

DE

29

DE

o enquadramento dos eerotaoroe do
Ministério da Marinha, oenetícuiaos
pelo parágrafo único, do artiça 23,
da Lei n° 4.069, de 11 de junho de

1962.

o

Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere Co attigo 81, item IH, da Constituição, de-

creta:
Art. 1° Fica retificada, na forma
abaixo, a relação que acompanha o
Decreto n- 63.566, de 6 de .rovembro

de 1968. que aprovou o enqua.ãra-nento dos servidores do Ministério da Marinha, beneficiados pelo parágrafo
único do artigo 23, da Lei n- 4.069, de
11 de junho de 1962:
Onde se lê:
a) Na Classe de Cavouqueiro, codigo A-104.5 Antônio Coelho de
Mendonça;
b) Na Classe de Protético, código
F-1713.8 ~ Oswaldo Cristiano de
Carvalho;
c) Na Classe de Atendente, código
P-1703.7 - Enoya Rocha, exonerada
conforme Diário Oficial de 21 de novembro de 1967; e
d) Na Série de Classes de Mestre,
código A-1801.13.A süveno Romualdo da Silva, aposentado conforme Diário Oficial de 22 de maio de
1967.

Leia-se:
Na classe de Cavouqueiro, código
A-104.3 - Antônio Coelho de Mendonça;
a)

b) Na Classe de Protético, código
F-1713.S - Osvaldo Cristiano ci.e Carvalho;
c) Na Classe de Atendente, CÓdIgO
P-1703.7 - Enoya Rocha, aposentada
conforme Diário Oficial de 21 de novembro de 1967; e
d) Na Série de Classes de Mestre,
código A-1801.13.A Silvério Romualdo da Silva.

EMÍLIO G. MÉDIcI

Adalberto de Barros Nunes

DECRETOS NS. 71.,639 a 71.B42
ainda não foram publicados no Diário
Oficial,

DECRETO N° 71.643 - 'DE 29
DEZEMBRO DE 1972

DE

Concede autorização às empresas
Oceanic Contractors, Inc. e Christiani Nielsen Engenheins e
Construtores S,A, para operarem,
no mar territorial do Braeü, fixado
pelo Decreto-lei -n- 1. 098, de 25 de
março de 1970, as embarcaçóes
"McDermott 20", "Estefte S. oei«:
lice", "Denise D. Defeline" G11lf
Seas, ovu Duke", Jaramac XXVU"
HTide Mar 23'·, Intermac 255", "Po·
wer Tíâe", "Front Royal" a "Strnoer" de propriedade da firma J. Ray
MacDermott & Com», Inc., de nacionalidade norte-americana, nos:
serviços que especifica,

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo81, item III, da Constituição, e tendo em vista o que consta do processo n- 607.401-72, do Ministério das
Minas e Energia, decreta:
Art. 1° É concedida autorização às.
empresas Oceanic Contractors, J nc. ,
norte-americana, e Christiani Nielsen
- Engenheiros e Construtores S. A.,
sediada no Brasil, para operarem no
mar territorial do Brasil, fixado pelo
Decreto-lei n'' 1.098, de 25 de março
de 1970, as embarcações "Mc'Oermctf
20", "Esteffe S. Defelice", "Denise D.

AoTOS DO PODER EXECUTIVO

Defelice" "Gulf Seas" Gulf Duke"
Jaramac' XXVII", "Tide :\Iar 23":
"Intermao 255", Power Tide", "Front
Royal" e "Stinger". de proprtedaôe de
J. Ray McDermott & Co., rnc., de nacíonalídade norte-americana. a serviço da Petróleo 3rasileiro S. A
•• ,
PETROBRAS mediante contrato celebrado entre as mesmas, para a
execução de serviços de projeto, construção e lançamento de um oleoduto
submarino, no litoral dol.i:stado de
Sergipe.
Art. 2 0 A autorização de que trata
este Decreto vigorará pelo prazo de
um ano, prorrogável mediante novo
Decreto, sem prejuízo de sua caducídade, em qualquer tempo, se ocorrer
a conclusão dos serviços contratados
ou a extinção das obrigações espectivas, na forma da lei ou do contrato.
Art. 30 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 29 de dezembro ele 1972;
151.0 da Jndependêncla e 84. 0 da.

República.

EMíLIO G. MÉDICI

Adalberto de Barros Nunes
Benjamim Mario Baptista

DECRETO N° 71.644 -

499
DE 29 DE

DEZEMBRO DE 1972

Concede reconhecimento da. Faculdade de Medicina de Marília, mantida
pela Fundação Municipal de Ensino Superior de Marília, São Paulo.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item lU, da Constttiução, de
acordo com o artigo 47. da f,.ci núme1'0 5.540, de 28 de novembro de 1968,
alterado pelo Decreto-lei nv ~}"':2, de 9
de setembro de 1969, e tendo em vista
o que consta do Processo n" 272.915-72
do Ministério da Educação e Cultura,
decreta:
Art. 10 ~ concedido reconhccímento
da Faculdade de Medicina de Mariha,
mantida pela Fundação Muntctpal de
Ensino Superior de Marília, -om sede
na cidade de Marília, Estado de São
Paulo.
Art 2 0 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrárto .
Brasília, 29 de dezembro oe 1972;
1510 da Independência e 84° da.
República.
EMÍLIO G. MÉDICI
Jarbas G. Passarinho

APENSO
No "Apenso" dos volumes da "Coleção das Leis" figuramt
I -

Os diplomas legais que, expedidos em trimestres
até o último
dia útil do trimestre ao qual corresponder o volume.
II - As retificações e reproduções publicadas durante '0
trimestre, quando referentes a diplomas legais expedidos em trimestres anteriores.
anteriores, foram publicados no "Diárín Oficia!"
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DECRETO NQ 53.517 -

DE

31

DE

.TANElRO DE 1964

Reconhece a Confederação Nacional.
dos Trabalhadores na Agricultura

Retificação
Na publicação feita no Diário Oficial de 5 de fevereiro de 1964, na página 1.170, nas 3'-' e 4~ colunas, no

Estatuto,
Onde se lê:
Art. 13. A Diretoria da Confederação Nacional dos Trabalhadores
na Agricultura compõe-se dos seguintes membros: Presidente, primeiro
Vice-Presidente, segundo vice-presidente, Secretário geral; primeiro Secretário; segundo Secretário, Tesoureiro geral, segundo Tesoureiro e mais
9 (nove) Suplentes da Diretoria.

Leia-se:
Art. 13. A Diretoria da Confederação Nacional dos Trabalhadores
na Agricultura compõe-se dos seguintes membros: - Presidente. Primeiro Vice-Presidente, Segundo VicePresidente, Terceiro Vice-Presidente,
Secretário Geral; Primeiro Secretário;
Segundo Secretário, Tesoureiro Geral,
Segundo Tesoureiro e mais 9 (nove)
Suplentes da Diretoria.
DECRETO N9 70.219 MARÇO DE 1972

DE

1

DE

Aprova o Regulamento da Lei número 5.701-71, que dispõe sobre o Magistério do Exército.
Retificação

Na publicação feita no Diário Oficial de 3 de março de 1972, na página

1.835, 3'.1 coluna, no no 3, do § 49, do
art. 36,
Onde se lê:
. .. mínimo
Leia-se:
... máximo

DECRETO NÇI 70.911 JULHO DE 1972

DE

31

DE

Dispõe sobre a transformação do
Departamento de Justiça do Ministério da Justiça em Departamento
Federal de Justiça, e dá outras providências.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o
artigo 81, itens IH e V da Constituição, e tendo em vista o disposto no
artigo 181, itens I, II e IH do Decretolei nv 200, de 25 de fevereiro de 19ô7,
decreta:
Art. Iv O atual Departamento de
Justiça do Ministério da Justiça, de
que trata o Decreto nv 62.223, de 5
de fevereiro de 1968, passa a denominar-se Departamento Federal de Justiça (DFJ) , subordinado diretamente
ao Ministro de Estado.
Art. 2Ç1 O Departamento Federal de
Justiça tem por finalidade o estudo
dos assuntos referentes à ordem jurídica, nacionalidade, cidadania, direito"
politícos, garantias constitucionais, estatuto da igualdade, graça, indulto,
comutação de pena, política penitenciaria, reconhecimento de utilidade
pública, medalhas de distinção, bem
como registro e fiscalização de entidades que exerçam atividades de microfilmagem de documentos.

5Q4
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Art. 39 O Departamento Federal de

Justiça compreende em sua estrutura
básica:
I II -

Gabinete (G)
Divisão de Perrnanêncía de
Estrangeiros (DPE)
III - Divisão de Justiça (DJ)
IV - Divtaâo de Nacionalidade
<DN)

V VI -

Divisão Especializada (DE)
Serviço de Adminístraçâo

<SAl
Art. 4\' O Departamento Federal de
Justiça será administrado por um
Diretor-Geral; cada Dívisâo e o SerVIÇO de Administração, por um Dtretor, todos nomeados, em comissão, pelo
Presidente da. República.
Art. 5~ O Diretor-Geral terá 4
(quatro) Assessores, 2 (dois) Auxníares e 1 (um) Secretário-AdministratIVO; cada Diretor de Divisão terá 2
<dois) Assistentes e 1 (um) Secretano; e o Diretor do Serviço de Administração terá 1 (um) Assistente e 1
(um) Secretário.
'

Art. 69 Pica aprovada, na forma do
Anexo, a tabela discriminativa aos
cargos em comissão do Quadro de
Pessoa~ ,- Parte Permanente do
Mimstérto da Justiça, resultante da
transformaçao de que trata este Deereto.
Art. 7rJ As transformações previstas
na situação nova da tabela referida
no .artago anterior somente se eretivarao,com a publicação dos respectivos
ato~ de provímerrto, mantidas, até
então, as funções gratífícadas constantes da sua situação anterior.
Art. 8'! O Ministro da Justiça naíxara Portaria com o Regimento Inter~o do Departamento Federal de .rustíça, no qual serão definidas a nnanda?e! organização, competência e atrrbulçôes do pessoal dos órgãos que o
Integram, respeitado o disposto no
artigo 69 , do Decreto nc 68.885, de 6
de julho de 1971.
Art. 99 Este Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogados o Decreto nv 62.224 de 5 de
fevereiro de 1968, e demais disposições
em con trário,
Brastha, 31 de julho de 1972;
1519 da Independência e 849 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Alfredo Buzaid
João Paulo dos Reis velloso

o Anexo mencionado no art. 61? foi
publicado no D.O. de 2-10-'72'.

DECRETO N° 71.136 -

DE 23 DE

SETEMBRO DE 197'2,

Regulamenta a Lei nr 5.785, de 23
de iunno de 1972, que prorroga o
prazo das concessões e permissões
para a execução dOJ se-eaços de radiodifusão sonora que especifica e
dá outras prcnuiéncias,

o Presidente da Reputnica, usando
da atribuição que lhe contere o artigo 81, item 111, da Coust.ituíçâo, e
tendo em vista o artigo 7' na Lei numero 5.785, de 23 de junho de 1972,
decreta:
Art. 1° A renovação da concessão
ou permissão para execução dos serviços de radiouitusà-: sonora ríca subordinada ao Interesse nacional e à
adequaçao ao Sistema Nacional de
jcacnodnusâo, dependendo de comprovação, pela concessiouana ou permíssionária, do cumprímento Das exigencías legais e regulamentares. bem como da observància das Iinalídades
educativas e culturais fo serviço.
§ I" O Ministério das Comunícações poderá, a qualquer tempo, condicionar a renovação 'tas concessoes
ou perrmssóes a adaptaçao da concesstonarra ou perrmssíonarra às condições tecnícas estaberectuas no Plano Nacional de Radíodí tusáo ou normas técnicas dele decorrentes.
§ 2° As permíssóes outorgadas para
a execução de serviços auxrnar de radiodifusao sonora serão revistas pelo
Departamento Nacional ae 'I'elecomumcaçóes (DENTEL), por ocasião da
renovação do serviço prmcipal, podendo ser estabelecidas novas condições para a execução dos mesmos,
bem como suprimidos os julgados
desnecessartos,

Art. 2° As concessões e permissões
para a execução dOJ serviços de radiodifusão sonora poderão ser renovadas por períodos sucessivos de 10
(dez) anos.
Art. 3" As entidades que ptetenoerem a renovação da concessão ou
permissão deverão dírigtr requertmento ao DENTE L, no períouo compreendido entre os 6 tseísj e os ::l (três)
meses an tenores ali termmo do respectivo prazo.
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§ 10 Para cada concessao ou permissão deverá ser formulado um requerimento que obedecera a modelo
próprio (modelo A) e sera obrigatoriamente Instruído com os seguintes
documentos:

I - Documentos bàsícos, que deverão ser apresentados por cópia do
original, admitida qualquer modalidade legal de reprodução.
a) decreto de, concessão ou portafia de permissão ou mdícação do
Dzarto Ofzcial que o publicou;
b) certificado de Iícença de funcionamento ;
C) cert.ídão .iegatlva referente à
quttaçáo com o Fundo de FIscalização
de 'I'elecomuníeaçôes tFISTEL) ou
comprovante tprotocoloj (te que requereu tal certidão.

11 - Documentos relatrvos à concessionária ou oerrmsatonárra, expedidos, revalidados 1U .nrmaoos em data
não superior a 60 .sessent.ar dias anteriores á apresentação do requerimento de renovação.
a) certidão do registro na Junta
Comercial do Estado, Dtstrrto Federal
ou -rerrttono onde a ennnade tenha
a sua sede, contendo mteiro e atualizado teor do estatuto cu contrato social ali arquivado;
b) certificado de quitação ou de regulartdade de situação com o Imposto
de Renda, Previdência Social (INPS)
e Imposto Síndical ;
C) certidão do cumprimento da legistaçào trabalhista referente à observância da proporcrona.lídace de brasileiros na empresa;
d) certificado de atendimento da
legislação referente ao ensino gratuito para os seus empregados e os filhos
destes;
e) declaração firmada pelo dirigente legalmente responsável pela representação da entidade de que não possui a sociedade, nem os cotistas ou
acionistas que uetêm a maioria das
cotas ou açóes representa.uvas uo seu
capital socíar, outra autorização para
executar o mesmo tipo de serviço na
mesma localidade (capital ou município) (modelo B).
UI - DOcumentos relativos aos di~
reteres ou sócios-gerentes da, concessionária ou permissionária, expedidos,
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revalidados ou firmados en- data não
superior a 60 (sessenta) dias anteríores à apresentação de requerimento
de renovação:
a) prova do cumprimento das obrigações eleitorais, mediante apresentação de certidão Jomecrda pela J ustíça Eleitoral;
b) certidão de quitaçao com o Imposto de Renda;
C) atestado de residência, fornecido pela delegacia de poüc.a ;
d) atestados de antecedentes, fornecidos pejo órgao policial e pelos diatrtbuidores criminais da localidade
onde residir;
er declaração única, assinada 'por
todos os diretores ou sócios-gerentes.
de que:
1) não participam da direção ou
gerência de outra entidace concessíonáría ou perrrusstonarta executante
do mesmo tipo de secvtço de radiodifusão, na mesma Jocahaade (capital
ou muníciploj onde '>00:: encontra instalada a emíssora.;
2) nau estão no exercícrc de mandato eletivo que assegure imunidade
parlamentar, nem exercem cargos de
supervisão, direção ou assessoramento na admmiccração publica, dos
quais decorra foro especra.' (modele
C) .

IV -

Declaração de conhectmento

e adesão as clausulas que passarão a

regular as relações de. -equerente com
o Governo e o públtcc ern geral, no
novo pertodo de execuçao do serviço,
caso o pedido de renovação da concessão ou permíssào '3CJ3 atendido
(modelo O).
~T _
fichas de informações para
fins de cadastramento no DENTEL, a.
serem apresentadas em 4 (quatro)
vias:
a) ficha de informações gerais relativas á entidade e à concessão ou
permissão cuja .enovaçao e pleiteada
(ficha n'' 1);
b) ficha de informações sobre o
quadro social da entíde.de, bem como
sobre os cotistas ou acíomstas que detenham 5% (cinco por cento) ou mais
das cotas ou ações ceprasentativas de
seu capital social (ficha o- 2);
c) ficha de tntormaçôee sobre a adminístraçào da entidade, bem como
sobre seus diretores ou soctos-gerentes (ficha n'' 3);
d) ficha de informações sobre todos os serviços de radíouifusâo exe-
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cutados pela entidade, inclusive os
auxiliares (ficha n'' 4).
§ 2° 1.5 pessoas .unou.as de direito
públicu interno que desejarem a re-

novaçâc de concessâo ru permissào
deverão apresentar .;5 documentos
previstos no parágrafo anterior, naquilo que lhes for aplicaver .
§ 3') O r .querunento, cevídamente
instruido, devera ser apresentado e
protocolizado na Detega.: 'a Regional
do DENTE L,. em cuja jurrsuição esti-

ver situado o serviço que a concessionária ou permissiona.na pretenda ter
renovado.
Art.

4~

O requerimenrc e a do-

cumentação extgtda serao examinados pelo DENTE L, que emitirá parecer conclusivo inrorman.ío a respeito
da entidade:
I - Se durante o prazc de concessão ou permissão s: renovar, sofreu
ou não, penalidade ou advertência e
por qual motivo;
11 - Se a documentação apresen:.. ada contere com seus dados CR~\r>U!i;
lU - Se existem ou não, irregularidades a serem apuradas ou pendente
de SOlUÇa0;
1 v ~ Se as suas instalações caractertzam ou não, superveniência de incapacidade técnica para a continuação
do servíço:
V - Se atende as condíçóes céc-ncas
estaberecidas no Plano Nactonar de
Radíocrrusão ou normas técnicas r't-Ie
decorrentes.
Art. 51' O Ministério das Comunicações, em qualquer fase ao processo,
poderá formular exigências e notificar
a concessionária ou permíss.onarta a
cumpri-las, em prazo que fixara.
§ 1<> Havendo a concessionària ou
perrmsstonárta requerido a renovação
no local e prazo estipulados, na forma
devida e com a documentação habtl.
ter-se-á o pedido como deferido. se o
órgão competente não formular exigência ou não decidir sobre o oedtdo
até a data prevista para o término da
concessão ou perrmssâo ,
§ 2 Formulada a exigência e sendo
ela procedente, a entidade decai do
direito ao deferimento automático
previsto no parágrafo anterior.
Art. 6<> O pedido de renovação, examinado nos termos do artigo 'P, será
submetido a apreciação do Ministro
das Comunicações que se manifestará
sobre a conveniência ou não da renovação, da seguinte forma:
Q

I - Quando se tratar de concessão,
encammhara o pedido, acompanhado
de Expostçào de Motivos, ao Presidente da República, a quem compete renova-la ou declara-la perempta;
TI ~ QuandO se tratar de permíssào, expedira ato renovando-a ou declarar.do-a perempta.
Art. 7<> A renovação das concessões
scra feita por decreto e o das permissões mediante portaria, ambos -iccmpanhados das clausulas que passarão a
regular as obrigações e as relações ce
conocssionarta ou permissionária com
o Governe e com o público em g02n;.J.
no novo período de execução do serViÇO.
Art. 8<> Renovada a concessào ou
permissão, o DENTEL baixará o-rrtaria fixando as características técnicas
segundo as quais deverá ser executado
o serviço objeto da renovação, bem como, se necessário, o prazo, que nào podera ser superior a 12 (doze) neS8S,
para a ada ptação as características estabelecidas.
~ 1<> Quando a adaptação a ser teita.
por sua natureza, exigir mudança do
local da estação ou do equipamento
aprovado, a concessionária ou permissionária deverá submeter à aprovação
do DENTEL, no prazo máximo de 6
(seis) meses, contados da data da publicação da portaria de que trata O
presente artigo, o local definitivo ou
as especificações técnicas do transmissor a ser instalado.
§ 2" O prazo para a adaptação, neste
caso, será contado a partir da data da
publicação da portaria que aprova)' o
local ou as especificações técnicas
apresentados.
Art. 9<> Os prazos a que se retere o
artigo anterior poderão ser prorrogados por período a ser arbitrado tendo
em vista a documentação com probatórta de motivo de força maior.
§ 1" O requerimento de prorrogação
será apreciado pelo DENTEL, desde
que apresentado até 60 (sessenta) dias
antes do termino dos prazos ceferídos
no artigo anterior.
§ 2" Esgotaoo o prazo e sua eventual
prorrogação, caso a entidade náo se
tenha adaptado ás característícas tecmcas estabelecidas, será declarada a
perempção da respectiva concessão ou
permissão.
Art. 10. Quando a concessionária ou
permissionária julgar ter-se adantaco
às oaractertstícas técnicas fixadas na
portaria referida no artigo 8°, soüci-
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tará a expedição do certificado de licença de funcionamento, juntando ao
r-iquertmento o laudo técnico de vistoria realizada por engenheiro ínscrrto
no DENTEL. no qual o mesmo declare
conclusivamente o cumprimento daquelas exigêncíaa.
Art. 11. A perempção das concessões será declarada pelo Presidente da
República e a das permissões pelo Ministro dar, Comunicações, nos seguintes casos:
I - Quando, terminado o prazo. não
for possível ou aconselhável a contanuação do serviço;
II - Quando, em qualquer época. a
concesstonárta ou permissionária manifestar desinteresse em continuar a
execução do serviço.
Art. 12. Caso expire, sem renovação, o prazo da concessão ou permissão, o serviço poderá. ser mantido em
f .mcíonamento, em caráter precário,
até decisão da autoridade competente,
ressalvado o disposto no parágrafo 1"
do artigo 5° deste decreto.
Parágraro unico. Se declarada [.erempta a concessão ou permíssão. o
DENTEL tomará providências para interromper imediatamente a execução
do serviço.
Art. 13. A caducidade das concessões será declarada pelo Presidente da
Repúblic e a das permissões pelo Mirastro das Comunicações, nos segumtes casos:
1 - Quando a concessão ou permissão decorrer de convênio com outro
pais, cuja denúncia a torne mexe-

qütvel:
11 Quando expirarem os prazos
da concessão ou permissão decorrentes de convênio com outro pais, sendo
Inviàveí a prorrogação.
Parágrafo único. A declaração de
'Caducidade só se dará se for Impossiver evitá la por convênio com quatquer
pais ou por inexistência comprovada
de freqüência ou canal no Brasil. que
possa ser atribuída à concessíonarta 'JU
permissionária. a fim de que não cesse
seu funcionamento.
Art. 14. A concessionária ou permíssíoná•• a que não estiver em con díçôes
de instruir o pedido de renovação cem
todos os documentos exigidos ocro artigo 3" deste decreto, deverá solícítar
ao DErrTEL o exame da possibilidade
de regularização de seus dados cadastrais.
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§ 1() O pedido de exame a que se -efere estc arttao deverá ser instruído da
seguinte forma;
I - Anexação dos documentos que
possa apresentar dentre os exigidos
para a renovação da concessão ou permissão;
11 - Indicação dos documentos que
está impossibilitada de anexar e a.oresentacão dos ainda não cadastrados,
homologados ou reconhecidos pelo vlim-térto das Comunicações;
lI! - Exposição dos motivos determinantes da falha apontada ou dificuldade;
IV - Apresentação. se possível. de:
documentos que comprovem a veracidade dos motivos alegados.
§ 2° Examinado o pedido e vertficada a viabilidade de atendimento. o órgão competente do Ministério das Comunicações expedirá os atos cecessãrios fi regularização.
§ 3° Examinado o pedido e vertfícada a inviabilidade de atendimento o
órgâr- competente du Ministério das
Comunicações adotará as medidas
destinadas à declaração de perempção
da concessão ou permissão.
Art. 15. Os requerimentos visando à.
autorização para a prática de a.tos legais ou alterações técnicas, formulados a partir de 7" (sétimo) -nês anterior ao término da concessão ou permissão da requerente. terão o exame
condicionado à renovação da outorga.
Parácrafo único. O Diretor -Geral
do DENTEL, em casos devidamente
comprovados, poderá reconhecer situação de força maior ou urgência e (leterminar o exame pelo órgão competente.
Art. 16. Permanecem apltcávets aos
serviços de radiodifusão sonora. no Crie
couberem. as disposições do Reeulamento do Serviço r'e Radlorüruaâo.
aprovado pelo Decreto n'' 52.795, de 31
de outubro de 1963, excetuados 'U, reIatavas à renovação. perempcão ;:> caducidade das concessões e permissões.
que passam a ser regidas pelo nresente Decreto.
Art. 17. Este Decreto tem vigência a
partt- de 23 de setembro de Hl72. revogadas as disposições em contrártc .
Brastlta, 23 de setembro de 1972:
151" da Independência e 84" da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI
Hygino C. Corsetti
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MODELO A

PROTOCOLO

PEDIDO DE RENOVACAo

.Nomeda Entidade lraziio soçia\regi,tradaj

REQUEfllMENTO

!Imo. Sr. 'birelor·Gei:al do Departamento Nacional de Telecomunicações.
A:Entidade acimaidentifii:ada, tendo em vista o disposto no .artigo 3' do Decreto n~ 71 136, de 23 de serembro de 1972, requer a V. Sa. se digne apreciar e submeter à autoridade competente o pedido. que ora formula, de
:reaovaçào da concessão (ou permissão) que lhe foi outorgada para executnr serviço de radiodifusão.
Dutrcsslm, anexa ao presente requerlmentc todos os documentos cxigidos, confonne.discri.rniaação abaixo.
:Nestes termos
:rede deferimento.
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RELAçAODOS DOCUMENTOS ANEXADOS

O Ato de outorga da concessãc oupennissão;

O

O

O

Certificado de licença de funcionamento;

O Certidâo negatíva doFISTEL;

~

~

O Atestado de antecedentes dos diretores ou sócios
gerentes;

O Certidão do registro na Junta Comercial;

O Decluraç1\o dos diretores ou sócios-gerentes de eccr-

j

O Certificado de quitação ou regularidade <oro o

,!

O Certificada de quitação

I~
~g
;

g

~
~

à

I
s

f

Prova de quitação dos diretores ou sócios· gerentes
com o Imposto de Renda;
Atestado de resid~nçja do< diretores cu sócios
gerentes; .

Imposto de Renda;

do com o modelo C;

O Declaração de conhecimento e adesão, de acorde
com o modelo D;

cu regularidade

<oro a

O Picha n" 1, com infonnações da Entidade c 'o
serviço a ser renovado lem 4 víasf

l'reviMncio Social;

O Fiçha n' 2, çom Informações sobre o quadro social da
Entidade tem 'I vias);

O Certificado de quitação ou regularidade <oro o
Imposto Sindical;

O

O

Anexo à ficha n' 2. a ser prcençhido por cada. sócio
que detenha 5% ou mais das cotas ou ações da
empresa (em 4 vias);

Minist~rio da Educaçâc sobro O
atendimento d. legislação do Ensino Gratuito
obrigatório;

Ficha n' 3, com informações sobre a administração
da Entidade (em 4 vias);

Certidão do Ministério do Trabalho sobre propor.
cionalidade de brasileiros na empresa;

O Certificado do

O Anexo à ficha n° 3. a ser preenchido por cada din:tor
O Declaração de.sociedade, de acordo como:modelo:a:
O Prova de quitação dos diretores ou sécios-gerentes
cem a Justiça Eleitoral;

ou sócio·gerente da Entidade (em 4 vias);

O Picha n' 4. com discriminação de todos os serviços
de radiodifusão executados pela Entidade, inclusive
os auxiliares (em 4 vias);
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DECLARAÇÃO DA SOC1EDIIDE

'DI",,,,<>,10

O ~baixO·lIS5inado, dirigente legalmente respons:lvelpe1ll.
com sede na cidade de
Estado de
• declara que não possuí a sodedode nem os s6c;os que detêm B
lDaioria das cotas ou ações representativa~ do quadro social, outra autcríaaçâo para executar o mesmCl
tipo de serviço, na mesma localidade (Capital ou muníclpio),
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Assinatura do dirigente
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MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES
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DECLARAÇ.ÃO DOS DIRIGENTES
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com sede na cidade de
declaram que:

Os abalxo-assínados, dirigente'"da
Estado de

.J nAo participam da diteção ou gerência de outra entidade concessionáriaoupermissiodrla
execcteete de mesmo tipo de serviço, na mesma localidade (Capital OUID.uniclpio), onde se encontra instalada a
emissora;
111 nlio estão no excrclclo de mandato eletivo que assegure Imunidade porlam"enlar, nem exercem
cargos de supervisão, direção ou assessoramento na administraç1lo p\l.blicados quais decorra foro especial.
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llECLARAÇAo DE CONHECIMENTO E ADESÃO

O abaixo-assinado, dirigente legalmente responsãvel pela
,com sede na cidade de
"Estadode
.declara que
rcceh"u, nesla data, as cláusulas que passarão a regular as relações da entidade que dirige com o Go·
vemo ~ com o público em geral, no novo pertodo do execução' do serviço, caso o pedido de
tellovação da concessão oU permissão seja atendido e declara, ainda, pelo presente instrumento, adesão <\.S rcíeridus cláusulas, das quais tomou cccbccímento, acJ).!\lldo-as conforme seus interesses.
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DECRETO NQ 71.151 -

DE

26

3.2.5. O - Con tribuíções de Previ..
dência Social - 11.300.

DE

SETEMBRO DE 1972

Total -.22.681.300.

Abre ao Ministério da Educação e
Cultura o Crédito Suplementar de
Cr$ 22,'681;300;00, para- retorço de-

Na mesma página e coluna,
No art. 2Q,
Onde se lê:
15.00 e 28.000, a saber:
Leia-se:
... 15.00 e 28.00, a saber:

dotações consignadas no vigente orçamento.
Retificação
Na publicação feita no Diário Oficial de 27 de setembro de 1972, na

pág. 8,622, 21). coluna, no preâmbulo.
Onde se 'lê:
.rtem II!, ...
Leia-se:
.;. Item IH,' ;'0.
No art. H',

Onde se -lê:
1502.090102004 ~

..•

• ~.." •• o.'; ••.•.• " •••••• -. "

DECRETO NQ 71.152 -

DE

"Retificação

Na publíeação rettano Diário Oficial de 27 de setembro de 1972, na
página 8.624, 2'!- coluna, no art.- l Q,
Onde se lê:

.
1502.090102004 -

26

Abre ao Ministério da Educação e
Cultura, .. em lavor do Departamento de Assuntos Unioersitârio« Entidades Supervisionadas, 0- Crédito _Suplementar de Cr$ 93;204.'500,00,
para reforço de' Dotações consignadas no vigente Orçamento.

'••••••

01 - -Vencimentos ';€ : Vantagens Fixas - 895;900.
02 - Despesas vartéveía c- 37.400.
.............................. ,
.
Leia-se: .

DF

SETEMBRO DE~,972

"

-:

,'-'

"

.

1519 .<l307 . 2155 2.. Atividade a car-

...

go da Fundação Universidade Federal
'

dé Ouro' Preto

01 -

xas -

02 -

Vencimentos e' Vantagens Fi895.800.

3.2.7.5 -

Despesas Variáveis -

04 -

37.400.

...

Inativos

~.....
19.400
Atividade a car,go.. da-Fundação Universidade Federal
de Sergípe ,
. .

1519.0307.2157 -

Na página 8.623, 21).· coluna,
Onde se lê:

3.2.7.5 -

0'4' 1525.090102001 -

23.000

... "

3.2.5. O - Contribuições de Previdência Social - 11.030.
Total -

...

Inativos

22.681.300.

............................. ".- ..... -.

~

1519.0307.2173 - Atividade a cargo
da Universidade Federal de Santa
Maria

. Leia-se:

Leia-se:

........................................
" 1525.0901. 2001 -

...

1519.0307.2155 - Atividade a cargo
da Fundação Universidade Federal de
Ouro Preto
3.2.7.5- ...

519
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Inativos
11.800
1519.0307.215'1 - Atividade a cargo
da. Fundação rjníversídade Federal
de Sergipe
3.2.7.5. - ...
04 - Inativos...........
23.600
.04 -

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

1519.0307.2173 - Atividade a cargo da Univ,ersidade. Federal de Santa Maria

Na página 8.625, 1", coluna,
Onde se lê:

1519.0906.2124 -

Grande do Norte
3.2.7.2. - ...
01 - Pessoal

~

Atividade a cargo
do Rio

"'07 . .

.

~ C~rttiib~i'çõ'~~ 'ci~' Pr~\,iciêrt~
cte Social ... . . . . . . . . . . . . .
330.900

~

.;

~

;

~

,.

Contribuições de -Prevídêncla
~ . .. . .
233.200
1519.0906.2178 - Atividade Q cargo da Fundação Universidade Federal
de 'São Carlos
.
07 Social

Na mesma. página e
aI't.2 9 ,
.

2.323.100

~

.

1519.0906.2116 - Atividade a cargo da Universidade Federal de Goiás

3.2.7.2- ...
Pessoal ..... '....

{)l -

1519.0906.2131 - Atividade a cargo da Escola Paulista de Medicina

.Federal

Leia-se:

.

Leia-se:

1519.0906.2177 - Atividade a cargo da Fundação Universidade Federal
de Mato Grosso

. ·1519~0906.2116 '-'-' 'Atividade' a' cargo
da Universidade .Federal de Goiás,
3.2.7.2 ...
01 - Pessoal........... 8.505.800

da .. Universidade

1519.09-06.2178 - Atividade a cargo da Fundação Universidade Federal de São Carlos

coluna. no

Onde se lê:
'28.0 - Encargos Gerais da União
28. O - Recursos sob a supervisão
Leia-se:
Encargos Gerais da União
Recursos sob a supervisão

28.00 28.02 -

3.505.800
No art. 39,

1519.0906.2124 - .Ativídade a cargo da Uníversídade Federal do Rio
Grande do Norte
3.2.7.2 - ...
01 - Pessoal ....'.....
2.232.100

Na 2" coluna,
Onde se lê:

...

,

.

1519.0906.2131 - Atividade a cargo da Escola Paulista de' Medicina
07 :--. Contribuições de, Previdência
Social .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
380.900
1519.0906.2177 - Atividade a cargo da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso
07 Social

Contribuições de Previdência
283.200

Onde se lê:
5519.0906.2001 Administração ,e
Manutenção do Ensino - 2.506.000
55.20 Universidade Federal do
;Espírito Santo
5523.0906.2001 Administração 'e
Manutenção do Ensino - 3.157.30
55.25 Universidade Federal do
Pará
Leia-se:
5519.0906.2001 Administração.e
Manutenção do Ensino - 2.506.600
55.20· - Universidade Federal do
Espírito Santo

ATOS DO PoDER ExECUTIVO
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5524.0906.2001
Administração e
Manutenção do Ensino - 3.157.300
55.25 - Universidade Federal do
Pará

Abre ao Ministério da Indústria e do
Comércio, em favor das unidades
orçamentárias, o crédito suplementar de Cr$ "2.764.000,00, para retorço
de dotações consignadas no vigente
orçamento.

......................................
Na página 8626, 1" coluna,

Onde se lê:

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

Retificação

5531.0906.2001 -Administração e
Manutenção do Ensino - Ilegível
55.32 Universidade Federal de

Na publicação feita no Diário Oficial de 27 de setembro de 1972, na
página 8.626, 2'1- coluna, no art. 19 ,
Onde se lê:

Santa Catarina

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

~

Leia-se:

.. ............ . ............... . .. ......
5531.0906.2001 Administração e
Manutenção do Ensino - 10.894.400
55.32 Universidade Federal de
Santa Catarina

.......................................
1801.0601.2002 Coordenação da
Política do Comércio Exterior.

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

Coordenação da
Politica do Comércio Exterior .
1801.060'1.2002 -

... .......................... . .........
DECRETO

N.

71.153 -

SE'l'EMBRO DE

DE

26

DE

1972

DECRETO N, 71.158 -

Abre .cc Ministério das Minas e Ener

SETEMBRO

M

gia, em lavor de diversas unidades

orçamentárias, o créditosuplementar de Cr$ 2.414.100,00. para reforço
de dotações consignadas no vigente

orçamento.

DE

DE

26

DE

1972

Altera os Estatutos da Empresa Pública Bánco Nacional do Desenvol-

vimento Econômico.

.

Retificação

Retificação

Na publicação feita no Diário Ottcial de 27 de setembro de 1972, na
página 8.626, 2" coluna, no art. 2Q,
Onde se lê:

Na publicação feita no Diário Oficial de 27 de setembro de 1972, na
págtna 8.628,1'!- coluna, no art. 2:;1,

Atividade 01 -

xas -

2205.0809.2012 ..

Vencimentos e Vantagens Fi121. 000.

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

Leia-se:
Atlvldade 01 -

xas -

Onde se lê:
5•...
a)
• •• se relacionem a
BNDE;
§

2205.0809.2012.

Vencimentos e Vantagens Fi121.800.

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

ação do

Leía-se:
§ 50 •..
a)
. .. se relacionem com a ação
do BNDE;
Na 2" coluna, no art. 7Q ,
Onde se lê:
. .. e exrcer as atribuições •••
Leia-se:
... e exercer as atribuições .••
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DECREI'O N9 71.176 -

DE

29

DE SETEMBRO DE

1972

Declara de utilidade pública e iiüeresee social, Para fins de desapropriação,
área de terra em Maniçoba. nú Município de Juazeiro. Estado da Bahia,
destinada à implantação de proje to de irrigação.

O Presidente da República, usando das atribuições que lhe confere o
artigo 81, item "H, da Constdtuíçâo e na conformidade com C' artigo 49
da Lei nc 4.<>93, de 29 de dezembro de 1964, decreta:
Art. 19. Fica declarada de utilidade pública e interesse social, para
fins de desapropriação pela Superlnte ndência do Vale do São Francisco,
uma área de terra em Manlçoba, no Municipio de Juazeiro, no Estado da
Bahia, com 13.536 ha aproximadamente, demarcada na Carta Topográfica do Vale do São Franeísco {Seção Inferior do Médio São Francisco).
na escala de 1:25.000, folhas números 21, 22, 27 e 28, existente na Superintendência do Vale do São F'rancisco, e compreendida. pela pougonal de
vértices 1 a 19, cujas coordenadas são as seguintes:

Vértice

I

N

I

E

_ _ _ _ _-0I

!

::::::::::::::::::::::::::::::::::1

7

•••••••••••••••••••••••••.•••••••• 1

~

::::::::::::::::::::::::::::::::::I
W::::::::: ::::::::::::::: :::::::::: I
12
1

13
14
15

1

-1

1

li ::::::::::::::::::::::::::::::::::1
19

1

I

3.972.820
3.972.640
3.977. 720
3.978.380
3.976.800
3.974.500
3.973.560
3.988.160
3.984.900
3.968.040
3.965.440
3.966.260
3.969.160
3.968.280
3.988.700
3.969.800
3.970.540

3.971.880
3.972.400

I
1

I
I
1

1

I
I

I

_

684.780
685.580
691. 700
695.460
698.530
695.740
699.700
700.080
695.600
691. 720
692.780
686.020
668.960
685.740
085.220
685.950
684.580
685.580
684.680

I

Art. 29 • A desapropriação objeto deste Decreto, destinando-se à Implantação do "Projeto de Irrigação de Maníçoba", é considerada de urgência, nos termos do Decreto-Ie; ne 3.365, de 21 de junho de 1941 com
a redação dada pela Lei nc 2.786, de 21 de maio de 1956, combina-da com
o artigo 37 da Lei nc 4.593, di! 29 de dezembro de 1964, para efeito de
ímedíate imissão de posse.
Art. 3~. Este Decrete entrará em vigor na data de sua publicação
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 29 de setembro de 1972; 1519 da Independência e 849 da
República.
EMÍLIO G. MEDICI

José Costa Cavalcanti
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DECRETO N9 71.177

DE

DO PODER ExECUTIVO

29

DECRETO NQ 71.178 -

I:E

SETEMBRO DE 1972

SETEMBRO DE 1972

Declara de utilidade pública e interesse social, para fins de desapropriação pela Superintendência
do
'Vale do 840 Francisco, uma área de
terra de 5.300 hectares, anrcrimadamente, no Município de São Desidério, Estado da Bahia.
o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item UI, da Constituíção.ce '
na conformidade do artigo 49 , da Lei
nc 4.593, de 29 de dezembro de 1964,
decreta:
Art. 19. Fica declarada de utilidade pública e interesse social, para
fins de desapropriação pela Superintendência do Vale do São Franclsco,
uma área de terra 'de 5. 3()Q hectares,
aproximadamente, necessária à implantação- do Projeto de Irrigação de
São Desidério, no município do mesmo nome, no Estado da Bahia, compreendida entre a poligonal de vértices de números 1 a 129 e as margens direitas dos rios São Desidério
e Grande, e a margem 'esquerda do
necno Boa SOrte, no referido Estado,
conforme mapa na escala de, 1:5.000,
existente na Superintendência do Vale do São Francisco, intitulado «Levantamento Aerofotogramétrtco
Area de São Desidério - BA."
Art. 29. A desapropriação objeto
deste Decreto é considerada de urgência, nos termos do Decreto-lei 11'" ..
3.365, de 21 de junho de 1941, com
Q, redação dada pela Lei ~';l 2.786, de
21 de maio de 1956, combinado com. o
artigo 37, da Lei nc 4.593, de 29, de
dezembro de 1964, para efeito de imediata imissão de posse.

Art. 39. Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília., 29 de setembro de 1972;
1519 da Independência e 849 da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

José Costa Cavalcantt

I

DE 29 DE
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pectivas coordenadas são as seguintes:
Vêrt. P-i Vêrt. P-2 Vért. P-3 -

~~~t ~::

3.872.470 N - 407.420 E;
3.870.080 N - 407.420 E;
3.868.000 N - 406.250 E;

=U~U~g ~ =:g~:~~~:

Vêrt. P-6 -

3.870.200 N - 402.780 E;
3.871.080 N - 402.780 E;
Vêrt. P-8 - 3.874.740 N - 406.340 E.
Art. 29. A desapropriação objeto
deste Decreto é considerada de urgên-

vért, P-7 -

cia, nos termos do Decreto -rei nc ..

3.365, de 21 de junho de 1941, combinado com O artigo 37, da Lei n» ..
4.593, de 29 de dezembro de i964, para

efeito de imediata imissão de posse.
Art. 311. Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 29 de setembro de 1972;
1519 da Independência e 849 da
República.
EMíLIo G.

MÉDICI

José Costa Cavalcanti

DECRETO NQ 71.179 SETEMBRO DE

DE

29

DE

1972

Declara de utilidade pública e interesse social, para fins de desapropriação pelo Departamento Nacional de Obras Contra as Secas, área
de terreno necessária à zmplantado Projeto de Irrigação do Vale
do Rio Gorutuba, nos Municípios de
Janaúba e Porteirinha, Estaào de
Minas Gerais,

çao

O Presidente da República, USando
da atribuição que lhe confere o ar-

tigo 81, item lII, da Constltulçâo, e
na conformidade do artigo 49 da LeI
nv 4.593, de 29 de dezembro de 1964.
decreta:
Art. 19. Fica declarada de unudade pública e interesse social, para
fins de desapropriação pelo Departamento Nacional de Obras Contra as
Secas, a área de terreno com 39.700
ha. (trinta e nove mil e setecentos
hectares), dos quais 10.700 ha. (dez
mil e setecentos hectares) compreendendo a bacia hidráulica do açude público Bico da Pedra e 29.000 ha. rvmte e nove mil hectares) abrangente
do perímetro de Irrigação do Vale do
Rio Gorutuba, necessária a implantação do Projeto de Irrigação do Vale
do Rio Gorutuba, nos Municípios de
Janaúba e Porteírlnha, 'setaco
de
Minas Geraís, descritas nas plantas
constantes do processo número ....
11. 60ijMIjS. COMjBSB-72,

devida-

mente rubricadas pelo Secretário-Geral do Ministério do Interior.
Art. 29. Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publlcaçâo, revogadas as disposições em contrárto.
Brasília; 29 de setembro de 1972;
da Independência e 84Q da
República.

1519

EMíLIo G.

José

MÉDICI

Costa Cavalcanti

INmCE REMISSIYO

íNDICE REMISSIVO
ATOS DO PODER EXECUTIVO
VOLUME

A
ACORDO - Ver Relações Exteriores.
AERONAUTICA Ver Forças Ar-

madas e Crédito.

AEROPORTO INTERNACIONAL DE

MANAUS - Empréstimo externo
(Decreto nv 71. 503, de 5 de dezembro de 1972).

ALBERTO SANTOS DUMONT -

Co-

memorações do centenário (Decre-

VIII
CALAMIDADE p.úBLICA - Município de Bagé (Dereto n? 71. 626, de
29 de dezembro de 1972).
CENTENARIO DE JOSÉ; PLACIDO
DE CASTRO - Comissão Nacional
(Decreto ns 71.355, de 10 de novembro de 1972).
CENTENARIO DE SANTOS DUMONT - Comissão (Decreto numero 71.577, de 19 de dezembro
de 1972).

to nv 71.577. de 19 de dezembro
de 1972).

CENTRAL DE MEDICAMENTOS Consolidação (Decreto nv 71.205,
de 4 de outubro de 1972).

AMAZONIA LEGAL Colonização
- Regulamento (Decreto nv 71.615,
de 22 de dezembro de 1972).

CIGARROS - Alteração do IPI (Decet-. nv 71.519, de 19 de dezembro
de 1972).

B
BANCO DO BRASIL - Aumento de
capital. (Decreto no 71.385, de 14
de novembro de 1972).

-

Terreno nv

71. 203,

Guanabara

(Decreto

de 4 de outubro de

1972).

r

BANDEIRA NACIONAL - Solenidade (Decreto nv 71. 578, de 19 de
dezembro de 1972).

c
CABOTAGEM NACIONAL - Navios
estrangeiros - Prorrogação de prazo (Decreto nv 71.388, de 14 de
novembro de 1972).
'

COLESTE - Comissão de Comérclo
com a Europa oriental - Criação
(Decreto nv 71.509, de 7 de dezembro de 1972).
COMUNICAÇÕES - Estação repetidora - Paulista (Decreto nv 71.270,
de 30 de outubro de 1972).
-

Estação telefônica - Rio Claro
(Decreto n" 71.320, de 6 de novembro de 1972).

-

Estação Telefônica - São Paulo
(Decreto nc 71.319, de 6 de novembro de 1972).

-

Fundação Paulo de Tarso - Transferência (Decreto nv 71.271, de 30
de outubro de 1972).

-

Microondas - Uberaba (Decreto
nv 71.592, de 2F12-1972).
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-

Radiodifusão
Goiás (Decreto
ns 71.593, de 21 de dezembro de
1972).
Radiodifusão sonora Regulamentação (Decreto nv 71.136, de

-

Diversos órgãos - Reforço de dütações (Decreto n? 71.594, de 21
de dezembro de 1972).
Diversos órgãos
Retificação
(Decreto nv 71. 630, de 29 de dezembro de 1972).
Encargos gerais da União (Decreto n" 71.483, de 4 de dezembro de

-

23 de setembro de 1972).

-

-

Rede Telefônica Bergtpana - Desapropriação (Decreto n? 71.411,
de 21 de novembro de 1972).

1972).

-

CONFISCO - Mauro Villar Furtado
e outro -(Decreto nv '1'1.4&6, de 19
de dezembro de 1972).
- Germano Brum Mugarte (Decreto
nc 71.465, de 1-12-72).
- Issac Mariz Nobre (Decreto número 71. 510, de 7 de dezembro de

Encargos gerais da União (Decre-

- to nc 71.597, de 21 de dezembro
de 1972).

-

Encargos gerais da União (Decreto nv 71.629, de 29 de dezembro
de 1972).

I

-

Governo do Distrito Federal (Decreto nv 71.182, de 2 de outubro

1972).

de 1972).

CONJUNTOS INDUSTRIAIS -

Im-

portação Regulamentação do
Decreto-lei n? 1.236, de 1972 (Deereto ns 71.277, de 31 de outubro
de 1972).

CONSULADOS -

Ver Relações Ex-

teriores.
CRÉDITO

ESPECIAL

-

-

Governo do Distrito Federal - Reforço de dotações (Decreto número 71.449, de I'" de dezembro de
1972) .

-'-- Orçamento Geral da União - Reforço de dotação (Decreto numero 71.404, de 20 de novembro
de 1972).

Encargos

gerais da União (Decreto nv 71. baO.
de 20 de dezembro de 1972).
....,.... Encargos gerais da União (Decreto
n5' 71.627, de 29 de dezembro de

Aeronáutica

-

Reforço de dotações (Decreto número 71.379, de 14 de novembro

-

Reforço de dotações (Decreto número 71.386, de 14 de novembro

1972).

de 1972).

-

MC - Retificação (Decreto número 71.213, de 5 de outubro de

-

Universidade do R. G. do Sul
(Decreto nc 71.583, de 20 de dezembro de 1972).

1972).

CR>:DITO SUPLEMENTAR -

de 1972).

Câ-

mara dos Deputados (Decreto numero 71.280, de 31 de outubro de

-

Reforço de dotações (Decreto número 71.424, de 23 de novembro
de 1972).

-

Reforço de dotações (Decreto número 71.452, de to de dezembro

-

Reforço de dotações (Decreto número 71.493, de 4 de dezembro de

de 1972).

1972).
~

Câmara dos Deputados (Decreto
nv 71.552, de 15 de dezembro de

1972) .

1972) .

-'-- Diversos órgãos (Decreto n? 71.459,
de 1'" de dezembro de 1972).
- Diversos órgãos (Decreto nv 71.494,
de 4 de dezembro de 1972).
- Diversos órgãos - Reforço de dntaçâo (Decreto nv 71.555, de 15 de
dezembro de 1972).
- Diversos órgãos - Reforço de dotações (Decreto nv 71.566 de 15 ele
dezembro de 1972).

Agricultura

-

Reforço de dotações (Decreto número 71.294, de 19-11-1972).
Reforço de dotações (Decreto número 71.484, de 4 de dezembro
de 1972).

-

Reforço de dotação (Decreto número 71.559, de 15 de dezembro
de 1972).
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Comunicações

-

-

Secretaria geral (Decreto número
71. 553, de
15 de dezembro de

Departamento Nacional de Telecomurncaçoas (Decr-eto nv 71.217,

1972).

de 5 de outubro de 1972).

-

Diversas unidades (Decreto número 71.475, de 4 de dezembro de
1972) .

-

Empresa Brasileira de Correios
(Decr-eto nv 71.487, de 4 de dezembro de 1972).

-

Reforço de dotações (Decreto número 71.474, de 4 de dezembro
de 1972).
- Secretaria geral (Decreto número
'71.486, de 4 de dezembro de 1972).
- Secretaria geral (Decreto número
71.4'88, de 4 de dezembro de 1972).
- Secretaria geral
Retificação
(Decreto nv 71.562, de 15 de dezembro de 1972).

Exército

-

Reforço (Decrete no 71. 222, de 5
de outubro de 1972).
Reforço de dotação (Decreto número 71.377, de 14 de novembro

-

de 1972).

-

Reforço de dotações (Decreto número 71. 403, de 20 de novembro
de 1972).

-

Reforço de dotações
mero 71. 418, de 22
de 1972).
- Reforço de dotação
mero 71.567, de 15

Departamento de Assuntos Universitário.';'. (Decr-eto no 71.565, de
15 de dezembro de 1972).
Departamento de Assuntos Universitários (Decreto nv 71; 581, de
20 de dezembro de 1972).
Departamento de Educação Complementar (Decreto nv 71.631, de
29 de dezembro de 1972).
Divisão de Segurança e Informação (Decreto nv '11.180, de 2 de
outubro de 1972).

-

-

de 1972).

Reforço de dotações (Decreto número 71.628, de 29 de dezembro
de 1972).

-

Conselho de Terras da União (Decreto nc 71. 255, de 13 de outubro
de 1972).

-

Drversas unidades (Decreto número '71.453, de 19 de dezembro

-

Fazenda

de 1972).

-

1972) .

'7'1.423,
1972) .

de

23

de

novembro

de

Indústria e Comércio

-

Reforço (Decreto nv 71. 223, de 5
de outubro de 1972).

Diversas unidades (Decreto número 71.481, de 4 de dezembro de
1972) .

-

Reforço (Decreto nc 71. 254, de 13
de outubro de 1972).

-

-

Reforço de dotações (Decreto número 71.381, de 14 de novembro
de 1972).

-

-

Reforço de dotações (Decreto número 71.448, de 1° de dezembro de
1972).

-

-

Reforço de dotações (Decreto número 71.46ü, de 1o de dezembro de
1972) .

-

- Reforço de dotação (Decreto nú-

-

mero 71.563, de 15 de dezembro de
1972) .

Secretaria Geral (Decreto número
71.256, de
13 de outubro de

- Secretaria Geral (Decreto número

Entidades sunervisionadas (Decreto nc 71.485, 'de 4 de dezembro de
1972) .

(Decreto nÚR
de dezembro

-

Educação e Cultura

-

(Decreto núde novembro

Reforço de dotações (Decreto número 71.382, de 14 de novembro
de 1972).
Reforço de dotações (Decreto número 71. 478, de 4 de dezembro
de 1972).
Retificação (Decreto nc 71.251, de
13 de outubro de 1972).
Interior

FUNAI (Decreto nv 71.489, de 4
de dezembro de 1972).
Reforça de dotação (Decreto número 71.380, de 14 de novembro
de 1972).

ATOS
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_ Secretaria geral (Decreto número
71.454,
1972).

de

19

de

dezembro

de

Justiça

-

-

Conselho Penitenciário
Federal
(Decreto nc 71.477, de 4 de dezembro de 1972).
Divisão de Segurança e Informações (Decreto nv 71.219, de 5 de
outubro de 1972).

-

_ DNPM (Decreto nv 71. 431, de 24
de novembro de 1972).
_ DNPM (Decreto nv 71.499, de 4
de dezembro de 1972).
- Diversas unidades Retificação
(Decreto nv 71.298, de te de novembro de 1972).
-

1972) .

-

Justiça do Distrito Federal (De-

creto no 71. 282, de 31 de outubro
de 1972).
Justiça do Distrito Federal (Decreto n? 71.457, de 19 de dezembro
de 1972).
Justiça do Trabalho (Decreto número 71.383, de 14 de novembro
de 1972).

-

-

~

-

24 de novembro

-

4 de dezembro

-

1972) .

-

Justiça Militar (Decreto nc 71.432,
de 24 de novembro de 1972).

- Justiça Militar (Decreto no 71.473,
de 4 de dezembro doe 1972).
- Ministério Público do Distrito Federal (Decreto nv 71.476, de 4 de
dezembro de 1972).
- Reforço de dotação (Decreto número 71.428, de 23 de novembro
de 1972).
- Supremo Tribunal Federal (Decreto nv 71.300, de te de novembro de 1972).
- Tribunal de Justiça DF (Decreto
no 71.220, de 5 de outubro de
1972) .
Marinha

-

-

Reforço de dotação
mero 71.419, de 22
de 1972).
Reforço de dotações
mero 71.430, de 24

(Decreto núde novembro
(Decreto núde novembro

Reforço de dotações
mero 71.55-0, de 15
de, 1972).
Reforço de dotação
mero 71. 56'8, de 15

(Decreto núde dezemebro
(Decreto núde dezembro

de 1972).

-

Encargos gerais da União (Decreto nv 71. 490, de 4 de dezembro
de 1972).
Encargos gerais da União (Decreto
nv 71.564, de 15 de dezembro de
1972) .
Entidades supervtsionadas (Decreto nv 71.551, de 15 de dezembro
de 1972).

-

Secretaria geral (Decreto número
71. 558, de
15 de dezembro de

-

Retificação (Decreto n" 71.632, de
29 de dezembro de 1972).

1972) .

Minas e Energia

DNAEE (Decreto nv 71.221, de 5
de outubro de 1972).
- DNAEE (Decreto nc 71'.450, de 1Q
de dezembro de 1972).

Administração (De-

de 1972).

-

Secretaria geral (Decreto número
nv 71.456, de 19 de dezembro de
1972).

Diretoria de

creto nc 71.598, de 21 de dezembro
de 1972).

Justiça Eleitoral (Decreto número 71.570, de 15 de dezembro de

Secretaria geral
Retificação
(Decreto nv 71.548, de 15 de dezembro de 1972).
Planejamento e Coordenação
Geral

Justiça do Trabalho (Decreto nú-

mero 71.479, de
de 1972).

Gabinete (Decreto nc 71. 451, de
19 de dezembro de 1972).

- Secretaria geral (Decreto número
71.501, de 5 de dezembro de 1972).

Justiça do Trabalho (Decreto número 71. 434, de
de 1972).

Diversas unidades (Decreto número 71.492, de 4 de dezembro de

Presidência da República

-

-

Agência Nacional (Decreto número 71.425, de 23 de novembro de
1972).
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-

Comissão de Readaptaçâo dos Incapazes (Decreto nv 71.281, de 31
de outubro de 1972).
Conselho de Segurança Nacional
(Decreto nc 71.218, de 5 de outubro de 1972).
Conselho de Segurança Nacional
...,.-- Retificação (Decreto nc 71.284,
de 31 de outubro de 1972).
Conselho de Segurança Nacional
(Decreto nv 71. 4~6, de 23 de novembro de 1972).
Conselho Nacional de Pesquisa
(Decreto nc 71.252, de 13 de outubro de 1972).
Conselho Nacional de Pesquisas
(Decreto nc 71.499, de 5 de dezembro de 1972).
Consultoria Geral da República
(Decreto no 71.299, de 19 de novembro de 1972).
Estado-Maior das. Forças Armadas (Decreto nc 71.283, de 31 de
outubro de 1972).
Gabinete (Decreto nv 71. 204, de 4
de outubro de 1972).
Gabinete (Decreto nc 71.435, de 24
de novembro de 1972).
Reforço de dotações (Decreto número 71. 556, de 15 de dezembro
de 1972).

-

Serviço Nacional de Informações
(Decreto nc 71.253, de 13 de outubro de 1972).

-

-

Reforço (Decreto nc 71. 214, de 5
de outubro de 1972).
Reforço de dotações (Decreto número 71. 378, de 14 de novembro

Reforço de dotação (Decreto número 71 . 502, de 5 de dezembro
de 1972).

-

Secretaria Geral (Decreto núme2 de outubro de

TO 71.181, de
1972).
Transportes

-

Departamento de Administração
(Decreto nc 71.582, de 20 de dezembro de 1972).
- DNEF (Decreto nc 71.422, de 22
de novembro de 1972).
- DNER - Retificação (Decreto número 71.296, de 19 de novembro de
1972).

-

DNER (Decreto no 71.462, de lI? de
dezembro de 1972).
DNER (Decreto nv 71.557, de 15
de dezembro de 1972).
Diversas unidades (Decreto número 71.549, de 15 de dezembro de.
1972) .

-

Diversas unidades (Decreto núme-.
ro 71.569, de 15 de dezembro de-

-

Secretaria Geral
Retificação.
(Decreto nv 71.295, de 19 de novem-.
bro de 1972).

-

Secretaria Geral (Decreto núme-.
1'0 71.297, de 19 de novembro de.
1972).

-

Secretaria Geral (Decreto núme-.
ro 71.384, de 14 de novembro de-

1972) .

Reforço de dotações (Decreto número 71.554, de 15 de dezembro
de 1972).

Reforço de dotações (Decreto número 71.447, de 3D de novembro,

de 1972).

-

de 1972).

-

Fundação de Assistência aos Garimpeiros (Decreto nc 71.480, de:
4 de dezembro de 1972).
Inspetoria Geral de Finanças (Decreto nc 71.215, de 5 de outubro,
de 1972).

-

Relações Exteriores

-

531

1972).

Saúde

-

-

Diversas unidades (Decreto número 71. 482, de 4 de dezembro de
1972).

1972) .

-

Trabalho e Previdência Social

-

Diversas Unidades (Decreto número 71.216, de 5 de outubro de

1972).

Secretaria Geral (Decreto número 71.427, de 23 de novembro de,
Secretaria geral (Decreto número 71.455, de 19 de dezembro de-

1972) .

-

Secretaria geral (Decreto número 71.458, de 1Q de dezembro de'
1972).
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Secretaria geral (Decreto número 71. 461, de 1° de dezembro de

-

1972) .

-

Secretaria geral (Decreto número 71.560, de 15 de dezembro de
1972).

-

Secretaria geral (Decreto núme1'.0 71.463, de l' de dezembro de
1972).

-

secretaria geral

-

(Decreto nv 71.546. de 15 de dezembro de 1972).
Secretaria geral (Decreto número 71.547, de 15 de dezembro de
1972) .

-

Retificação

Secretaria geral

(Decreto núme-

COHEBE - Encampação de bens
(Decreto nv 71. 311, de 3 de novembro de 1972).
- Encampação
Baixo Guandu
(Decreto nv 71. 402, de 20 de novembro de 1972).
Espírito Santo
- Encampações
, (Decreto nv 71.392, de 16 de novembro de 1972).
- Encampação - Itabaiana (Decreto nv 71.576, de 18 de dezembro
de 1972).

-

-

ro 71. 561, de 15 de dezembro de
1972).

D
DISTRITO FEDERAL -

Permuta -

Terrenos -

Retificação (Decreto

nc 71.239, de 11 de outubro de
1972).

E
EDUCAÇÃO

ENGENHEIROS - Valores de anuidades -.:.. Alteração (Decreto número 71. 637, de 29 de dezembro
de 1972).

Ver Ensino

EMBAIXADAS -

teriores.

Furnas - Linha de transmissão Espírito Santo (Decreto nc 71.359,
de 10 de novembro de 1972).
Luz e Força Santa Cruz - Linha
de transmissão - Itaí - Itaquarltuba (Decreto nv 71.574, de 18
de dezembro de 1972).
Paulista de Força e Luz - Linha
de transmissão - Campinas (Decreto nv 71.572, de 18 de dezembro
de 1972).

Ver Relações Ex-

ENSINO - Designação de Reitor Competência (Decreto nv 71.291,
de 31 de outubro de 1972).
-

Sistemas estaduais - Auxílio financeiro (Decreto nv 71. 244, de 11
de outubro de 1972).

-

Sistemas estaduais de ensino
Alteração do Decreto n'' 71.244, de
1972 - Art. 19 (Decreto número
71. 633, de 29 de dezembro de
1972).

EMPR::f:STIMOS - Corredores de exportação (Decreto no 71. 537, de 13
de dezembro de 1972).

-

Universidade Cursos - Reconhecimento (Decreto nv 71.346, de
9 de novembro de 1972).

-

Dillon Read e outros (Decreto número 71. 315, de 6 de. novembro
de 1972).

-

-

Funagri (Decreto no 71.536, de 13
de dezembro de 1972).

Universidade - Díspombilldade Aproveitamento (Decreto núm-ero
71.354, de 9 de novembro de
1972) .

EMPRESA BRASILEIRA DE AERONÁUTICA - Estatuto - Altera-

ção - Arts. 61? e 29 (Decreto número 71.316, de 6 de novembro de
1972).

-

Reforma de estatuto (Decreto número '71. (HS, de 22 de dezembro
de 1972).

ENERGIA ELllTRICA - CEMIG
Linha de transmissão - Juiz de
Fora (Decreto nv 71. 573, de 18 de
dezembro de 1972).

-

Centrais Elétricas de São Paulo Agua Vermelha (Decreto número 71; 193, de 4 de outubro de
1972) .

Colégio

-

Agrícola. - Terreno
Rio Verde
(Decreto nv 71.371, de 14 de novembro de 1972).

-

Agrícola do Amazonas
'I'ransferêncía d-e sede (Decreto numero 71.370, de 14 d-e novembro de
1972) .

tNDICE REMISSIVO

ReconheCiências economlcas
cimento - Santana do Livramento (Decreto nv 71. 526, de 12 de
dezembro de 1972).
- Ciências e Letras
Funcionamento - Jundiaí (Decreto número 71.292, de 19 de novembro de

-

Escola

-

Técnica Federal do R. G. Norte
- Pessoal (Decreto nv 71. 591, de
21 de dezembro de 1972).
Faculdade

-

Administração - Funcionamento
- São Paulo (Decreto no 71.515,
de 11 de dezembro de 1972).
- Administração - Funcionamento
- São Paulo (Decreto nv 71.525,
de 12 de dezembro de 1972).
- Administração de EmpresasCursos - Ribeirão Preto (Decreto
nv 71. 468, de 4 de dezembro de

1972).

-

Ciências e Letras
Funcionamento
Presidente Prudente
(Decreto nv 71.196, de 4 de outubro de 1972).
- Ciências e Letras
Funcionamento - São Paulo (Decreto número 71.606, de 22 de dezembro-

1972).

-

de 1972).

Administração de empresas
Reconhecimento
Alto Vale de
Itajaí (Decreto nv 71.604, de 22
de dezembro de 1972).
Administração e Finanças - Funcionamento - Machado (Decreto
nv 71.440, de 27 de novembro de

-

1972) .

-

Arquitetura -

Curso -

Barra do

Piraí (Decreto no 71. 33'8, de 8 de
novembro de 1972).

-

Arquitetura - Funcionamento
Guarulhos (Decreto nc 71.613, de
12 de dezembro de 1972).
Ciências
Funcionamento
Presidente Prudente (Decreto número 71.190, de 3 de outubro de
1972) .

-

Ciências Contábeis Cursos
Guanabara (Decreto no 71.5'G5, de
7 de dezembro de 1972).
- Ciências Contábeis Cursos
Piracicaba (Decreto nc 71.471, de
4 de dezembro de 1972).
- Ciências Con tabeis Cursos
São Paulo (Decreto no 71. 429, de
24 de novembro de 1972).
- Ciências Contábeis Funcionamento - Uruguaiana
(Decreto
nv 71.198, de 4 de outubro de

_ Oiências Humanas - Funcionamento - Tatuapé (Decreto número 71.513, de 11 de dezembro de
1972) .
Direito

Reconhecimento
Anápolis (Decreto nv 71.601, de
22 de dezembro de 1972).
- Direito - Reconhecimento - VaIença (Decreto nv 71. 331, de 8 de
novembro de 1972).
-Economia S. Luiz - São Paulo
(Decreto no 71.5.06, de 7 de .dezembro de 1972).
- Educação
Funcionamento
Guanabara (Decreto nv 71.274, de
30 de outubro de 1972).
_ Educação e Ciências - Funcionamento - Santos (Decreto número
71.301, de Ic de novembro de.
-

1972) .

_ Educação Física - Funcionamento - Bagé. (Decreto nv 71.325, de
7-11-1972) .

_ Educação física - Funcionamento
_ Barra Bonita (Decreto TIl;' 71.19,7.
de 4 de outubro de 1972).
-

Ciências Econômicas - Cursos Brasília (Decreto nv 71.347, de 9
de novembro de 1972).
Ciências Econômicas - Cursos Mogi das Cruzes (Decreto número 71.343, de 9 doe novembro de

-

-

1072).

-

Ciências Econômicas - Curso
São Paulo (Decreto no 71.469, de
4 de dezembro de 1972).

Educação Física
Reconhecimento - Batatais (Decreto número 71. 603, de 22 de dezembr-o
de 1972).

1972).

-
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-

Educação Física - Funcionamento
- Mogi das Cruzes (Decreto número 71. 514, de 11 de dezembro
de 1972).
Engenharia - Reconhecimento
Guanabara (Decreto no 71.610, de
22 de dezembro de 1972).
.
Engenharia - Reconhecimento Mogi das Cruzes (Decreto número
71.345, de 9 de novembro de 1972).
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Belo Ho-

-

rizonte (Decreto nc 71.334, de 8
de novembro de. 1972) .
Faculdade - Curso - Uberlânclia
(Decreto no 71.335, de 8 de novembro de ,1972) .

Filosofia
Funcionamento
Fortaleza (Decreto ns 71.330, de

-

Filosofia - Funcionamento - Ouro Fino (Decreto nv 71.188'~ de

'---- Federação de Estabelecimentos de
Ensino Superior - Curso - Novo
Hamburgo (Decreto rr.;> 71.605, de
22 de dezembro de 1972)"

-

Filosofia - Cursos - Avará (Decreto nc 71.363, de 13 de novembro de 1972).

-

Filosofia - Cursos
Belo Horizonte (Decreto TIl? 71. 470, de 4 de
dezembro de 1972).

8-11-72) ,

3-10-72),

-

Filosofia
Funcionamento
São Paulo (Decreto nv 71.609, de
22-12-72) ,

-

Filosofia - Jandaia do Sul (Decreto nv 71.344, de 9-11-72).
Filosofia
Reconhecimento
Arapongas (Decreto nv 71.360, de
13-11-72) ,

-

Filosofia
Reconhecimento
Blumenau (Decreto nv 71.361, de

Grande (Decreto no 71.304, de l'I
de novembro de 1972).

-

Filosofia
Reconhecimento
Dracena (Decreto nv 171.614, de

- Filosofia - Curso - Lorena (Decreto TIl) 71.608, de 22 de dezembro

-

Filosofia

-----' Filosofia -

-

-

Curso -

de 1972),
Filosofia - Curso - Lorena (Decreto no 71. 611, de 22 de dezembro
de 1972),

Filosofia -

Cursos -

12-11-72) ,

Campina

22-12-72),

de novembro de 1972).
-

Filosofia - Curso - Marília (De-ereto no 71.527, de 12 de dezembro de 1972).
- Filosofia - Cursos - Mogi das
Cruzes (Decreto nv 71.441, de 27
de novembro de 1&72).
- Filosofia - Cursos
Piracicaba
(Decreto no '71.240, de 11 de outubro de 1972).
- Filosofia - Curso - Recife (Decreto no 71.362, de 13 de novembro de 1972).
:...- Filosofia Cl1.XlSOS Ribeirão
Preto (Decreto no 71.302, de 10 de
novembro de 1972).
Filosofia - Curso - S. José do
Rio Preto (Decreto nc 71.333, de 8
de novembro de 1972).
- Filosofia Curso
Sorocaba
(Decreto nv 71.607, de 22 de dezembro de 1972).
- P'ilcsofía - Cursos - Suzano (Deereto nc 11. 438, de 27 de novembro

-

-

-

de 1972),
Ptlosofie

Funcionamento
Belo Horizonte (Decreto fi') 71.324,
de 7 çe novembro de 1972).

Filosofia

Reconhecimento -

Valença (Decreto nv 71. 350, de 9

Machado

(Decreto no 71.439, de 27 de novembro de 1972).

Reconhecimento

Joinvflle (Decreto nc 71.351, de 9

-

de novembro
Fundação de
Curso - S.
(Decreto nc

de 1972).
Ciências Aplicadas Bernardo do Campo
71.612, de 22-12-72).

Medicina
Reconhecimento
Marília (Decreto n? 71. 644, de 29
de dezembro de 1972).
Odontologia - Reconhecimento
Mogi das Cruzes (Decreto número
71.326, de 7-11-72),

-

Pedagogia
Funcionamento
Guanabara (Decreto nc 71.192, de
4-10-72),

-

Química Industrial - Reconhecimento - Ribeirão Preto (Decreto
nv 71.514, de 12-12-72).

-

Serviço Social - Funcionamento São Caetano do Sul (Decreto número 71.516, de 11-12-72).
Sociedade Colégio Carantiga
Caratínga (Decreto n? 71.348, de

-

9-11-72) ,

-

Turismo - Cubatão (Decreto número 71.199, de 4-10-72).

Instituto
-

Ciências Humanas Funcionamento - Uberaba (Decreto número 71.356, de 10-11-72).

!NDICE REMISSIVO

_ Fundação
Funcionamento
Macaca (Decreto uv 71.305, de 1'.1
de novembro de 1972).
_ Superior de Estudos Sociais
Funcionamento - Guanabara (Decreto n'" 71.293, de 1-11-72).

Unioersiâcuie
_ Brasília - Curso (Decreto número 71.336, de 8-11-72).
_ Brasília - Curso (Decreto número
71.337, de 8-11-72).

:------

-

Federal da Bahia - Disponíveis
_ Anulação (Decreto nc 71. 508, de
7-12-72).
Federal de Alagoas - Assistente
de ensino superior (Decreto número 71.257, de 13-10-72).
Federal de Alagoas - Disponível
_ Aproveitamento
(Decreto número 71.260, de 16-10-72).
Federal de Minas Gerais - Quadro do Pessoal (Decreto n- 71.210,
de 5-10-72).
Federal de Minas Gerais - Plano
de Reestruturação (Decreto número 71.243, de 11-10-72).
Federal de Minas Gerais - Faculdade de Filosofia (Decreto número 71.'602, de 22-12-72).
Federal de Santa Maria - Alteração do Quadro de Pessoal (Decreto no 71.373, de 14-11-72).
Federal do Ceará - Curso (Decreto nv 71.332, de 8-11-72).
Federal do Espírito Santo - Pessoal (Decreto nc 71.590, de '21 de
dezembro de 1972).
Federal do Rio Grande do Norte
- Radiodifusão (Decreto número
71.464, de 1-12-72).

Federal do Rio Grande do Sul Quadro de Pessoal (Decreto ciúmeTO 71.389, de 16-11-72).
- Federal R mal de Pernambuco Disponíveis - Anulação (Decreto
nv 71.401, de 20-11-72).
- Mackenzie - Faculdade de Ciências e Letras (Decreto no 71.200,
de 4-10-72).
- Regional do Ri!;! Grande do Norte
- Curso (Decreto nv 71.406, de 20
de novembro de 1972).
- São Paulo - Cessão de Móveis
(Decreto nv 71.409, de 20-11-72).

_ Vale do Rio dos Sinos - Curso São Leopoldo (Decreto ne 71.3D3,
de 1-11-72).
ESCOLAS -

VER ENSINO

ESTADO DO MARANHÃO - SURCAP - Transferência de terrenos
(D,ecreto n Q 71.206, de 5-10-72).
ESTRANGEIRO - A gulssa - Cancelamento (Decreto nv 71.544, de
14-12-72) .
_ Amsterdamsche Ballast
Mar
territorial (Decreto nv 71.585, de
20-12-72) .
_ Aquisição
de
terrenos (Decreto
nv 71.397, de 17-11-72).
_ Arthur Levy Boats - Mar territorial (Decreto nv 71. 232, de 10
de outubro de 1972).
- Arthur Levy Boat (Decreto número 71.504, de 6-12-72).
- Astro Marine - Operação em mar
territorial (Decreto nv 71.191, de
3-10-72) .
- Bauer Dredglng - Mar territorial
(Decreto nv 71.262, de 17-10-72).

-

Crestwave International
Mar
territorial (Decreto n? 71.328, de
7-11-72) .

-

Fenix Assurance - Cancelamento
(Decreto nv 71.543, de 14-12-72).
- Great American Insurance
Anulação (Decreto nv 71.446, de
29-11-72) .
-Navios Cabotagem
Prorrogação de prazo (Decreto número
71.388, de 14-11-72).
- Oceanic Contractors (Decreto nú..
mero 71.285, de 31-10-72).
Oceanic Contractor - Mar terrttorial (Decreto nv 71.643, de 29 de
dezembro de 1972).
- Penrod Drilling - Mar territorial
(Decreto nv 71.229, de 9-10-72).

-

-

Penrod Drilling - Mar territorial
Decreto nv 71.233, de 10-10-72).
Püklagton Brothers - Revogação
(Decreto no 71.268, de 25-10-72).
Scrlpps Institution - Mar territorial (Decreto nv 71.318, doe 6 de
novembro de 1972).
Zapata Marine - Mar territorial
(Decreto nv 71.584, de 20-12-72).
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Exército

Ver Forças Armadas

EXÉRCITO

e Crédito.

-

Mudança de subordinação (Decreto nc 71. 279, de 31 de outubro de
1972) .

F
FACULDADES -

Ver Ensino

FARMACOPli:IA HOMEOPÁTICA
BRASILEIRA
Competência
(Decreto .nc 17.211, de 5-10-72).
FORÇAS ARMADAS -

mentos -

71.267, de 25-10-72).

-

Conselho de Disciplina
nv 71.500, de 5-12-72).

-

Estatuto dos Militares - Férias . . . .:Regulamentação (Decreto número

(Decreto

71.533, de 12-12-72).

Pensões Militares -

Inativos,

CÍ-

vis e militares - Descentralização
(Decreto nc 71.189, de 3- 10-72) .

-

1972) .

-

Diretoria de Movimentação - Reguiamento (Decreto n'' 71.309, de 3
de novembro de 1972).

Aero1evanta-

Território Nacional

Regulamentação
do Decreto-lei
nv 1.177, de 1971 (Decreto número

-

Diretoria de Serviço Militar e outrcs - Regulamento (Decreto número 71.308, de 3 de novemb-ro de

Serviços cartográficos -

Alteração

_ Diretoria de Pessoal Civil e outros
_ Regulamento (Decreto nv 71.310,
de 3 de novembro de 1972).
_ Inspetorias Secionais de Finanças
(Decreto n» 71. 312, de 6 de novembro de 1972).
_ Serviço de Identificação - Alteração do Regulamento (Decreto número 71.313, de 8 de novembro de.
1972) .

_ Disponíveis - Aproveitamento (Decreto no 71.321, de 6 de novembro

do Decreto nv 57.814,' de 1966 -

Art.
(Decreto no 71.540, de 13
de dezembro de 1972).
19

-

Tabelas de Etapas -

de 1972).

-

Anulação
Inclusão de cargos
(Decreto n'' 71.442, de 27 de novembro de 1972).

-

Terreno - Campinas (Decreto número 71.445, de 27 de novembro

19 Semestre

de 1973 (Decreto nv 71.545, de 15
de dezembro de 1972).

de 1972).

Aeronáutica

-

Aplicações saldos (Decreto número 71.224, de 5-10-72).
- Terreno Santos Dumont (Decreto nv 71.228, de 9-10-72).
_ Secretaria Geral - Criação (Decreto nv '11.245, de 13-10-72).
- Conselho Superior de Economia e
Ftnaaças - Criação (Decreto número 71.246, de 13-10-72).
- Diretoria de Eletrônica e Proteção
ao Voa - Regulamento (De ereto
nc 71.261, de 17-10-72).
de Ma- Aeroporto Internacional
naus (Decreto nv 71. 263, de 18 de
outubro de 1972).
- EMBF,AER - Alteração do Estatuto ~- Arts. 6'.' e 29 (Decreto número 71.316, aí;, 6-11-72)
- Centro de Computação - Regulamento (Decreto nc 71.329, de 7
de novembro de 1972).

-

-

Capitães e Oficiais Subalternos Carta Patente (Decreto nv 71.495,
de 5 de dezembro de 1972).
Terreno - Pouso Alegre (Decreto
nv 71.496, de 5 de dezembro de
1972) .

-

Promoções de graduados (Decreto
nv 71.522, de 11 de dezembro de

-

Enquadramento -Retificação (Decreto nv 71.528, de 12 de dezembro

1972) .

de 1972).

-

Organizações militares
Sede
(Decreto nv 71.532, de 12 de dezembro de 1972) .

Diretoria Patrimonial de Brasília
(Decreto nc 71. 586, de 21 de dezembro de 1972).
- Grupamento de Fronteira - Sede
(Decreto nv 71.587, de 21 de dezembro de 1972).

-
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-

Comandante de Grupamento (Decreto nv 71.588, de 21 de dezembro de 1972).
Material Bélico
Dístríbuíção
(Decreta nv 71.617, de 25 de dezembro de 1972).
Retificação
Enquadramento
(Decreco nv 71.234, de 10 de outubi o de 1972).

-

-

-

IMPOSTO DE RENDA - Incentivos
fiscais - Recolhimento - Programas especiais (Decreto no 71.635,
de 29 de dezembro de 1972).
DMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - Redução de
alíquota (Decreto nc 71. 212, de 5
de outubro de 1972).

-

Produtos manufaturados - Regulamentação do Decreto-lei númer-o 1. 219, de 1972 (Decreto número
71.278, de 31 de outubro de 1972)',

-

Alteração da Tabela (Decreto número 71. 579, de 19 de dezembro
de 1972).

Funções gratificadas (Decreto número 71, ::lts6, de 31 de outubro de
1972) .

- Aproveitamento de pessoal - netírícaçào (Decreto n'' 71. 287, de 31
de outubro de 1972).
-

Ordem do Mérito Naval - Regulamento (Decreto nv 71.314, de 6
de novembro de 1972).

-

Engenheiros - Formação de ofiRegulamento (Decreto número 71.31'1, de 6 de novembro de
1972) .

CHtlS -

-

Dispnnivejs - Anulação (Decreto
nv 'H.366, de 14 de novembro de
1972) .

-

Enquadramento - Retificação
(Decreto nc 71.376, de 14 de novembro de 1972) .

-

Hospitais Navaiis - Regulamento
(Decreto ne 71.511, de 7 de dezembro de 1972).

-

Düsponivej nv 71.512, de
1972) •
-

Anulação (Decreto
7 de dezembro de

Enquadramento - Retificação (Decreto nv 71.638, de 29 de dezembro de 1972).

FUNCIONARIO blico.

INDULTO - Sentenciados primários
(Decreto nv 71. 599, de 22 de dezembro de 1972).
INDúSTRIA DE REPARAÇÃO NAVAL _
Grupo de trabalho
Prorrogação de prazo (Decreta número 71.290, de 31 de outubro de
1972) .

INVESTIMENTO
Alagados
Salvador (Decreto nv 71.364, de 13
de novembro de 1972).

J
JUSTIÇA DO TRABALHO - Terreno - Santana do àivramento (De~
ereto nv 71.225, de 6 de outubro
de 1972).
-

ver Servidor PÚ-

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO
DE SERVIÇO Alterações dos
arts. 16 e 19 (Decreto nv 71, de
29 de dezembro de 1972).

I
IMPORTAÇãO Conjuntos industriais - Regulamentação do Decreto-lei n? 1.236, de 1972 (Decreto no 71.277, de 31 de outubro de
1972) .

Terreno - Joinvile (Decreto número 71.226, de 6 de outubro de
1972) .

L
LAVRA - Agua Mineral - Igarassu
- Retificação (Decreto nc 71.357,
de 10 de novembro de 1972).

-

-

-

Agua minera I
Ltndóia (Decreto
nv 71. 390, de 16 de novembro de
1972) .
Líndóía (Decreto
Agua mineral
nc 71.595, de 21 de dezembro de
1972) .
Agua potável
Domingos Martins (Decreto nv 71.415, de 21 de
novembro de 1972) ,
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-

Areia quartz.oza - Peruíbe (Decreto nv 71.519, de 11 de dezembro
de 1972).

-

Areia quartzoza - Perufbe (Decreto nv 71. 575, de 18 de dezembro
de 1972).

-

-

-

-

Argila quartzoza - Peruíbe . (Decreto nv 71.521, de 11-12-972).
Argila refratária - Vargem Grande do Sul. (Decreto nv 71. 52g., de
12-12-97'2) ..
Bauxita - Barão de Cocais. (Decreto uI? 71.405, de 20-11-972).
Calcário - Castro. (Decreto número 71.520, de 11-12-72).
Calcário - Mossoró , (Decreto número 71.414, de 21-11-72).
Calcário - Salto de Pírapora. (Decreto nc 71.530, de 12-12-72).
Calcário - Vital Ramos. (Decreto nc '71.413, de 21-11-'72).
Caulím Anulação Belmio
Braga. (Decreto nv '71.399, de 20
de novembro de 1972).

Feldspato -

Monte Sião. (Decre-

to nc '71.539, de 13-1'2-72).
Feriado Nova Lima. (Decreto
nv 71.518, de 11-12-72).
Mármore - Itapemírím. (Decreto
no 71.517, de 11-12.-72).

M
MARINHA e Crédito.

Ver Forças Armadas

EXECUTIVO

p
PARQUES -

Ver Reserva.

PESCADORES - PRORURAL. (Decreto nv 71.498, de 5-12-'72) .

PETROBRÁS - Imóveis - Araucaria e Curitiba. (Decreto no 71.417,
de 21-11-72).
PLANEJAMENTO FEDERAL - Administração pública. (Decreto número 71.353, de 9-11-72).
POLíCIA MILITAR DO ESTADO DO
RIO - Terreno - São Gonçalo.
(Decreto nv 71.0621, de 27-12-72).

PORTO DE SANTOS - Desapropriação de terrenos. (Decreto nc 71.398,
de 11-11-72).
PREÇOS MíNIMOS - Algodáo em
pluma e outros. (Decreto nc 71.237,
de 11-10-72).

-

Amendoim, arroz etc. (Decreto número 71.u24, de 29-12-72).
- Cera de Carnaúba. (Decreto número 71.327, de 7--11-72).
- Juta. e malva. (Decreto nc 71.412,
de 21-11-72).
_ Mamona. (Decreto n? 71.238, de
11-10,72) .
PRODUTOS FARMACil':UTICOS Alteração do Decreto nv 20.397,
de 194&. (Decreto no 71.;625, de 29
de dezembro de 1972).

MEDALHA DO MÉRITO INDIGENISTA Instituição. (Decreto
nc 71.258, de 13-10-72).

PRODUTOS MANUFATURADOS
Isenção do IPI - Regulamento do
Decreto-lei no 1.21.9, de HI72. (Decreto nv 71.278, de 19·72).

MERCADORIAS ABANDONADAS Controle aduaneiro
Regulamentação do Decreto-lei nv 37, de
196'6 Arts. 58 e 59. (Decreto
nv 71.391, de 16-11-72).

PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO
PATRIMONIO DO SERVIDOR
PúBLICO
Regulamentação.
(Decreto nv 71.'518, de 26-12.-72).

MINERAÇÃO - Incentivos - Minerais carentes. (Decreto nc 71.248,
de 13-10-72).

PROGRAMAS ESPECIAIS - Imposto de Renda Recolhimento.
(Decreto nv 71.635, de 29-12-72).

o

PROGRES - Criação - Programa
Especial de Vias Expressas. (Decreto nv 71.2'73, de 3D-lO-'?m.

ORÇAMENTO Normas de execução orçamentária. (Decreto número 71.600, de 22-12-72).

PRORURAL - Pescadores. (Decreto
nc 71.498, de 5-12-72).

lNDICE REMISSIVO

-

R
RADIODIFUSÃO SONORA Regulamentação. (Decreto nv 71.136,
de 23-9-72).
REFORMA AGRARIA -

Area pric-

ritária - Maranhão. (Decreto número 71.1'95, de 4-l()-72).
-

Amazônia legal - Regulamento.
(Decreto nc 7'1.615, de 22-12-72).

REGlSTROS PúBLICOS Prazo.
(Decreto. nc 71.523, de 11-12-72).
RELAÇõES EXTERIORES - Estados Unidos - Energia Atômica.
(Decreto n" 7'1.207, de 5-10-72).

-

Estados Unidos
Cooperação
Científica. (Decreto no 71.242, "de

-

México - Ajuste nc 12 - Protocolo
adícíonal , (Decreto no 71. 276, de

11-10-72) .

31-10-72) .

Grupo Diplomacia. (Decreto número 71.323, de 7-11-72).
-- Argentina, México e Uruguai Ajuste de Complementação no 19
- Indústria Eletrônica. (Decreto
nv 71 AG8, de 2'Ü-1l-72).
- Guayaramirim Consulado honorário. (Decreto nv '11.50-7, de '7
de dezembro de 1972).

Irrigação - Itiuba e Propríá. (Decreto nv 71.178, de 19-9-72).
- Irrigação - Janauba e Porteírfnha. (Decreto nv 71.179, de 29· de
setembro de 1972).
- Açude ttans - Irrigaçã-o. (Decreto nv 71.339, de 8-11-72).
- Açude Pau Ferros Irrigação.
(Decreto nv 71.340, de 8-11-'72).
- Açude Cruzeta. (Decreto nc 71.341,
de 8-11-72).

-

Ajude - São João de Sabugí. (Decreto nv 71.342, de 3-11-72) .
- Açude Pedras Brancas Quixadé.. (Decreto nv 71. 358, de 10 de
novembro de 1972).
- Açude Sumé - Paraíba. (Decreto
nc 71.4'12, de 4-12-72).
- Irrigação - Jaguaruana. (Decreto
nc 71.571, de 18-12-72).
SEGUROS - Acidentes de trabalho
- Reservas. (Decreto nv 7'1.596,
de 21-12-72).

-

RESERVA NACIONAL DA SERRA

DOS óRGAQS - Permuta de terrenos. (Decreto nv 74.410, de 21 de
novembro de 1972).

s
SALARIOS - Atualização - Outubro. (Decreto nv 71. 247, de 13 de
outubro de 1972).
.-
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Atualização - novembro. (Decreto nv 71.387, de 14-11-72).
Atualização - Dezembro. (Decreto
nv 71.541, de 14-12-7'2).

SANEAMENTO - Barragem do São
Gonçalo - Pelotas. (Decreto número 71.416, de 21-11-72).
SECAS Irrigação - Maniçoba.
(Decreto nv '11.176, de 29-9-72).
- Irrigação S. Desidério. (Decreto nv 71.177, de 29-9-72) .

SERNIÇO PúBLICO -

Grupo Direção Superiores Regulamentação do art. 29 da Lei nv 5.645,
de 1970. (Decreto nv 71.235, de
10-10-72) .

-

Grupo Serviços Auxiliares - Regulamentação do art. 29 da Lei
nv 5.'645, de 1970. (Decreto número 71.236. dê 11-10-72).
- Instituto de pesquisas Rodoviárias
Transferências. (Decreto número 71.395, de 17-11-72).
_ Patrimônio da União - Organização. (Decreto nc 71.421, de 22. de
novembro de 1972).
-

Planejamento Federal. (Decreto
nv 71.353, de 9-11-72).
- SERPRO - Terreno - Curitiba.
(Decreto na 7l.2iÜi1, de 4-10-72) .
- MA - INCRA - Quadro do Pessoal. (Decreto nc 71. 231, de 10 de
outubro de 1972).
~ ME Instituto Nacional de Pesquisas. (Decreto nc 71.407, de 20
de novembro de 1972).
- MF - Departamento de Admíntstração - Alteração. (Decreto número 71.322, de 7-11-72).
- MF - Terreno - Porto Alegre.
(Decreto nv 71.202, de 4-10-72).
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......;. MIe
Departamento do Pessoal.
(Decreto nv 7'1.230, de 10-10-72).

-

-

-

MJ -

Departamento Federal de

Enquadramento
Retificação •
(Decrete nv 71.393, de 16-11-72).
Quadro do Pessoal. (Decreto número 71.394, de 16-11-72).

Justiça. (Decreto nv 70.911, de 31
de julho de 1972).

-

MME -

DNPM -

Campina Grande.

Terreno

-

MRE - Estrutura, funcionamento
e competência. (Decreto nc 71.534.
de 12-12-1972),

-

MTPS soal.

Departamento do Pes-

(Decreto nv 71.186, de 3 de

outubro de 1972).
SERVIDOR PÚBLICO -

Regulamento.

Interior

(Decreto nú-

mero 71.288, de 31-10-72).

PASEP -

(Decreto nv 71. u.18,

de 2;;-12-72),

-

Redistribuição de cargos. (Decre-

-

to nv '71.2-66, de 20-10-72) .
Redistribuição de cargos. (Decreto nv 71.400, de 20-11-1.2).
Agricultura

Disponibilidade Aproveltamento. (Decreto nc 71.375, de 14 de
novembro de 1972).
- Disponibilidade Aproveitamento. (Decreto nc 71.444, de 27 de
novembro de 1972).
- SUDEPE - Professores. (Decreto
nv 71.497, de 5-12-72).
- SUNAB - Redistribuição de cargos. (Decreto nv 71.3ú8, de 14 de
novembro de 1972).

~

Comissão do Vale do São Francisco - Enquadramento - Anulação. (Decreto nv 71. 443, de 27
de novembro de 1972).
- DNOCS - Disponibilidade - Cassação. (Decreto n'?71.531, de 12de dezembro de 1972).
_ Disponibilidade - Anulação. (Decreto nc 71.208, de 5-1()-"12).
_ Redistribuição de cargo - Retificação. (Decreto nv 71.620, de 27de dezembro de 1972).
Justiça

-

Departamento de Polícia Federal
- Redistribuição
Anulação.
(Decreto nc 71.227, de '6 de outu-

-

Comunicações

-

-

-

Cargos em comissão - Tabela discriminativa. (Decreto nv 71.437,.
de 24-11-72).
Relações Exteriores

-

Diplomata - Progressão funciona.I
(Decreto nc 71.535, de 13-12-72).

Enquadramento
Inclusão de
professores. (Decreto nv '71.42.0,

Trabalho e Previdência Social

de 22-11-72),

-

Função gratificada Criação e
transformação. (Decreto nv 71.187,

Indústria e comércto

Disponíveis - Anulação. (Decreto nc 71.374, de 14-11-72).
- Funções gratificadas - Alteração'
do Decreto nc 70..f323, de 1912
Art. 9°. (Decreto nc 71. 365, de 14
de novembro de 1972).
- Funções gratificadas. (Decreto número 71.369, de 14-11-72).
- IPASE - Enquadramento - Retificação. (Decreto nv 7'1.589, de

COFAP - Enquadramento. (Decreto nv 71.265, de 20 de outubro

-

de 3-10-'12),

-

Redistribuição de cargos. (Decreto
nv 7'1.372, de 14-11-72).
Fazenda

-

-

Enquadramento
Retificação.
Decreto nv 7'1.352, de 9-11-72) .
Funções gratificadas. (Decreto número 71.275, de 31-10-72).
Ministério Público Federal - Lotação de cargos - Retificação. (Decreto nv 71.436, de 24-11-72).
Minas e Energia

Correios e Telégrafos - Quadro
do Pessoal Retificação. (De ..
ereto no 71.538. de 13-12-72).
Educação e Cultura

-

bro de 1972),

-

Quadro do Pessoal. (Decreto número 71.271, de 30-10-72).

de 1972),

-

21-12-72) ,

IPASE Disponíveis.
nv 71.367, de 14-11-72).

(Decreto
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Transportes

-

DNPVN Quadro de pessoal.
(Decreto nv 71.396, de 17 de novembro de 1972).
Serviço de Navegação da Bacia do
Prata - Enquadramento. (Decreto nv 71.2'69, de 2"7-10-72).

-

TRANSPORTES - Programa Especial de Vias Expressas. (Decreto
nv 71.272, de 3(}-1
.
- Terminal rodo-ferra-fluvial - Corumbá. (Decreto n° 71. 194, de 4
de outubro de 1972).
JQ'-72)

li

Preeuiéncía da República

-- Serviço Nacional de Informações
Pessoal Temporário. (Decreto
nv 71.249, de 13-10-72).
- Serviço Nacional de Informações
- Prestação de serviços. (Decreto
n 9 71 . 2 50, de 13-1ü-7.2).
SOCIEDADE DE MELHORAMENTOS

DA CAPITAL Maranhão Transferência de terrenos. (Decreto
nv 71.206, de 5-10-72).

T
TELEBRAS - Incorporação de bens.
(Decreto nv 71.306, de 1-11-72).
TESOURO NACIONAL - Normas de
execução orçamentária. (Decreto
nc 71.600, de 22-12-']02).
TRABALHO A,cESITA - Domingos
e feriados. (Decreto no 71.241, de
11-10-72) .
-

Domingos e feriados.
(Decreto nc 71.259, de 1'6-10-72).

Rípasa -

UNIVERSIDADES -

Ver Ensino.

UTILIDADE PÚBLICA - Associação
Coração de Jesus e outras. (Decreto nv 71.209, de 5-10-72).
- Diversas. (Decreto nv 71.307, de 1
de novembro de 19'72).
_ Diversas. (Decreto nv 71. 349, de 9
de novembro de 1972).
_ Diversas. (Dec1"8tO nv 71.542, de 14
de dezembro de 1972).
_ Diversas. (Decreto nv 7'1.619, de 26
de dezembro de 1972).
_ Fundação Orquestra Sinfônica Porto Alegre. (Decreto nv 71.183,
de 3-10-72).
_ Hospital Moinhos de Vento - Porto Alegre. (Decreto nv 71.184, de
3-10-72) .

_ ISAEC -

São Leopoldo. (Decreto

nv 71.185, de 3-10-72) .
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ANOTAÇOES

